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Sčítání lidu, domů  
a bytů 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se v České 
republice uskuteční z 25. 3. na 26. 3. 
2011 a poprvé v historii se budou sčítat 
všechny země EU v jeden společný rok. 

Informační centrum pro veřejnost 
je zřízeno na bezplatné telefonní lin-
ce 800 87 97 02 a je v provozu kaž-
dý den od 8 do 22 h. Vše o sčítání 
najdete na www.scitani.cz. Moraveč 
se sčítá pod obvodem 288001 a kon-
krétní informace na naši obec vám 
případně podají na telefonním čísle 
565 323 016.

Novinky sčítání:
Český statistický úřad při sčítání lidu 

2011 vybavenost domácností ani jejich 
příjmy a výdaje nezjišťuje. Z hlediska 
vybavení domácnosti je pro statistiku 
důležitá pouze otázka, zda má rodina 
možnost využívat osobní počítač a při-
pojení k internetu. 

Nově bude možné vyplňovat elektro-
nické sčítací formuláře na internetu 
a odesílat je on-line nebo prostřednic-
tvím datových schránek. Tento způsob 
předávání informací patří v současnosti 
mezi nejbezpečnější vůbec. 

Sčítacími komisaři jsou v letošním 
roce pracovníci České pošty. Sčítací 
komisař se při roznosu formulářů pro-
kazuje speciálním průkazem sčítací-
ho komisaře, který má předkládat při  
návštěvě v každé domácnosti společně 
s občanským průkazem.  

Roznos formulářů pro sčítání 
Všichni jste již dostali formuláře proti 
podpisu od sčítacího komisaře. 

Každý občan by měl mít zelený SČÍ-
TACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé 
bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST 
a majitelé či správci domů ještě oranžo-
vý DOMOVNÍ LIST. 

Rozhodný okamžik – bude půlnoc 
z 25. na 26. 3. Informace do sčítacích 

formulářů se vyplňují podle skutečnos-
ti, kde se kdo nachází v tento rozhodný 
okamžik. 

Sběr vyplněných formulářů  
26. 3.–14. 4.  

Už při návštěvě komisaře jste se do-
hodli, jestli vyplníte formuláře on-line, 
předáte je komisaři osobně anebo je 
odešlete v obálce. Ve všech případech 
je nutné odeslat či odevzdat formuláře 
do 14. dubna 2011.

Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, 

jak formuláře odeslat, je internet. Od 
rozhodného okamžiku bude možné na 
www.scitani.cz vyplňovat a odesílat for-
muláře on-line. 

Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře 
na internetu, potřebujete papírové for-
muláře, které vám přinesl sčítací komi-
sař. Na papírových formulářích najdete 
vpravo dole u čárového kódu dva uni-
kátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, 
který kombinuje čísla a písmena). Těmi 
se na www.scitani.cz přihlásíte, otevře 
se vám váš formulář a můžete začít vy-
plňovat. V závěru kliknete na tlačítko 
odeslat. Po odeslání obdržíte automa-
tické potvrzení o tom, že formuláře byly 
statistikům v pořádku doručeny. 

Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je 
pro on-line vyplnění potřeba Adobe 
Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na 
svém počítači nižší verzi, bude přímo 
na stránkách, kde se formuláře vyplňu-
jí, odkaz na bezplatné stažení potřebné 
vyšší verze Acrobatu. 

Osobní odevzdání komisaři a po-
moc sčítacího komisaře s vyplněním

Pokud jste se se sčítacím komisařem 
domluvili na osobním odevzdání for-
mulářů, přijde komisař v domluvený 
čas formuláře vyzvednout a případně 
vám pomůže i vyplnit něco, čemu úpl-
ně nerozumíte. 

Jak se bude s našimi osobními 
údaji zacházet

Ochrana skenování a zpracování 
do elektronické podoby

Vyplněné papírové formuláře svezou 
speciální vozy České pošty do zabezpe-
čeného meziskladu a odtud pak poje-
dou dál do zabezpečeného skenovacího 
centra, kde dojde před samotným zpra-

cováním k jejich anonymizaci. To v pra-
xi znamená, že budou z databází odstra-
něna všechna jména a rodná čísla, čímž 
dojde k zachování anonymity.

K čemu sčítání slouží
Jak se výsledky sčítání používají a jak 

se promítne vyplnění či nevyplnění sčí-
tacího listu do vašeho běžného života?

Faktické bydliště – Poprvé v histo-
rii sčítání se zjistí tzv. faktické bydliště, 
tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trva-
lé bydliště je v rámci EU české specifi-
kum s velkým problémem – na adrese 
trvalého bydliště se zdržuje stále méně 
lidí a vůbec už tyto adresy neodpovídají 
tomu, kde lidé skutečně žijí. 

Faktické bydliště je velmi důležitou 
informací pro starosty, kteří tak popr-
vé oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně 
v jejich obci bydlí bez ohledu na to, zda 
jsou tam hlášeni. Podle těchto dat bu-
dou moci plánovat kapacity škol, ško-
lek, zdravotnických zařízení, veřejnou 
dopravu, občanskou vybavenost…

V rámci EU se bude posuzovat faktic-
ké bydliště a podle počtu fakticky byd-
lících lidí (nikoliv trvale hlášených) se 
také budou rozdělovat evropské dotace 
obcím na stavbu kanalizací, opravu sil-
nic apod. 

Hasiči – Poskytují informace, kolik je 
v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné 
zdi, z jakého materiálu jsou domy posta-
veny, na jaké přípojky jsou připojeny 
(např. plyn), kolik má pater. To vše po-
třebují záchranáři znát, aby mohli lidem 
v daném domě co nejrychleji pomoci. 

Povodně – Data ze sčítání jsou důle-
žitým nástrojem k tvorbě protipovod-
ňových opatření a jsou také důležitá při 
operativních zásazích a evakuacích při 
všech přírodních živlech. Jenom sčítání 
lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech 
žije lidí, jaká je jejich věková struktura 
a zároveň jaké jsou jejich domy a  z čeho 
jsou postaveny – tedy jak dlouho napří-
klad dokážou řádění přírodního živlu 
odolat.

Dopravní obslužnost – Podle in-
formací, jak často a kam lidé cestují za 
prací či do školy, se sestavují tzv. mapy 
dojížďky, podle kterých se plánuje do-
pravní obslužnost v ČR – tedy kolik je 
kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají 
a jak často mají jezdit.

Školy a školky – Podle dat ze sčítání 
lze snadno vypočítat, ve kterých loka-
litách budou v příštích letech školní či 
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VOLBY v letošním roce

Pro rok 2011 byl zastupitelstvem od-
souhlasen rozpočet ve výši 6.570 tis. Kč 
(podrobně se s ním můžete seznámit na 
www.obecmoravec.cz). Tento rozpočet 
kromě běžného provozu naší obce po-
čítá s opravou místního hostince. Práce 
zde začaly hned po  novém roce – byly 
provedeny zemní práce a začala práce 
na výstavbě nových záchodků. S další 
prací jsme museli počkat až po hasič-
ském plese. Hned v pondělí se práce 
zde rozběhly naplno – výměna oken, 
přestavba stávajících záchodků, nové 
elektrické rozvody v sále, oprava omí-
tek, stavba nového komína a instalace 
nových větráků v sále. Konečnou fází 
bude výmalba a výměna dveří. To bude 
naše letos největší akce, která spolkne 
část našeho rozpočtu ve výši cca 850 
tis. Kč.  Z toho dotací z prostředků MAS 
Via Rustica, programu Leader, bude 
hrazena částka 630 tis. Kč. Další plá-
nované investice budou již drobnějšího 
charakteru – tradiční dotace z Programu 
obnovy venkova půjde na úhradu oprav 
části komunikace v Hatích, proběhne 
oprava dětského hřiště na koupališti. 

V rozpočtu počítáme i s příspěvkem na 
oslavu založení sboru dobrovolných ha-
sičů ke 120. výročí v červnu 2011. 

Plány naší obce pro rok 2011

Oznámení 
obecního 
úřadu: 
Odpady:

Tříděný odpad – Asi jste si již všimli, že 
od konce minulého roku jsou u potoka 
na obci dva nové kontejnery na tříděný 
odpad. Jeden je na papír a druhý na 
plasty. Věříme, že nádob na separaci 
bude nyní u nás dost. 
Bioodpad – našim občanům je k dis-
pozici ještě nějaké množství komposte-
rů na zahradní odpad, využijte poslední 
možnosti nákupu za dotované poloviční 
ceny a přijďte si na obec vybrat. 
Elektroodpad – naše obec jedná 
o uzavření smlouvy s oprávněnou fir-
mou ohledně recyklace elektroodpa-
du – na obecním úřadě již nyní můžete 
odevzdávat drobný elektroodpad do 
označené nádoby – fény, varné kon-
vice, ruční šlehače apod., objemnější 
elektroodpad odevzdejte po dohodě na 
obecním úřadě. 
Velkoobjemový odpad – v současné 
době po dobu stavebních prací v hos-
podě je průběžně přistaven k obecní-
mu úřadu kontejner na velkoobjemový 
odpad – na odložení větších věcí, kte-
ré se nevejdou do popelnice (matrace 
apod.). Někteří již této možnosti využili, 
kdo to nestihl, ohlaste se na obecním 
úřadě, objednáme další kontejner. 
Železný odpad – svoz provedou hasiči 
v pátek 1. dubna navečer. 

Platby:

Vodné, stočné – platby zůstaly na výši 
loňského roku 17,- Kč/m3 za vodné 
a 10,- Kč/m3 stočné. 
Odpady – poplatky zůstaly také na výši 
loňského roku – 500,- Kč za osobu 
(děti do 6-ti let jsou od poplatků osvo-
bozeny) a 500,- Kč za rekreační nemo-
vitost. 
Poplatky z hrobů – za roky 2011 – 
2020 je možno platit na základě pro-
dloužené smlouvy na obecním úřadě.

Diakonie – jako tradičně můžete opět  
odkládat na OU věci pro další zužitková-
ní v Diakonii Broumov – do 25. 3. mů-
žete nosit – v igelitových pytlích nebo 
v uzavřených krabicích oblečení, lůžko-
viny, ručníky, utěrky, záclony, nádobí, 
deky a zachovalé boty.

předškolní děti a kolik jich bude. Zís-
káme tak informace, jaká bude nutná 
kapacita tříd ve školkách a školách.

Péče o seniory – Data ze sčítání 
umožní naplánovat kapacity v domo-
vech důchodců, hospicích a dalších 
sociálních zařízeních pro seniory. 

Vakcíny pro očkování dětí – Mi-
nisterstvo zdravotnictví podle dat ze 
sčítání plánuje, kolik má objednat 
očkovacích vakcín pro děti v ČR. 

Církve – vyplněním dobrovol-
ného údaje o příslušnosti k nějaké 
církvi získá stát oficiální údaj, který 
je dále určující vzhledem k financo-
vání jednotlivých církví i k opravám 
jejich historického majetku.  

Nabídka a poptávka na pra-
covním trhu – Údaje o sčítání lidu 
přinesou podrobné informace, jak je 
v kterých místech ČR kvalifikovaná 
pracovní síla. Jsou to velmi důležitá 
data, která firmy kombinují s aktu-
álními informacemi z úřadů práce, 
když se rozhodují, kde otevřou svoji 
pobočku či závod, aby v daném regi-
onu našli zaměstnance s potřebnou 
kvalifikací. 

Peníze z EU – Evropská unie bude 
členským zemím nově přerozdělovat 
unijní peníze a dotace pouze podle 
výsledků sčítání lidu v roce 2011. 
Země, která dodá neúplné či chybné 
údaje, se může připravit o desítky 
milionů eur z evropské pokladny. 

Část výnosů z daní, která při-
padne obcím – Ministerstvo finan-

cí využívá data ze sčítání k přeroz-
dělení podílu výnosu z daní, který 
připadne obcím. Čím více osob je 
v obci sečteno, tím větší má obec 
nárok na peníze. V ČR se zatím tyto 
finance přerozdělují podle trvalého 
bydliště, ale velká část zemí EU už 
výnosy z daní přiděluje obcím podle 
tzv. faktického bydliště. 

Hluk – Data ze sčítání jsou důle-
žitá při posuzování hlukové zátěže 
a při tvorbě hlukových map, které 
ukazují, jaká část obyvatel  je (ane-
bo v případě nových projektů může 
být)  zasažena nadměrným hlukem. 
Podle těchto map se pak připravují 
protihluková opatření a slouží i jako 
podklad pro žádosti o dotace na pro-
tihluková opatření. 

Živnostníci, podnikatelé a fir-
my získají díky sčítání velmi dobrý 
přehled, ve kterých lokalitách budou 
lidé potřebovat jejich služby. 

Zajímavosti:
Parkoviště – Data o dojížďce ze 

Středočeského kraje do Prahy byla 
použita k určení míst a kapacit zá-
chytných parkovišť na okrajích hlav-
ního města.

Hlídání dětí – Pouze ze sčítání lze 
zjistit počty žen na mateřské dovolené 
za obce či městské části, data se často 
využívají v Praze (ale i jinde) jako pod-
klad pro plánování služeb pro mamin-
ky s dětmi (např. hospodyně docháze-
jící do domácností, hlídání dětí…).
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Životní jubileum letos oslaví
Josef Koranda, Moraveč 97 ............................................70 let
Miloslava Valentová, t.č. DD Proseč Obořiště .........85 let
Věra Šikýřová, Moraveč 49 .............................................70 let
Stanislav Špinar, Moraveč 36.........................................75 let
Jaroslav Kubíska, Moraveč 7 .........................................80 let
Milena Pavlíčková, Moraveč 62 ....................................75 let

Přejeme všem hodně radosti z každého dne  
a zdraví a optimismus do dalších let.

Myslivecký bál
Myslivecký bál  se uskutečnil 15. 1. Myslivcům to v uni-

formách moc slušelo, tombola byla velkolepá jako vždy a kdo 
neuspěl v tombole, měl možnost ještě se zúčastnit dražby vy-
brané zvěřiny. 

Český zahrádkářský svaz  
oznamuje, že pravidelná schůze se uskuteční 27.3.  
od 14-ti hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Místní zahrádkáři si letos připomínají výročí – 50 let od 
svého založení – zahrádkářská organizace v Moravči byla 
založena v roce 1961. Zakládajícími členy byli František 
Samek, Oldřich Špinar a Josef Novotný. První předsedou 
zahrádkářského svazu v Moravči byl František Samek.

Členové zajišťovali nákup stromků, vápno, hnojivo, po-
máhali při prořezávání a roubování ovocných stromů. Or-
ganizovali odborné kurzy a semináře, zájmové poznávací 
zájezdy, sháněli odbornou literaturu a snažili se pomoci 
odbornými radami svým sousedům.

SAMOVÝROBA V LESE
Většina z vás to již ví, ostatní se to 

nyní dozví - v moravečských obecních 
lesích (kterých je cca 72 ha) si místní 
občané mohou formou takzvané samo-
výroby nařezat palivové dříví na zimu. 
Pokud se jedná o vyčištění a prořezání 
mladých porostů, tedy odvoz slabé ty-
čoviny, je to zcela zdarma. Dá se říci, že  
práce v lese je zaplacená odvezeným 
dřívím. U větších stromů - sušin, zlom-
ků atd. - je vybírán určitý poplatek, jeho 
výše je stanovena dle konkrétního přípa-
du a je nižší než tržní hodnota palivové-
ho dřeva. V praxi by to mělo vypadat tak, 
že zájemce se ohlásí u některého z mís-

tostarostů osobně nebo telefonicky 
(kontakty jsou uvedeny níže), následně 
bude vybrána s hajným lokalita, dřevo 
se označí a bude dohodnutý termín. Po 
ukončení prací je opět vyčištěná parcela 
samovýrobcem předána hajnému nebo 

členovi zastupitelstva (dle předchozí 
dohody). Tyto práce by měly probíhat 
v období duben až říjen s ohledem na 
sjízdnost lesních cest a dostupnost čiš-
těných parcel.

V případě, že se rozhodnete opra-
vovat krov, stavět pergolu atd. a nemáte 
vlastní les, je možné si od obce koupit 
i dřevo na stavbu. Tato možnost platí sa-
mozřejmě pouze pro občany Moravče.

Úřední hodiny obecního úřadu  
- středa od 17.00 do 19.00 hod.
Martin Novák - tel. 737 867 747

Michal Pospíchal - tel. 606 556 457
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..................................................................................................................................................................................…………………………………..
Toto číslo vyšlo v březnu 2011, z pověření Obecního úřadu v Moravči,   

zpracovala  Eva Zadražilová a Monika Pavlíčková

HASIČSKÉ OSLAVY
Místní sbor dobrovolných hasičů letos slaví kulaté výro-

čí svého založení. Podle dochovaných záznamů byl založen 
v roce 1891, tedy před 120 lety. Takové jubileum se sluší osla-
vit. Důstojným zahájením oslav se stal tradiční hasičský bál, 
který se konal v sobotu 26. února. Opět se ukázalo, že místní 
hasiči mají podporu zdejších občanů. Moravečtí občané i fir-
my přispěli cenami do tomboly, v předprodeji bylo zakoupeno 
mnoho vstupenek  i lidmi, kteří aniž by se bálu zúčastnili pou-
ze přispěli hasičům na jejich činnost. A ti, kdo přišli se dobře 
pobavili a zatančili si za doprovodu bezvadné „Malé muziky“.

Dětský karneval
Dětský karneval pořádal již tradičně obecní úřad Moraveč spolu s moraveč-
ským sdružením YMCA v sobotu 26. února odpoledne. Jako v loňském roce 
se o zábavu všem princeznám, Karkulkám, vílám, vodníkům, princům a dal-
ším krásným maskám postarala skupina Jezevci. Večer se do vytopeného 
sálu sešli  příznivci místních hasičů, aby si užili tance za doprovodu kapely 
Malá Muzika až do nedělních ranních hodin. V neděli večer byli místní hasi-
či zase v pohotovosti a vyklidili sál a přilehlé prostory, aby je hned v pondělí 
obsadila stavební firma pana Jača z Moravče, která provádí rekonstrukci sálu 
a přilehlého sociálního zařízení.  

14. května bude v naší obci pořádáno okrs-
kové cvičení. Na něm se pokusíme vyhnout 
oficialitám, projevům a předávání medailí. 
Budeme se spíš snažit předvést techniku 
a hasiče v akci a také trochu překvapit něčím 
novým. Pokud se vše podaří, měla by „stará 
garda“ z novocerekvického okrsku vytvořit 
rekord – nejstarší hasičské družstvo v útoku. 
To nebude akce pro šedesátileté kluky, ti na 
to budou příliš mladí. Na účast v útoku se již 
těší například pan Josef Šafrata, náš dlouho-
letý starosta, který letos oslaví 87. narozeni-
ny. Však se již rozcvičoval na bále, celý večer 
protancoval s děvčaty ve věku jeho vnuček. 
A aby nezůstalo mládí stranou, pokusíme se 
vytvořit i druhý rekord – nejmladší družstvo 
z předškolních capartů. No a po cvičení vy-
užijeme od loňska nový parket a zatančíme si 
v doprovodu kapely AKORD.

Parket na koupališti, když už byl postaven,  
by neměl zahálet. Proto určitě hasiči během 
léta zorganizují alespoň dvě nebo tři akce. Za-
tím je na přesné termíny brzo, ale včas vše 
oznámíme.

Na podzim se v místním sále uskuteční se-
tkání „zasloužilých hasičů“ okrsku Nová Cere-
kev, kteří si již tento titul zasloužili v minulosti, 
nebo jim bude při této příležitosti předán. Na 
této akci budou dekorováni medailemi i čle-
nové našeho sboru a bude zřejmě oficiálně 
předán i nový prapor. A po skončení oficialit 
opět zahraje osvědčená Malá muzika pod ve-
dením novocerekvického starosty pana Zdeň-
ka Rajdlíka. Datum je předběžně stanoveno 
na 1. října 2011.

No a na konec roku zatím nikdo z nás ne-
dohlédne, ale protože by byla škoda nevyužít 
zrekonstruovaný sál, zřejmě se ještě pokusí-
me oslavu zakončit nějakou taneční zábavou, 
nebo posezením s muzikou.

My – hasiči – se již na oslavy těšíme a po-
kusíme se potěšit i Vás – místní občany – 
a poděkovat Vám tím za Vaši podporu, která 
trvá již 120 let.

Martin Novák - starosta SDH Moraveč

Velikonoce v Moravečském kostele
21. 4. od 19.00 –  zelený čtvrtek, čtení pašijového příběhu v působivé atmosféře 

potemnělého kostela.
22. 4. od 18.00 – velkopáteční bohoslužba s Večeří Páně
24. 4. od   9.30 – Boží hod velikonoční – nedělní bohoslužba s Večeří Páně

Místní obchod
Paní Harazinová si svoji krátkou dovolenou příliš neužila, protože s náhlými 
zdravotními problémy skončila minulý týden v nemocnici. To, že nás Jednota 
včas neinformovala a že mnozí v pondělí ráno zůstali bez základních potravin, 
je věc druhá, ale už se stalo. Co bude dál se dozvíme během příštího týdne. 
Budeme Vás informovat, zda bude obchod zavřený delší dobu nebo jestli se 
nám podaří alespoň zajistit nějaký provizorní prodej pečiva.... Až budeme mít 
více informací, necháme je vyhlásit. Samozřejmě přejeme Jarce Harazinové, 
ať se co nejdříve uzdraví a může být zase doma.


