Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou
roznášet sčítací formuláře, najde každá
domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček
Informace o kontaktních osobách a místech,
kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře,
který formuláře přinese, číslo jeho průkazu
a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno
komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí
sčítání, bude možné ověřit v každé obci na
úřední desce. Čas návštěvy budou volit
komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer
nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma.
Materiály budou komisaři roznášet do
schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při
návštěvě v každé domácnosti společně s
občanským průkazem. Zároveň bude mít
přes rameno modrou tašku s velkým žlutým
logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25.
března každou domácnost v ČR a předají jí
dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří
budou v době rozhodného okamžiku v
domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři
formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk v
domácnosti dostane svůj vlastní)
• bytový list (každá domácnost dostane
jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou
pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře
pro všechny členy domácnosti. Formuláře
vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho
trvalého bydliště, bude už na formuláři
dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení.
Pokud vám bude formuláře předávat na jiné
adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně

do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá,
jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní
možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned
domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu
ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá
vám komisař předtištěnou obálku formátu
A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s
vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou
připraveny vysvětlivky v osmi jazycích
(angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština,
francouzština,
ukrajinština
a polština).
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy
nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky
Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno
komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se
dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý
termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si
jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení
o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře
vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi bude sběrným místem jedna z
větších pošt ve vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po
půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na
světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale
narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný
okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do
sčítání uvést.

Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli,
jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je
komisaři osobně a nebo zda je odešlete v
obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné
odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna
2011.
a) 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 formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na
internetu, potřebujete papírové formuláře,
které Vám přinesl sčítací komisař. Na
papírových formulářích najdete vpravo dole
u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden
čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a
písmena). Těmi se na www.scitani.cz přihDokončení na str. 4

Úvodník
Po 10 letech se v České republice koná
Sčítání lidu, domů a bytů. Nejen pro
Český statistický úřad je sčítání rozsáhlou
a velmi náročnou akcí. Sice se na vás
informace o sčítání valí ze všech stran, ale
i přesto přinášíme ty nejzákladnější i v
našich novinách. Někdo považuje sčítání
za zbytečné narušování soukromí, vždyť
kolikrát máme pocit, že o nás stát ví víc,
než my sami o sobě. Přesto, prosím,
sčítání nepodceňujte a nezbytné formuláře vyplňte.
Únor byl plný zajímavých akcí a březen za
ním v tomto ohledu rozhodně nezůstane
pozadu. Oba únorové plesy si můžete
připomenout prostřednictvím novin a už
nyní je asi jasné, co naplní dubnové
vydání.
Zatím to na příchod jara nevypadá, ale co
bychom také chtěli na konci února.
Nezbývá než doufat, že za tři týdny jaro
nezačne jen podle kalendáře, ale i ve
skutečnosti.
Bc. Markéta Moravcová
starostka obce
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Život ve Velichově po roce 1950
- pokračování
Milí spoluobčané,
v této mé vzpomínce se vrátím ještě trochu
zpět. Chtěla bych vás seznámit s tím, jak bylo
naloženo s domky, které se nehodily k bydlení
(špatná střecha), nebo byly nevhodně umístěny.
MNV se na svém zasedání rozhodl a bylo
schváleno vybrané domky odstranit. Tajemník
pan Pakosta byl pověřen k tomu věnovat se
této záležitosti až do jejího ukončení. Demolice
byly dány zájemcům za určitý poplatek a po
ukončení prací a srovnání parcely dostal každý
určité peníze zpět. Parcely byly pak prodávány
zájemcům, nebo sousedé získali zahrádky
a dvorky. Tady u nás, na "Vinohradech" si
postavil J. Fichtner st. garáž, o mnoho let
později pan Urbášek domek.
Co je nyní nová hospoda, stával vysoký patrový
dům, říkali jsme mu "hrad". Ten patřil k zámku
a dětský domov v něm měl ubytování pro
vychovatele. Po zbourání byl založen parčík. Na
místě, kde stojí lípa, kterou sázeli občané naší
obce na počest Pražského jara, a loni tam byla
umístěna Boží muka, stával dlouhý přízemní
domek, který zavázel výhledu na křižovatce - byl
také zbourán. V místech, kde je nyní prodejna
Coop, stávaly při silnici dva domky.
Na místě uprostřed vydlážděného kruhu na
návsi stávalo sousoší Madony s andílky. Pečoval
o něj pan Pecka, udělal kolem zahrádku
s nízkým plůtkem, bylo to pěkné. Jeden rok to
chtěl vylepšit, ale moc se mu to nepovedlo, měl
moc syté barvy a andílkové černé vlásky.
Trochu to časem vybledlo, ale i tak to nebylo
důstojné. Jak mnozí z vás pamatují, projíždělo
zde hodně vojáků s technikou, která se vyklá-

dala z vlaků ve Vojkovicích. Tak se jedenkrát
přihodilo, že dělem zavadili o pomníček
a poškodili jej. I když se pak snažili to opravit,
už to nebylo moc pohledné a tak bylo za nějaký
čas sousoší odstraněno.
U můstku přes Petrovský potok stával hned
u silnice patrový dům, v něm bydlel pan
Dvořák. Před domem u silnice stávaly dvě
velké lípy, byly ale blízko silnice. Když zůstal
dům opuštěn, byl také zbourán (v 90. letech pozn. red.). V místech, kde je dnes parčík a zastávka (na návsi) byl vysoký patrový dům, dole
v přízemí byl první obchod družstva
Osvobození, později se přejmenoval na
Jednotu. Tento dům byl odstraněn až později,
to už v obci stál panelák a bytovky, kam byli
nájemníci přestěhováni.
To by bylo pro tentokrát asi vše. Příště zas
zavzpomínám na to, jak a kam jsme vyjížděli za
poznáním a kulturou.
Libuše Fichtnerová

Óda na námořnický bál
To, že Česko nemá moře,
z toho si nic neděláme.
Velichovem teče Ohře,
a my na ní přístav máme
Ještě musím přidat k tomu,
že to není žádný drb,
žijí zde vlastníci člunů,
kteří mají i svůj klub.
V mnohých vodách se plavili,
i v Baťově kanále,
s novými kámoši snili,
jak se sejdou na sále.
Jejich sen se skutkem stal,
a že čas tak letí,
dnešní námořnický bál
je už právě třetí.
A klub vodních motoristů
jistě v duchu jásá,
že zásluhou stovky hostů,
naplní se kasa.
Proto ať zůstává i dál
to prosté lidské souznění,
tak těšme se na čtvrtý bál
a ještě lepší vyznění.

Akce v březnu
12. 3. - BAKUS
26. 3. - Džínový ples + zabíjačkové hody
více informací na plakátech

Ondráčková Jana
Óda vznikla nad ránem ze dne12. 2. 13. 2. 2011, tedy v době, kdy autorku
ódy, navštěvuje největší múza
(pozn. red.).

Sčítání lidu: bezpečnost na všech frontách
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti
všech sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou
ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu
připravujeme ve spolupráci s Úřadem pro
ochranu osobních údajů, jehož specialisté se
účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu
včetně dalších právních norem, které se sčítáním
souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání.
"Ochrana informací, které lidé do formulářů
vyplní, je pro nás velmi důležitá. Bezpečnostní
opatření jsme začali připravovat už dva roky před
samotným sčítáním a na projektu pracuje několik
bezpečnostních specialistů," uvádí předsedkyně
ČSÚ Iva Ritschelová.
Ochrana sběru dat
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat, je zabezpečena jiným způsobem.
Osobní předání sčítacímu komisaři
• Sčítací komisaři budou pracovníci České
pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi
s doručováním peněz i cenných zásilek
i s manipulací s osobními údaji.
• Sběrná místa všech formulářů jsou pošty,
které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodi-

novým dohledem.
• K dopravě vyplněných formulářů bude
Česká pošta používat pouze zabezpečená
vozidla a bude s formuláři nakládat jako s
cennými zásilkami s mimořádnou ochranou.
On-line vyplnění na internetu
Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je
potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0,
který umožňuje vysoký stupeň zabezpečení.
Při on-line odesílání je zajištěna maximální
ochrana osobních údajů a předávané informace jsou chráněny proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv třetí strany.
Ochrana skenování a zpracování
do elektronické podoby
Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabezpečeného
meziskladu a odtud pak pojedou dál do
zabezpečeného skenovacího centra.
Ochrana archivace a vyhodnocení výsledků
Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným zpracováním
k jejich anonymizaci. To v praxi znamená, že
budou z databází odstraněna všechna jména
a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak pouze
zjistíte, že např. v Bruntále v Jiráskově ulici

žije žena, které je 35 let, má dvě děti, každý
den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu a narodila se v Ostravě,
ale nikdo už nikdy nezjistí, jak se jmenuje,
ani jaké má rodné číslo.
Po oskenování budou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených
objektech a budou skartovány specializovanou
firmou, která má potřebné bezpečnostní certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu.
Zákon o sčítání lidu říká, že ČSÚ je povinen
skartovat papírové formuláře do tří let od
rozhodného okamžiku sčítání. V praxi počítá
ČSÚ s tím, že papírové formuláře skartuje
nejpozději do jednoho roku.
"Na závěr budou naskenované a anonymizované
formuláře v elektronické podobě předány k trvalému uložení do Národního archivu," doplňuje Iva
Ritschelová. "Bližší informace o zabezpečení jednotlivých fází sčítání lidu nám bezpečnostní specialisté nedovolí z pochopitelných důvodů zveřejnit."
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Hasičský ples

III. Námořnický bál

V pořadí již po třetí se sešli přátelé vodního
motorismu, jejich hosté z dalekého okolí
a hlavně místní občané. Sál není nafukovací
a tak jeho kapacita se dá jen velmi těžko
překonat. Přesto se podařilo všechny zájemce
uspokojit a zajistit místo.
Sbor dobrovolných hasičů Velichov
uspořádal opět po roce Hasičský ples.
V sobotu 19. února se zaplnil sál Hospody
U lípy jeho návštěvníky. K hasičskému plesu již delší dobu patří Duo Kanistr, které
se opět postaralo o skvělou zábavu.
V tombole nemohl chybět, kromě různých
dobrot a dalších cen, divočák. Poslední
dobou se velichovské plesy stávají přehlídkou krásných dlouhých šatů - i tentokrát se
bylo na co dívat, především mužská část
návštěvníků si přišla na své.
Díky všem, kteří svou účastí a zakoupením
tomboly podpořili SDH Velichov.
SDH Velichov

Celá řada hostů v pruhovaných tričkách byla
tentokrát doplněna řadou pirátů, korzárů
a námořních uniforem nejrůznějších hodností
a národností. Přispěchala i taneční skupina ve
stylovém oblečení a první tanec, tradičně již
valčík, zaplnil od samého začátku parket. Pořadatele jen trochu mrzí, že nevěnovali větší
pozornost výzdobě sálu. Snad pro příště. Patří
velký dík všem sponzorům, kteří přispěli do
pěkné cenné tomboly. Bohužel pořadatel neodhadl poptávku, a tak se stalo, že tombolových
lístků bylo málo. Tombola byla tažena netradičně pro Velichov, tak zvanou "okamžitou
výhrou". Hosté nebyli zdržováni dlouhým
vyvoláváním tomboly a mohli si svou cenu
kdykoliv vyzvednout během zábavy.
Co dodat? Spokojenost s dobrým pocitem, když
se zaplní sál, dobrá kapela a dobrá nálada.
KVM Velichov

Překvapení u borovice
Mám rád tento strom. Jaksi mi vždy říká, že
jsem již ve Velichově, i když podle katastrální
mapy nespadá pod obec, ale obyvatelé
Velichova ho k naší obci řadí. Co se může
nacházet v okolí tohoto stromu vidíme na
fotografii. Nemohl jsem uvěřit, jak může někdo vyhodit takovouto věc a navíc vedle tohoto stromu. Použil jsem k likvidaci toho
odpadu nákladní vůz a věc jsem zlikvidoval,
alespoň tak, jak by to měl udělat jeho bývalý
majitel.
JB

Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku
800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy
a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od
8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet
domácnostem do schránek informační letáky
o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí
komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve
schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011 Sčítací komisaři začínají
navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře.
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST
OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou

navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST.
Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011. Půlnoc z 25. na 26.
března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání.
Informace do sčítacích formulářů se vyplňují
podle skutečnosti platné v tento rozhodný
okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě
hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá.
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí,
tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je
třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011 V tento den je možné začít
odevzdávat vyplněné sčítací formuláře.

Existují tři základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání
na kterékoliv poště
14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni
podle zákona odevzdat formuláře - ať už je
budou odesílat přes internet, poštou v obálce
nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011 Končí činnost call centra s
bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále bude k
dispozici pro informace o sčítání lidu číslo
Českého statistického úřadu 274 057 777,
které je v provozu v úředních dnech. Stále
bude také fungovat informační email
info@scitani.cz.
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Sčítání lidu krok za krokem
Dokončení ze str. 1
lásíte, otevře se vám váš formulář a můžete
začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko
odeslat. Po odeslání obdržíte automatické
potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro online vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze
9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší
verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení
potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc
sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili
na osobním odevzdání formulářů, přijde
komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout.
To je také okamžik, kdy vám pomůže s
vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.

Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být v
domluvený čas doma. Pokud vás komisař
nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o
termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude
na tomto Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné
navržený termín druhé návštěvy změnit podle
vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé,
najdete ve schránce obálku formátu A4
s předtištěnou adresou P. O. Boxu
a s Oznámením o náhradním termínu sběru
vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 87 97 02 bezplatná informační

linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 - 22 hod od 26. února do
20. dubna 2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není
pouze roznést a sebrat formuláře, ale také
pomoci každému, kdo nebude některé
z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou
komisaři připraveni nechat si údaje např. od
nemocného, staršího či nevidomého člověka
nadiktovat a formuláře za ně kompletně
vyplní.

Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Evidence obyvatel - informace za rok 2010
Na konci roku 2010 se stav obyvatel v obci
Velichov zastavil na číslici 553. Z celkového
počtu občanů a cizinců s povolením pobytu
bylo 286 mužů a 267 žen. Na území obce
má povolení k pobytu celkem 18 cizinců,
z toho 16 mužů a 2 ženy. První zápisy
v loňském roce se týkaly hlavně osob, které
si naši obec vybrali k novému trvalému
bydlení, za celý rok jich bylo 10. Dále
v časovém přehledu nastala chvíle smutných
zápisů do evidence obyvatel zemřelých, kdy
své nejbližší opustilo v roce 2010 celkem

Koňská lekce

5˙lidí. Za svými dalšími příbuznými, prací,
láskou či novým bydlením se v loňském
roce z obce odstěhovalo celkem 10 osob.
I v tomto roce se do naší obce narodilo
několik dětí, převážnou část z nich již
starostka obce přivítala mezi velichovské
občany při říjnovém "Vítání občánků".
Marek Šmejkal, který se rodičům narodil
těsně před Vánoci, uzavřel v prosinci 2010
zápisy v evidenci narozených dětí na celkový
počet 6.
A ještě něco málo statistiky na závěr:
Průměrný věk občanů obce je 39, z toho
u mužů 38 let u žen 40 let. Statistika křestních jmen se moc nezměnila, v obci
potkáme 21 mužů se jménem Jiří, 18 Petrů
a 16 Janů. U ženských jmen je na prvním
místě Eva, těch v obci bydlí 15, na druhém
místě je 13 Marií a o třetí místo v počtu
9 se dělí hned další tři jména a to Věra,
Anna a Kateřina. V loňském roce bylo
spolu s paní starostkou navštíveno a z rozpočtu obce obdarováno 43 jubilantů ve
věku 60 let a výše, z toho 16 mužů a 27 žen.
Nejstarší jubilantka obce Velichov v roce
2010 oslavila nádherných 94 let.
Marie Převrátilová

V blízkosti autobusové zastávky na náměstí byla
nalezena použitá injekční stříkačka s jehlou.
Opatrnosti nikdy nezbývá ani ve Velichově.

Evidence obyvatel
Březnová výuka se uskuteční opět první
sobotu v měsíci, tedy 5. března 2011 od 9 do
11 hod. v jízdárně občanského sdružení
Castila v Moříčově.
Autobusová linka Velichov - Ostrov odjíždí
stále stejně, tedy v 8.38 hod. z náměstí.
red

Stav obyvatel k 31. 1. 2011:
celkem 549 z toho: 284 mužů
a 265 žen, z celkového počtu 18 cizinců:
16 mužů a 2 ženy.
OÚ se omlouvá všem, kteří v průběhu
února častěji narazili na zavřenou mříž
u vchodu úřadu. Nemoci a pracovní
povinnosti se nevyhnuly ani nám.
Děkujeme za pochopení.

Kino v Kyselce
březen
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

5. 3.
12. 3.
19. 3.
26. 3.

Paranormal aktivity 2
Benga v záloze
Rodinka
Tron legacy
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