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Vážení spoluobčané,
vítám Vás v prvním čísle Zaječovských novin 2021. Bohužel ani začátek roku 2021 nám neukázal optimistickou situaci v rámci nákazy COVID. Věřme, že s jarním počasím a hlavně
díky očkování se situace zlepší a v létě se navrátíme do normálního života. Asi nejsem jediný,
komu chybí kulturní a společenský život v naší obci, ale i mimo ni. Chtěl bych poprosit všechny
občany, aby dodržovali vládní nařízení. Vydržme to ještě. I když každý máme na tuto situaci
jiný názor, myslíme si i ní své, pevně věřím, že u každého z nás zvítězí zdravý rozum a zodpovědnost – nejen vůči sobě, ale především vůči ostatním. Zkrátka, hlavu vzhůru, mějte se rádi
a užívejte si každého krásného jarního dne.
Vladimír Havlík – starosta obce Zaječov

OKÉNKO STAROSTY

Úpravna vody
Velmi mě těší, že jsme v Zaječově
dobudovali první úpravnu vody.
Celé srdce naší úpravny je v nově
zbudovaném domečku v CHKO
Brdy. Realizovali jsme jednu
z nejmodernějších úpraven nejenom
v ČR, ale i v Evropě.
Úpravna vody se sama řídí a vyhodnocuje kvalitu vody 24 hodin denně. Měříme zákal a následně
i barvu. Podle vyhodnocení kvality vody se automaticky zvolí stupeň čištění, máme tedy vícestupňové
čištění. Filtrujeme vodu přes pískový filtr, rukávový
filtr a další 2 semidolové filtry na odkyselení. V případě špatného zabarvení se voda pouští i přes nanofiltrační membrány. Dále v úpravně máme spoustu analyzátorů, které hlídají Ph a dávkování chloru.
Všechny hlášky a poruchy jsou napojeny na mobilní telefony obecních zaměstnanců, kde v případě
jakékoliv nesrovnalosti můžeme ihned reagovat.
Na úpravnu navazují přečerpávací vodojemy v Kozojedích a v Horním Zaječově. Zde jsou nová čerpadla,
tlakové nádrže a řídicí systém, kde hlídáme automatickou sondou dávkování chloru. Více asi napoví fotografie. Jakmile situace dovolí, chtěl bych Vás
pozvat, zatím tedy bez termínu, na dny otevřených
dveří ve vodojemech v Zaječově a ČOV. Děkuji všem,
kteří se podíleli na úpravně vody:
Stavební firma: VODASERVIS s.r.o. – Ing. Trnka,
Ing. Hala, Ing. Kolesíková
Ing. Marie Kaslová – hlavní projektant
Ing. Vlastimil Jankovský – technolog úpravny
Ing. Martin Rydrych – projekt stavby
Zvláštní poděkování je pro Romana Humla a Miroslava Kasla, kteří rovněž přispěli k úspěšnému zbudování i všem ostatním obecním zaměstnancům,
radním i zastupitelům. Do budoucna nás již nepřekvapí problémy s kvalitou vody.
Vladimír Havlík – starosta
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Odpady
Tříděný odpad

Všichni jste zaznamenali velkou změnu. Ani pro nás
to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale vycházeli
jsme ze zkušeností jiných obcí, které přešly na pytlový sběr již v letech 2010. V každé obci je průběh
trochu jiný a situace na trhu odpadů také. Nyní,
po pár měsících, osobně vyhodnocuji změnu v odpadech jako dobrou volbu, jelikož lisování a následný odvoz odpadu do Dubna a obce Dolní Hbity, kde
jsme sehnali odbyt na papír, plast a sklo, je ekonomičtější než s firmou AVE. Já jsem velice rád, že třídíme a dává to smysl. Odpad nekončí na skládkách,
ale recykluje se a znovu se z něj něco vyrobí. Papír a sklo dokážeme prodat za 450–900 Kč za tunu
odpadu, za plast zatím stále platíme okolo 3000 Kč
za tunu, ale získáváme odměnu od firmy EKOKOM
za to, že naše obec třídí. Sice to nejsou žádné velké
peníze, ale z části pokryjí provoz a dopravu. Přesná
čísla se nám ukáží až na konci roku, až si zhodnotíme dosavadní fungování a všechna období.

Zde bych chtěl moc poděkovat všem občanům, neboť se téměř všichni zapojili. Přibližně 5% domácností ze Zaječova si nepřišly pro pytle, což je opravdu málo. V jiných obcích/městech mají cca 10–25%
domácností, které se nezapojí. Jsem moc rád, že
zastupitelé nejsou samotní, kteří vidí smysl v třídění.
Na druhou stranu si do budoucna naše obec ušetří
nemalé peníze, které budeme moci dle potřeby rozdělit do investic, školy, spolků, nebo zlevníme odpady pro naše občany. Ještě jednou moc děkuji všem
občanům, kteří se zapojili, jsem za to vděčný.

Komunální odpad

Zde připravujeme novou vyhlášku, jelikož všechny
tyto změny, které nastaly, jsou důsledkem zákona č.
541/2020 Sb., který schválila poslanecká sněmovna
a začal platit od 1. 1. 2021. Momentálně se nacházíme v přechodovém období. Od roku 2022 budeme
muset mít novou vyhlášku a odpady se budou platit

Prvotní studie Sběrný dvůr Zaječov
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podle váhy, nebo podle objemu, jiná možnost dle zákona není. Bohužel nám teprve nedávno přišly metodické pokyny z ministerstva vnitra. Změny většiny
vyhlášek tedy budou probírány na veřejných zasedáních. Jediné co víme, že nám budou vzrůstat každoročně náklady za skládkovné z původních 500,– Kč
za uloženou tunu na skládku až na 1850,– Kč/t v roce
2029. Požadavek na obce bude také zvedat vytříděnost odpadů a maximální množství komunálního
odpadu na obyvatele bude 120 kg. Nyní máme komunálního odpadu na osobu okolo 305 kg za 1 rok.
Tedy s odpady to bude do budoucna těžké, ale opět
věřím, že když potáhneme společně za jeden provaz,
dokážeme nastavit odpadové hospodářství smysluplně a odpad nás moc finančně nezatíží. Bohužel
nový zákon je celkem nemilosrdný a z nesplněných
čísel hrozí obcím nemalé sankce.

odpadového hospodářství v Zaječově. Dokázali bychom zde likvidovat i kaly z naší čistírny odpadních
vod, mohli bychom lépe skladovat tříděný odpad
a tím následně ušetřit na přepravě odpadu na recyklační linku. Možností v rámci vlastního sběrného
dvora je opravdu hodně. Mohli bychom ušetřit finance v odpadech i v investicích obce.
Vladimír Havlík – starosta

Pro odpady připravujeme
i sběrný dvůr pro Zaječov

Jsou to zatím prvotní studie a realizace je vzdálená
1–4 roky, dle rychlosti a změny ÚP Zaječov, popřípadě vyhlášení vhodného dotačního programu. Sběrný
dvůr s kompostárnou by byl velkou pomocí v rámci
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ČOV Zaječov

Sběrné místo Zaječov

Chtěli bychom Vás informovat, že dle rozhodnutí zastupitelstva od 1. 7. 2021 si začněme znovu provozovat ČOV sami pod obcí. Provozovatele – firmu jsme
museli mít kvůli získání dotace realizované etapy
v roce 2014. Nyní nám uběhla doba, po kterou musela firma provozovat naši čistírnu odpadních vod.
V průběhu 6. a 7. měsíce Vám přijdou nové smlouvy
na stočné a do budoucna bude pouze jedna smlouva
(vodné i stočné).

Nyní jsme rozšířili možnosti, co odevzdat
na sběrném místě:

▪	elektrospotřebiče (musí být vždy kompletní)
▪	světelné zdroje jako zářivky a žárovky
▪	baterie
▪	nově jsme přesunuli i sběr oblečení k LD Zaječov (bohužel byl po obci velký nepořádek,
a proto jsme kontejnery soustředili zde)
▪	železo, plechovky....
▪	sklo
▪	plast
▪	papír

Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov

Lidový dům Zaječov

Otevřeno:

Zatím nevíme nic nového a stále čekáme na rozhodnutí MMR ohledně získání dotace. Část dotací
na zateplení jsme již obdrželi od SFŽP. Do konce dubna bychom se měli dozvědět, jestli získáme dotaci
i na vnitřní úpravy. S rekonstrukcí bychom rádi začali
začátkem léta 2021.

út: od 8:00 do 11:00 / od 12:00 do 17:00
čt: od 8:00 do 11:00 / od 12:00 do 17:00
so: od 9:00 do 11:00
Prosím dodržujte otevírací dobu

Správce:

Tomáš Kohout,
tel: +420 723 010 467

V.H.

Informace OÚ
Důležité!
Připomínáme občanům splatnost poplatků
za svoz komunálního odpadu a poplatků
ze psů za rok 2021. Splatnost je 31. 3. 2021.
Pokud nebudou poplatky řádně zaplaceny
bude přistoupeno k navýšení částky dle vyhlášky. Upřednostňujeme platbu na účet
č. 124782737/0300, variabilní symbol – číslo popisné. Částka pro rok 2021 je na osobu Kč 750,–, osoba – věk 80 let Kč 375,–, za
rekreační objekt též Kč 750,–.

Přísný zákaz odkládání odpadu!
POZOR SBĚRNÉ MÍSTO ZAJEČOV
NENÍ URČENÉ PRO ODPAD
Z PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI!
Každý odpad odevzdaný musí být
označen QR kódem.
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ČOV – VDJ – Horní Kvaň

ČOV – situace

Nyní se již finišuje s projekty. Plán je následující: v květnu / červnu bychom
chtěli realizovat stavební povolení. Následovat bude vysoutěžení dodavatele a v průběhu měsíce listopad bychom chtěli mít všechno v "kupě".
Na podání kompletní dokumentace, stavebního povolení a podepsané
smlouvy s dodavatelem máme čas do 31. 1. 2022. Realizace se předpokládá na cca na 5.–7. měsíc roku 2022. Tato akce by měla být, v rámci etap
kanalizace, poslední. Povedeme zde i vodovod a z intenzifikujeme ČOV.
Na projekční práce jsme získali 90% dotace
Vodojem – situace
v celkové částce 1 530 000,– Kč od SFŽP.
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OKÉNKO STAROSTY
Vodojem – situace
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OKÉNKO STAROSTY

ZŠ a MŠ Zaječov
Rada obce schválila dvě velké studie, které asi trápí každou rodinu,
navštěvující naši ZŠ a MŠ Zaječov.
První studie, která je opět prvotním návrhem, řeší
povrchy v areálu školy. Hlavním požadavkem je
zvládnutí dopravního zatížení v ranních či odpoledních hodinách a nemožnost v klidu zaparkovat. Věřím, že s PČR a panem projektantem Ing. Svobodou
najdeme nějaké vhodné řešení dané situace.

cvičny uchýlily i naše spolky jako jsou hasiči, fotbalisté nebo nohejbalisté. Momentálně jsou každoročně
k dispozici celkem výhodné dotační tituly, za které
bychom dokázali tělocvičnu realizovat. Bez dotace
bohužel není v silách obce tělocvičnu postavit. Tělocvična bude vzhledem k energetické náročnosti
a malému prostoru nejspíše zakopaná mezi prvním
a druhým stupněm ZŠ Zaječov.

Druhá studie je úplně v plenkách, berte ji tedy zatím
hodně s rezervou. Jedná se o tělocvičnu, která naší
škole chybí k dokonalosti. Věřím, že by se do tělo-

Vladimír Havlík, starosta obce Zaječov

Tělocvična – vizualizace
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LÁVKA PŘES POTOK
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SADOVÉ ÚPRAVY

SJEZDY

PARKOVACÍ PLOCHY

VOZOVKA

CHODNÍK

KATASTRÁLNÍ MAPA
HRANA KOMUNIKACE

El. SLABOPROUD - metalický kabel nadzemní (CETIN)
El. SILNOPROUD - nízké napětí podzemní (ČEZ)
El. SILNOPROUD - vysoké napětí nadzemní (ČEZ)
KANALIZACE - splašková
VODOVOD
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

STÁVAJÍCÍ STAV

Vypracoval:

Ing. Ondřej Svoboda

 Nad Kajetánkou 230/25, 169 00 Praha 6
 svoboda@projektysvoboda.cz
 IČ: 74356208
 +420 777 877 857

C. Situační výkres

KOORDINAČNÍ SITUACE - NÁVRH

Část:

V OKOLÍ ZŠ V OBCI ZAJEČOV

ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY A ÚPRAVA POVRCHŮ

Obec Zaječov, Zaječov č.p. 265, 267 63 Zaječov

Zaječov [790389]

Zaječov

Ing. Ondřej Svoboda

Ing. Ondřej Svoboda

Příloha:

Akce:

Stavebník:

Katastr:

Místo stavby:

Odpovědný projektant:

SVOBODA

PROJEKTY

NÁVRH 04_2021_03_08

NAPOJENÍ NA STÁV. CHODNÍK

2

VO

LEGENDA:

MINIOKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA D12 M

STŘEDOVÝ PŘEJÍZDNÝ OSTROV

ZVÝŠENÁ PLOCHA

10 X KOLMÝCH PARKOVACÍCH
MÍST + 1 PODÉLNÉ MÍSTO

8 X PODÉLNÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

NOVÁ POSUVNÁ
BRÁNA

2

5

NOVÝ PŘECHOD PRO CHODCE,
VČETNĚ OSVĚTLENÍ
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Prvotní studie parkování u ZŠ a MŠ Zaječov

C
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DUR+DSP

Číslo přílohy:

Číslo paré:

Formát:

Měřítko:

Datum:

Stupeň:

OKÉNKO STAROSTY

4,2

informace z obecního úřadu
Podpora našich spolků a organizací

Dotace v Zaječově

Dne 25. 2. 2021 zasedalo Zastupitelstvo obce Zaječov. Na základě podkladů Rady obce Zaječov a doporučení finančního výboru podpořili zastupitelé
spolky v tomto znění:

V roce 2020 jsme, dle informací
naší p. účetní Jitky Polákové,
získali / proinvestovali celkem 10 dotací.

žADATEL
RegionART

Tento příspěvek bych chtěl věnovat hlavně děvčatům v kanceláři, která to se mnou, v rámci získávání financí pro obec, nemají jednoduché. Chtěl bych
jim moc poděkovat za jejich práci, které si nesmírně
vážím. Bez nich bychom nedokázali získat tolik financí na rozvoj obce. A tímto se jim i omlouvám za to,
že musejí občas po večerech nebo o víkendech zůstávat v kanceláři. Proúčtovat některé dotace není
vůbec lehké a samotné obecní účetnictví, administrativa a digitalizace každoročně narůstá. Znovu moc
děkuji za odvedený rok 2020 a velkou pomoc.

Spolek Zděná 2012
Mariášový turnaj
Klášter
Šikulové
SDH Zaječov
Myslivci

V.H.

OBEC ZAJEČOV
Webové stránky:
http://www.zajecov.cz/
Elektronická podatelna:
obec@zajecov.cz

ÚŘEDNÍ HODINY O.Ú.
Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin.
Pondělí: 8:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 17:00

Schváleno pro rok 2021
19.000,–  Kč
30.000,–  Kč
+ (zdarma kinosál
na přednášky)
2.000,–  Kč
+ (zdarma velký
sál LD na turnaj)
5.000,–  Kč
8.000,–  Kč
45.000,–  Kč
6.000,–  Kč

ČZS

20.000,–  Kč

ČTU

25.000,–  Kč

TJ Zaječov

97.000,–  Kč

Včelaři

8.000,–  Kč

Rybáři

40.000,–  Kč

Chovatelé

20.000,–  Kč

Nohejbal

10.000,–  Kč

Svaz neslyšících

4.000,–  Kč

DD Hořovice

3.000,–  Kč

Ochránci přírody

1.000,–  Kč

TJ Olešná

5.000,–  Kč

Spartak Žebrák

8.000,–  Kč

Svaz tělesně postižených

5.000,–  Kč

Spolek Kvaň

8.000,–  Kč

Pro 11 proti 0 zdržel se 0

TELEFONNÍ ČÍSLA

Celkem zastupitelé přerozdělili pro
spolky a organizace částku: 369 000,– Kč
z rozpočtu obce Zaječov.

311 572 771 (obecní úřad)
311 572 179 (obecní úřad)
725 113 405 (starosta)

Miloš Plešmíd
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informace z obecního úřadu

Sběrný dvůr v Hořovicích
Adresa: areál bývalého statku v Pražské ulici (směr Lochovice)

Otvírací doba:

Kontaktní osoba:

ÚT, Čt: 8:00–10:30 / 11:30–17:00
So:
8:00–15:00

Ing. Jaroslav Pelán, tel.:

603 743 861

Pro občany obcí ORP Hořovice je odběr odpadů zdarma (nutno prokázat se OP). Nově bude zpoplatněn
pouze odběr odpadů od IČO. Aktuální ceník v případě odevzdání odpadů na IČO níže. V současné době se
nepřijímají pneumatiky a biologicky rozložitelný odpad.
Kat. č.

Kategorie

Název

MJ

Cena / kg

130206

N

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

kg

4

150101

O

Papírové a lepenkové obaly

kg

0

150102

O

Plastové obaly

kg

2

150107

O

Skleněné obaly

kg

0

150110

N

Obaly obsahující zbytky NL

kg

8

150202

N

Absorpční činidla

kg

15

160103

O

Pneumatiky

ks

25

160107

N

Olejové filtry

kg

15

170101

O

Beton

kg

2

170102

O

Cihly

kg

2

170103

O

Tašky a keramické výrobky

kg

2

170107

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu...

kg

2

170802

O

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 170801

kg

2

170904

O

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené

kg

5

200101

O

Papír a lepenka

kg

1

200102

O

Sklo

kg

0

200110

O

Oděvy

kg

4

200111

O

Textilní materiály

kg

4

200113

N

Rozpouštědla

kg

15

200114

N

Kyseliny

kg

15

200115

N

Zásady

kg

15

200117

N

Fotochemie

kg

15

200119

N

Pesticidy

kg

15

200121

N

Zářivky

ks

0

200126

N

Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125

kg

5

200127

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice obsahující NL

kg

15

200133

N

Baterie a akumulátory zařazené pod číslem 160601

ks

0

200135

N

Vyřazené elektrické nebo elektronické zařízení obsahující NL

ks

0

200136

O

Vyřazené elektrické nebo elektronické zařízení

ks

0

200137

N

Dřevo obsahujiící NL

kg

15

200139

O

Plasty

kg

3

200140

O

Kovy

kg

0

200307

O

Objemný odpad

kg

8
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Co se děje v obci

Březen za kamna vlezem – duben
ještě tam (asi) budem
Ještě nikdy snad nebyla tato pranostika výstižnější a pravdivější než letos. Jenže tentokrát v ní nejde
o rozmary počasí, ale o protiepidemiologická opatření. Máme před sebou období, které budeme asi
i nadále prožívat v dalším nouzovém stavu. Vydržme
to ještě prosím, i když to určitě pro nikoho z nás nebude jednoduché.

ostatním. Obecní úřad je i nadále připraven pomoci každému z vás tuto nelehkou situaci zvládnout.
Na požádání obstaráme nákupy, zajistíme dovoz
léků, obědy, atd.. Nemáte–li se na koho obrátit, neváhejte nás kontaktovat.
Žít tady a teď a vzpomínat na hezké časy, to k životu
určitě patří, stejně tak jako se dívat do budoucnosti
a vyhlížet nové časy a věřit v to, že skutečně přijdou.

Ačkoli každý máme na tuto situaci jiný názor, myslíme si o ní své a rozdílně k ní i přistupujeme, tak
pevně věřím, že u každého z nás zvítězí zdravý rozum
a zodpovědnost, nejen vůči sobě, ale především vůči

S přáním lepších dnů.
Nezbedová, místostarostka

Milé ženy,

Vítání občánků

rok utekl jako voda a vy jste určitě 8. března obdržely
od svých blízkých kytičku k Mezinárodnímu dni žen.
Byl to rok podivný. Loni touto dobou jsme si začali
uvědomovat, že na rychlém šíření nákazy koronovirem asi něco bude. A pak to šlo velice rychle. Uzavřely
se školy, částečně obchody, restaurace, kadeřnictví,
kina, sportoviště a další. Jsme o rok starší, ale situace
se nezlepšila. Virus nevymizel, naopak, nabírá na obrátkách a mutuje. Denně slyšíme, jak jsou na zdraví
ohroženy ženy lékařky, sestřičky, ostatní ženy pracující
ve zdravotnictví a sociálních službách, ale i prodavačky, učitelky, úřednice, dělnice a spousta dalších.

Narození každého miminka je neopakovatelnou
událostí a zaslouží si patřičné oslavy. Sbor pro
občanské záležitosti při Obecním úřadě v Zaječově pořádal poslední vítání občánků v červnu
2020. Díky koronavirové situaci, kterou určitě
všichni chápeme,jsme nemohli pokračovat.Slibujeme ale rodičům, že pokud to bude jen trochu možné, vítání občánků obnovíme.
Ungrová Dagmar
předsedkyně kulturní a sociální komise

Všem ženám patří velké poděkování za to, že kromě
zaměstnání zvládají ještě péči o rodinu, o domácnost,
prostě o naše dobro.

Běhej lesy

Ženy, děkujeme vám.

Závody Běhej lesy se v sezoně 2020 těšily velké
oblibě. V červenci 2021 se tento seriál přesune
do CHKO Brdy, kde se máte možnost proběhnout místním bývalým vojenským újezdem kolem Padrťských rybníků.

Nezbedová
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Netradiční školní rok
Letošní školní rok se přehoupl do své druhé poloviny, bohužel stále bez
osobní přítomnosti žáků ve školních lavicích. Od 1. 3. 2021 zůstali doma i ti
nejmenší, děti z mateřské školky, prvňáčci a druháci. To ale neznamená, že
učitelé zahálejí, naopak.
Co nám rok s koronavirem vzal?

Pět dnů v týdnu se svými žáky komunikujeme on–
line dle předem stanoveného rozvrhu, připravujeme
si materiály (prezentace, videa, dokumenty, pracovní
listy), opravujeme žákovské práce, hodnotíme. Mezi
tím sami absolvujeme on–line školení a vzdělávání,
zdokonalujeme se ve využívání digitálních technologií. Ceníme si toho, že po uzavření školky se k nám
přidaly i kolegyně z MŠ a i ony poskytují dětem a rodičům náměty pro domácí vzdělávací činnost, některé i vyučují synchronní formou. Všem pedagogickým
pracovníkům školy za aktivní přístup k distanční výuce děkujeme a velmi si jejich tvůrčího přístupu vážíme. Přejeme nejen jim, ale i bývalým pracovníkům
školy a provozním zaměstnancům k březnovému Dni
učitelů hlavně pevné zdraví, mnoho spokojenosti
a hlavně energii překonávat vše, co nám život přináší.

▪	Výlety na hory a k moři
▪	Školní lyžák
▪	Velké akce a koncerty, festivaly…..celé léto skoro
nic nebylo
▪	Sport, tréninky, závody a turnaje
▪	Volnost, kamarády, rok života, školu a spolužáky
I když jsou odpovědi stručné, je z nich patrné, že dětem sociální izolace vadí a uvědomují si, o co všecno
jsou ochuzeny. I my bychom velmi uvítali, kdyby se
školní třídy a chodby zase zaplnily, bez dětí je škola
velmi smutná. Zatím nemáme žádné přesné informace, nezbývá nám než věřit, že toto nastane ve 2.
polovině dubna, jak opatrně vyslovují někteří vládní
představitelé. Třídní paní učitelky i vychovatelky ŠD
se snaží děti aktivizovat a propojovat – proto dávají dětem výzvy – výtvarné, sportovní a třídní. Děti
tak mohou vytvořit krátkou prezentaci toho, co
umí, čemu se ve volném čase věnují, natočit scénku,
sportovní či hudební vystoupení. Navzájem se tak
pobaví a dozvědí o sobě něco nového.

To,že je období distanční výuky dlouhé a neumožňuje nám plnohodnotnou výuku, vnímají i naši
žáci. Vypovídají o tom i odpovědi na otázky v malém slohovém projektu 8. ročníku:

Co se Vám vybaví, když slyšíte slovo
koronavirus?

Děkujeme rodičům, za spolupráci a vytvoření podmínek k provádění distanční výuky, zejména zajištění technického vybavení a připojení k internetu
– v podzimním uzavření škol máme 100% zapojení
žáků, i když s rozdílnou kvalitou práce. Důležité je,
že nikdo nezůstal mimo vzdělávací proud a že jsme
se všemi žáky zůstali v kontaktu. Uvítali bychom,
kdyby se ale někteří žáci přestali vymlouvat na výpadky internetu, sekání kamery či mikrofonu apod.
Pokud má někdo technické problémy či nerozumí
probíranému učivu, může po dohodě s učiteli využít konzultace s vyučujícími v režimu 1+1, už nám
do školy několik dětí takto dochází a tento způsob
se ukazuje jako efektivní.

▪ Velký špatný
▪ Rouška,respirátor, karanténa, izolace
▪ Dřepění doma
▪	Dva týdny prázdnin, které se docela protáhly a už
to nejsou prázdniny
▪ Výuka přes počítač

Co nám rok s koranavirem dal?
▪	více času doma a s rodinou, více času na spánek
▪	být více samostatná
▪	naučil jsem se vyhledávat na googlu
▪	Skoro nic, jen se ukázalo, kdo jsou praví přátele
15
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I v těchto okleštěných podmínkách se snažíme plnit
záměry a plány. MŠ, 1.a 2.třída pokračovaly v naplňování projektu Šablony II a v rámci výuky s odborníky z praxe absolvovaly lekce dopravní výchovy,
Sněhulákování, Tajemství lesa a Cesta chleba, ale
i besedu s manželi Cajthamlovými ze zaječovského
SDH o požární prevenci.

Vedení školy kromě všeho, co je spojené s realizací a hodnocením výuky, zajišťuje organizaci zápisů
do 1.ročníku a do MŠ, komunikaci s MŠMT a dalšími
nadřízenými orgány státní správy i se zástupci projektu MAP Hořovice, provedli jsme rozpis státního
rozpočtu, řešíme běžné provozní záležitosti ( oprava potrubí, topení, světel – ještě že máme šikovnou
paní školnici Jitku a v Zaječově ochotné řemeslníky,
pány Tichého, Kisse či Jíchu).

Skupina žáků ze 6. třídy se s podporou paní učitelky
Mgr. Jany Havlíkové připravuje na soutěž YPEF, které spočívá ve znalostech mládeže o lesích a životě
v přírodě.

Úspěchem je doporučení námi podaných žádostí
prostřednictvím MAS Brdy k financování z MMR.
Jedná se o projekty:

Deváťáci mají za sebou odeslání přihlášek na střední
školy a učiliště a doufají, že odložený termín přijímacích zkoušek na 3. a 4. 5. Je již definitivní. Zatím se
pod vedením Mgr. Erazímové a Mgr. Ciprové připravují a odhalují záludnosti testů CERMAT.

1.	Modernizace školní dílny – CZ.06.4.59/0.0
/0.0/16_075/0014657, hodnota projektu je
340 898,80 Kč a škola získá vybavení dílny pro
práci se dřevem a s kovy včetně malých žákovských obráběcích strojů.
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2.	Pořízení kompenzačních pomůcek – CZ.06.4.59/0
.0/0.0/16_075/0014730, hodnota 95 890 Kč. Získali jsme interaktivní displej na 1. stupeň a výukový software pro rozvoj přírodovědné a jazykové
gramotnosti.
Oba projekty jsou ve finální části realizace, právě
přebíráme jednotlivé součásti vybavení a plánujeme
umístění vybavení do učeben. Jen si přejeme, aby se
do školy vrátili co nejdříve žáci a mohli jej ke své výuce efektivně využívat v každodenním životě školy.
Paed. Dr. Marie Ernestová, ředitelka ZŠ a MŠ Zaječov
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OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Ředitelka ZŠ a MŠ Zaječov, v souladu se školským zákonem stanoví organizaci a dobu
zápisu takto:
1. Od 2.5. 2021 bude na webu školy ke stažení:
Žádost o přijetí
Přihláška dítěte k PV
Doložení potvrzení o očkování dítětě (toto se netýká dětí , které plní předškolní
vzdělávání)
Tyto dokumenty si rodiče vytisknou, vyplní dle rodného listu dítěte a podepíší. Lze
také opatřit elektronickým podpisem a zaslat elektronicky přes datovou schránku
školy.
Pokud nedisponujete technickými prostředky, vydáme Vám tiskopisy v ředitelně
školy od 3.5. do 13.5. od 8,30 do 14,00 hodin(horní žlutá budova).
2. Způsob předání škole:
a) Vyplněné a podepsané výše uvedené dokumenty lze předat osobně do ředitelny
školy(horní žlutá budova) od 3.5 do 12.5. , od 8,30 do 14,00 hodin., nebo ve
čtvrtek 13.5. od 13,00 do 16,00 hodin v kanceláři MŠ přímo vedoucí učitelce
MŠ paní Rokové.
b) Telefonicky lze domluvit i jiný termín (311572107)
c) Přes datovou schránku školy: m5mmaxu
d) Opatřené elektronickým podpisem e-mailem: skola@zajecov.cz
e) Poštou na adresu : ZŠ a MŠ Zaječov, Zaječov 359, 267 63 Zaječov
Jiné, než osobní podání žádosti, lze provést od 2. května 2021 do 13. května 2021.
Výsledek zápisu
Po uplynutí termínu podání přihlášek , bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí na webových stránkách
školy a ve vývěsce školy ( vedle hlavního vchodu) pod registračními čísly nejpozději do 13. 6. 2021.
Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě mohou obdržet zákonní zástupci na vyžádání (e‐mailem,
osobně) od 13.6.2021.
Rozhodnutí o nepřijetí (přihláškám/žádostem kterým nebylo vyhověno) bude zasláno poštou
Společné setkání
Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme s rodiči přijatých dětí setkání, kde se seznámí s
prostředím a prostory školy, učitelkami a provozními pracovnicemi. Dále dostanete informace
k platbě úplaty a přihlášení ke školnímu stravování.

V Zaječově dne 19.3 .2021

Paed.Dr. Marie Ernestová
Ředitelka školy
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OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/22.
Zápis bude probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
K zápisu se dostaví děti narozené od. 1.9. 2014 do 31.8.2015 a děti po OŠD
Ředitelka ZŠ a MŠ Zaječov, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4) stanoví organizaci a dobu
zápisu takto:
1. Od 1.4. 2021 bude na webu školy ke stažení Žádost o přijetí a Zápisní list. Oba dokumenty si
rodiče vytisknou, vyplní dle rodného listu dítěte a podepíší. Lze také opatřit elektronickým
podpisem a zaslat elektronicky přes datovou schránku školy.
Pokud nedisponujete technickými prostředky, vydáme Vám tiskopisy ve škole.
Škola bude požadovat tyto dokumenty:
a) Žádost o přijetí
b) Zápisní list
c) Kopii rodného listu (stačí prostá, nemusí být ověřená)
2. Způsob předání škole:
a) Vyplněné a podepsané 2 výše uvedené dokumenty + kopii rodného listu lze předat
osobně do ředitelny školy vždy ve středu 7.4, ve středu 14.4. a 21.4. vždy od 8,00 do
15,00 hodin. Telefonicky lze domluvit i jiný termín (311572107).
b) Přes datovou schránku školy: m5mmaxu
c)

Opatřené elektronickým podpisem - e-mailem: skola@zajecov.cz

d) Poštou na adresu : ZŠ a MŠ Zaječov, Zaječov 359, 267 63 Zaječov
Jiné, než osobní podání žádosti, lze provést od 1. dubna 2020 do 21. dubna 2021.
3. V případě podání žádosti o odklad je nutno podat Formulář žádosti o odklad(bude ke
stažení na stránkách školy), doporučení školského poradenského zařízení a doporučení
odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud bude v pozdějších měsících školního roku z epidemiologického hlediska situace příznivější,
škola v červnu uskuteční motivační část zápisu a rádi se se zapsanými dětmi setkáme.
V Zaječově dne 9.3. 2021

Paed.Dr. Marie Ernestová
Ředitelka školy
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Zahrádkáři informují
Duben v zeleninové zahradě

Květen

V případě vlny chladného počasí zakryjeme vysazené rostliny bílou netkanou textilií. Můžete ji
nechat na záhonu i několik týdnů.

Přeji vám ať se vám daří a nespořádají vaši úrodu
slimáci a jiní škůdci.

Jaro je tady! Duben je měsíc výsevů, dobou, kdy
semínka ještě využívají zimní vláhu a rychle vzejdou. Je čas vzít semínka do ruky, nadělat rýhy
na upravené záhony a sít. Vyséváme mrkev, petržel, cibuli, salát, ředkvičky. Ve skleníku můžeme
vysít semena salátů, rajčat, pórku, růžičkové kapusty, kedlubny, papriky, či salátové okurky. Nastal čas na výsadbu raných brambor.

Máj je čas lásky, je to měsíc, kdy vaši zahradu prostě musíte milovat. Vše roste, kvete a bují. Na zeleninové zahradě nemůže zůstat prázdný záhon.
Květen je dobou setím, sázení, jednocení. Pilný
zahrádkář již ale začíná sklízet první posly jara –
ředkvičky, saláty i kedlubny. Květnová zahrada
prostě žije. Vyséváme pozdní košťáloviny zelí,
květák, růžičkovou kapustu, zimní pórek.

IN

21
ZAJEČOVSKÉ NOVINY – 1/2021

z historie

Dopis Jana Kolence z Kolna, hejtmana Jeho Milosti
Císařské panství Zbiroha
8. srpna 1638 píše zbirožský hejtman radám Komory české a podává opětovnou zprávu o minulosti
kláštera sv. Dobrotivé a jeho statcích vedlejších (doslovný přepis):

„Jich Milostem na komoru! Na poručení Vašich Milostí sub dato
21. Julii, po vyptání i taky klášterských starých pánův Zajícův registřích
přehlídnutí poslušnou tuto relaci Vašim Milostem činím: Předně vysvědčuje
historia, že p. Oldřich Zajíc na Valdeku fundator toho kláštera zůstává
a nadání bohaté k vyzdvižení bratří k řádu sv. Augustina poustevnického jest
učinil. Registra pak a paměť lidská jmenovitě oznamují vesnice: Zaječov,
Těny, Jivina, Kvaně. Těch až posavad v držení Jeho Milost Císařská zůstávati ráčí. Víceji vesnic jiný a jiný páni v držení přišli. U kláštera
vynachází se dvůr poplužní po 3 kopy strychů, mlejn korečník na dvě kola,
pila při něm. Pivovar bejval na 8 věrtelů piva, huť železná s jedním hamrem,
rybníky k huti a hamru pro zdržení vody náležející 4, pstruhový spravený
2, pustý 3. Klášter sám o sobě na větším díle na upadnutí, jak kostel, tak
konvent. Vynachází se, že páni Zajícové mnoho let na klášteře bytem byli,
jakožto fundatores. Léta 1591 od pána Vilíma Zajíce pánu z Lobkovitz
na Z birově klášter jest postoupen a od toho času k mizině přichází. Příležitě
Vašim Milostem supplikaci, mně k přečtení
odeslanou poslušně navracuji, ochraně Pána
Boha Vaše Milosti poručena činíce.
Datum na Králově Dvoře 8. dne srpna
anno1638“
Zdroj: http://www.digitalniknihovna.cz/svkkl/view/uuid:0cfa9bf8–cdea–49c3–947a–
71e4dd3e8f55?page=uuid: 02be1b72–7082–11e4–8f4c–005056b5ed69&fulltext=Zaječov
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Národní listy 1905
Začátkem října 1905 došlo v Zaječově k události, která byla v tehdejším
tisku hojně popisována a Národní listy jí nazvaly Fackovou aférou.
Běželo o facku, jež snesla se mimo na tvář představitele církve – převora
řádu augustiniánského a faráře ve Svaté Dobrotivé, P. Bernarda Branda,
jakožto člena vyšetřující komise místní školní rady, Co tehdy přihodilo?
Několik výrostků skotačilo spolu s žáky zaječovské školy a pohrávali si při tom s revolverem.
Ve chvíli, kdy vyšla rána, ubíral se okolo místní
kaplan Kamil Kabourek

rosta zaječovský František H., který v souladu
s velebným pánem trval na tom, že Josef K. se
rozehnal po převorovi a vyťal mu facku. Josef
K. líčil věc trochu jinak uváděje, že útočníkem
byl vlastně pan převor, jenž beze vší příčiny jal
se jej škrtiti, dal mu facku a upadl s ním na zem.
Také svědci někteří udali, že hned po srážce slyšeli Josefa K. protestovati proti tvrzení farářovu o dané facce slovy: „Vy lžete!“. Soud zbirožský však na základě výpovědi převora Branda,
starosty a řídícího učitele uznal obžalovaného
rolníka Josefa K.vinným dle § 314 (maření úředního výkonu) a § 496 (urážka na cti políčkem)
a odsoudil jej na dva dny do vězení. Pro urážku
úřední osoby dle § 312 soud Josefa K. osvobodil
z toho důvodu, že výjev odehrál se na chodbě,
kde úřední funkce převorova přestávala. Připomenouti dlužno, že farář podal žalobu na rolníka o 10 dní později, než tento na něho pro
přestupek § 411, resp. § 496. Převor Brand však
v tomto případě osvobozen. A poněvadž s výrokem nebyla spokojena ani jedna strana, došlo k dnešnímu líčení před senátem odvolacím,
jež konalo se za předsednictví rady dr. Maurala
a při němž převora zastupoval pan dr. Podlipný.
Odvolací soud potvrdil v obou případech rozsudek prvé instance.

K úrazu při tom sice nedošlo, ale epizoda sama
stačila Kabourkovi, aby
podal místní školní radě
oznámení, že po něm
bylo stříleno. Při rozsáhlém vyšetřování, jež zavedla místní školní rada
proti zmíněným výrostkům, voláni byli k výslechu nejen chlapci, ale i jejich rodiče a mimo jiné
také rolník v Zaječově, Josef K., otec tří hochů,
z nichž jeden chodil ještě do školy. Hlavní slovo
ve vyšetřovací komisi vedl převor a farář páter
Bernard Maxmilián Brand (*2.8.1863 Klatovy –
+2.11.1931 Česká Lípa) Brand, který byl také při
výslechu Josefa K. staršího, konaném dne 11.
října v ředitelně školy. Poněvadž starší dva hoši
rolníkovi nebyli již školou povinni, nedostavili se
a tak vzala komise k výslechu pouze nejmladšího, jenž po zevrubném výslechu, prý na popud
otce zamířil ke dveřím. A hned potom odehrál
se výstup, jenž tvořil předmět dnešního procesu. Pan převor, zvednuv se ze svého křesla, běžel za chlapcem, tatík školákův za ním
a na chodbě strhla se pak mezi oběma dorostlými muži rvačka, jíž přítrž učinil přikvapivší sta-

Pozn.: PhDr Kamil Kabourek působil poté v letech 1932 – 1941 v obci Potvorov nedaleko Kralovic a od roku 1946 do srpna 1947 v obci Mnichov na Chodsku. 
Z.K.
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Na jednom německém webu jsem nalezl pohlednici Svaté Dobrotivé, odeslané 19. prosince 1928 do Plzně. Nedalo mi to, abych nezjistil
podrobnosti.
Pohlednici napsala Marie Zelenková, nar. 31. prosince 1899 ve Hvožďanech, okr. Blatná, industriální
učitelka Obecné školy ve Svaté Dobrotivé, bytem
Zaječov 75.
Adresátem byla Anna Kuncová, narozená 18.
ledna 1892 v Nové Vsi 33, nemanželská dcera
Barbory Kuncové, služebné v Nové Vsi 33. Jako
otec se k malé Anně přihlásil horník František Jícha z Tění č. 6.
Z.K.

Historické pohlednice
„Pohlednice z 80. let 20. století – V.díl“
„Hořovicko“ 80. léta
Osmdesátá léta představují v produkci pohlednic
nevýraznou etapu. Pohlednice vycházely ve velkých nákladech a byly na nich záběry z více míst regionu. Mohly být distribuovány v širší obchodní síti.
Na této pohlednici region Hořovicko reprezentuje
zámek Hořovice, kulturní dům n.p.Buzuluk v Komárově, náměstí v Cerhovicích a pohled na Zděnou
a prodejnu Jednoty v Zaječově. Fotil D. Sitenský.
„Hořovice a okolí“80. léta
Na pohlednici je 6 záběrů na vybraná místa regionu – radnice v Hořovicích, náměstí v Cerhovicích,
kulturní dům v Tlustici, náves v Oseku, náměstí
v Komárově a pohled na střed obce Zaječov. Tato
pohlednice byla vydána před rokem 1989. Fotografie pořídil M. Posselt. Pohlednice stály 1,40 Kč
s příplatkem 20 hal. na podporu cestovního ruchu
a vydalo je nakladatelství Panorama.
Pohlednice zapůjčili Josef
a Pavel Švandrlíkovi.
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HISTORIE ŽIVNOSTÍ V ZAJEČOVĚ A NA KVANI (IV. díl)
Živnosti, které se staraly o vzhled svých spoluobčanů
Můžeme je rozdělit do tří skupin: obuvnictví – ševci, krejčí a švadleny,
holičství a kadeřnictví.
Ševci

Krejčí a švadleny

Ševci se v Zaječově a Kvani vyskytovali v dosti velkém počtu. Ušití takových bot bývalo velmi pracné. Boty byly vzácností a každý si jich vážil. V létě
se chodívalo většinou bosky. V zimě se používaly
dlabané dřeváky. Moje babička měla ve výstupku
ve skříni krásné kotníčkové boty a v těch chodívala
do kostela. Ještě dnes je mám před očima. Jednoho
dne jsem potřeboval jemnou kůži na výrobu praku,
a tak jsem z jedné boty ustřihl jazyk. Co následovalo si každý domyslí.
Jmenujme některé ševce na Kvani: pan Emanuel
Černý čp.38, Jan Jaroš čp.9, Josef Veselý čp.54, Jan
Hrubý čp.49, František Šmíd čp.89, Jan Pašek čp.102,
Adolf Palek čp.67. V Zaječově to byl Václav Pašek
čp.94 a František Mužík z Kvaně čp.52, který ševcoval v Zaječově čp.37. Dělával u něho pan Vojtěch
Krajdl a učil se pan Gustav Kocourek. Ten pokračoval
ve studiu na vysoké politické škole v Moskvě a dosáhl jistě nejvyššího postavení ze všech ševců.

Kurz šití v Lidovém domě
V době, kdy ještě neexistovaly šicí stroje patřil mezi
nejznámější krejčí pan Šimek z Nové Vsi čp.6. Ten
místo běžného krejčovského metru používal provázky, na kterých si dělal uzlíky. Nutno však poznamenat, že ušitý oblek vždy padl. Nástupem nové techniky to byl pan František Anýž z Hamburku čp.86,
Antonín Šlapák – přezdívaný Šlapáček,
pan Jindřich a František Srovnal ze Zaječova čp.57 a další.
Šitím šatů na svatby, bály, taneční
a jiné sváteční příležitosti bývaly pověřovány místní švadleny. V Koutě to byla
paní Jiřina Šnajdrová – Kožená, Vlasta
Šnajdrová – Nezbedová, na Nové silnice čp.151 paní Božena Braumová,
na Kvani čp.42 paní Marie Kasíková,
v čp.132 paní Olina Rejšková – Ungrová
a z Kvaně do Komárova odešla šikovná švadlena paní Božena Švandrlíková
– Krebsová.
V zimních měsících bývaly pořádány
hlavně pro dospívající děvčata kurzy

Obuvník Pašek Zaječov čp.94
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šití. Velmi vhodná příležitost pro
budoucí hospodyně, zdokonalit se
v krejčovství a neobtěžovat jednoduchými pracemi své mistrové.

Holičství a kadeřnictví

Jestliže holičství představuje střihání a holení mužské části obyvatel, kadeřnictví představuje
úchvatné účesy na našim ženách.
Všichni tito mistři si s námi poradí
ať patříme ke kterékoliv skupině.
Věnujme se jednotlivým „salónům“.V Horním Zaječově stříhal
v čp.58 holič Jan Braun. U Kláštera
se o naši krásu starali v čp.70 holiči pan Bedřich Hlad, pan Bubeníček a jistě nejznámější holič pan
Alois Karásek. Ten nás zkrášloval i v čp.44 pod starou poštou, Holič Alois Karásek Zaječov č.p.70
v čp.106 u Jelenů v či v čp.112.
Zde jsme se mohli setkat také s paní Marii Vildovou Na Kvani žádné holičství nebylo. Ženy se většinou
– Hrubou, paní Janou Kleinerovou ze Strašic a Ivanou stříhaly samy a kudrliny si dokázaly vytvořit pomocí
Humlovou–Svobodovou z Těň.V Zaječově v čp.106 gulm, či různých natáček. A o mužskou část se starali
se o naše účesy spolu s Marií Vildovou–Hrubou pan Václav Cipra z čp.33, Václav Srp z čp.138 a Josef
starala také paní Anna Hošková z Hořovic. V Ham- Vajnar z čp.58. V Koutě stříhal pan Šaraj a kamaráburku na Nové silnici bývalo kadeřnictví a holičství dy Vladimír Velvarský. Dnes můžeme svěřit své hlavy
v čp.155,holiče Jindřicha Koppa přezdívaného „Myd- paní Janě Blacké v Cihelně,Marice Švandrlíkové, Iloně
linka“. V čp.75 stříhala paní Milena Ungrová.
Ryngesové, Ireně Kratochvílové z Kozojed nebo paní
Michaele Šlapákové–Kratochvílové v Hamburku. Svou činnost
ukončila paní Marie Hrubá a paní
Blažena Ungrová.
Ševci,obuvníci, krejčí a švadleny
v dnešní době by se těžko uživili.
Trh je zaplaven množstvím bot
a oděvů a jako důkaz slouží sbírky
šatstva různých charit. Holičství
a kadeřnictví fungují i nadále. Krása je krása a na té si stále hlavně
potrpí ženy.
Sepsáno v prosinci 2015
J.B.
Holičství pana Koppa čp.155 na Nové silnici
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Zapojte se do Sčítání 2021

Počítejte s námi. Bezpečně. Online. Raz dva.
Sčítání je povinné a týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit,
jak bude život v naší zemi vypadat. Sečtěte se online, případně
pomocí listinného formuláře.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 9. 4.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas.
Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50
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