Informace občanům obce
Svésedlice
březen, číslo 3/2021

Milé sousedky, milí sousedé,
přijměte prosím informace k plánovanému sčítaní lidu, domů
a bytů. 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.
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 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.

Bezpečně, online. Sčítání začíná 27.3.2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27.
3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím
elektronického
formuláře
na
webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ
v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České
republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři
a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude
probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel
(ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se
však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních
místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických
požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za
osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba
k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR
v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců
s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách
České pošty a všech krajských správách Českého statistického
úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou
zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy
a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů
bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti
služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či
vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás. Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Historie sčítání lidu ve Svésedlicích
Nejstarší záznam, který jsem vypátral je z roku 1633. Tehdy v naší
obci žilo 73 obyvatel. Tento záznam je z církevního zpovědního
listu, kdy bylo u zpovědi 73 svésedlických obyvatel ze 73. V roce
1869 bylo v naší obci evidováno 255 osob. V roce 1890 zde bylo 42
domů a v obci žilo 268 lidí. Z toho 119 mužů a 149 žen. První velké
československé sčítání lidu proběhlo v roce 1921, kdy měla obec
48 čísel popisných a ve Svésedlicích žilo 314 obyvatel.
Zajímavý je pokles obyvatelstva Svésedlic mezi léty 1869-1890. Je
to velice zajímavé, protože v roce 1869, zde bylo 46 domů a v roce
1880 o 7 domů méně. V archivu jsem mezi těmito lety bádal
a v matrice zemřelých bylo v tomto období zvýšeno úmrtí na tzv.
souchotiny (tuberkulóza) a tzv. psotník (jakékoliv křeče, tehdejší
univerzální diagnóza). To by vysvětlovalo pokles obyvatelstva, ale
ne úbytek domů.

Dále tento pokles mohl být způsoben počasím. Podařilo se mi
vypátrat jak v těchto létech vypadalo podnebí na Moravě. V září
roku 1869 napadl první sníh. Moravský kraj ležel pod sněhem až
do dubna 1870. Tehdejší zima byla krutá a podle zápisů leželi na
cestách zmrzlí ptáci, kteří hynuli hladem a zimou. Lesní zvěř a zajíci
přicházeli za potravou až k lidským obydlím, kde mnohokrát našli
svou smrt, neboť skončili na talíři. V červenci 1878 se Moravou
prohnala bouře a sněhová nadílka napadla 3. listopadu 1878,
stromy se pod tíhou lámaly, ploty se vyvracely.
Ještě 24. března 1879 se vyskytla ,,nevídaná sněžní bouře, nemající
pamětníka, celý den tak, že nebylo ani ráno ven vyjíti“. V květnu
a červnu 1879 téměř denně pršelo a řeky a potoky začaly stoupat.
Mezi obilím se daly lovit ryby. Již 9. června byla veškerá úroda na
polích, pobita deštěm a kroupami. Úroda se zde již sklidit nedala.
Další krupobití přišlo 25. června 1879, opět se stejnými následky.
Červenec a srpen se nesl ve znamení dlouhodobých dešťů. Obilí
bylo pomláceno, brambory hnily na poli. Ani další zima nebyla
slabá – v prosinci 1879 klesaly teploty až na -25°C.
21. ledna roku 1880 postihla Moravu sněhová kalamita. Srážky
byly bohaté celoročně. Od 4. června 1880 pršelo, deště neustávaly
a 5. srpna postihla např. Moravskou Ostravu povodeň, tisíciletá
voda, jaká ještě v dějinách nebyla zaznamenána. 15. srpna
postihly povodně i Zábřeh – spustil se hustý déšť, který zatopil
zábřežská pole. Voda v Zábřežce zatopila ,,všechny na polední
straně ležící zahrady“. První sníh napadl již 24. září 1880.
Ani v roce 1882 nepanovalo nejpříznivější počasí, které by zajistilo
bohatou úrodu. 5. května přešla nad Moravou bouře doprovázená
kroupami, stejně tak i 17. května a 13. a 15. června. Léto bezmála
celé propršelo, obilí hnilo na polích, muselo se sekat, i když na
polích stála voda. V polovině srpna se opakovala velká voda,
nedosahovala však takové síly jako ta z roku 1880. První sníh
napadl 15. října 1882.

Velikonoce 1883 se nesly ve znamení tuhé zimy, na konci března
byla půda stále zmrzlá. Ceny
semen jetele a sena šly
nahoru, neboť v roce 1882 se
obojího příliš neurodilo
vlivem nepříznivého počasí.
Zda byl tento pokles
svésedlických
obyvatel
způsoben nemocemi nebo
úbytek domů počasím se již
nedozvíme. Možná to bylo
obojím.
Další výrazný pokles našeho
obyvatelstva byl mezi léty
1930-1950. Ten byl ale
zajisté způsoben druhou
světovou válkou. Dále viz.
tabulka níže. Nyní žije v naší
obci 234 obyvatel a máme 90
čísel popisných.
Bohuslav Ohera

Víte, že …
Svozová firma Marius Pedersen je jedna z posledních, která
akceptuje a provádí svoz plechových popelnic. V případě změny
svozové firmy by muselo dojít k nahrazení těchto nádob za
klasické plastové.

Termíny akcí 2020
Zasedání zastupitelstva
Obecní brigáda

24.3.
zrušeno

V rámci obecních brigád vždy docházelo k úklidu obce a okolo
ní. Úklid nebude organizován hromadně. Avšak úklid po okolí
obce můžete provést individuálně. Pytle na odpadky a rukavice
si můžete vyzvednout ve středu 24. března od 15.00 – do 17.30
na obecním úřadě. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Hospůdka – „Velikonoční okénko“
Během letošních Velikonoc otevřeme výdejní okénko naší
hospody. Pivo bude vydáváno pouze s sebou, a to dle platných
nařízení vlády.
Okénko bude otevřeno:
Čtvrtek

17.00 – 19.00

Pátek

17.00 – 18.00

1. dubna na Zelený čtvrtek se můžete těšit od 17hod ve
výdejním okénku na makrely. Případné objednávky můžete
psát na tel. 737 624 238 a to do soboty 27. března.
A proč se říká Zelený čtvrtek? Podle všeho nemá zelená barva
nic připomínat, jedná se spíše o zkomolení původního
německého názvu “Greindonnerstag”, což znamenalo “lkavý,
plačtivý čtvrtek”. Z Greindonnerstag se stal Gründonnerstag
(grün znamená německy zelený) a tak pravděpodobně vznikl
Zelený čtvrtek. A na kdy připadá Zelený čtvrtek dále?
2021

1.4.

2022

14.4.

2023

6.4.

2024

28.3.

2025

17.4.

ČEZ Distribuce – Léta s letáky končí
ČEZ Distribuce oznamuje, že se
po letech mění klasický způsob
oznamování odstávek elektřiny
v obci. Na www stránkách obce
je již tento banner, kde se
zobrazují plánované odstávky.
Kliknutím na tento banner se
můžete
přihlásit k hlášení
plánovaných odstávek pomocí
emailu nebo sms.
PROČ SE MĚNÍ ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ?
Stále více zákazníků volá po moderních způsobech oznamování
a využívání digitálních technologií. U stávajícího systému
výlepů letáků jsme se potýkali s plošnými zákazy výlepů,
stížnostmi na nečitelnost či nevhodné umístění apod.
JAK SE ZÁKAZNÍK O ODSTÁVCE DOZVÍ?
• individuálně e-mailem nebo SMS
• na internetových stránkách
www.cezdistribuce.cz/odstavky
• na úřední desce, příp. dalšími způsoby v místě obvyklými
(veřejný rozhlas, sociální sítě, SMS info kanál apod.)
JAK A KDE SE MŮŽE ZÁKAZNÍK ZAREGISTROVAT, ABY
DOSTÁVAL UPOZORNĚNÍ E-MAILEM NEBO SMS?
Detailní návod najdete na samostatném listu brožury.
Zákazník bude potřebovat datum narození nebo IČO a EAN
kód, který najde na vyúčtování za elektřinu. Pak už jen navštíví
www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde si zaregistruje, popř.
zkontroluje kontaktní údaje pro zasílání upozornění, a je
hotovo.

VÝHODY REGISTRACE PRO ZÁKAZNÍKA
• plánované odstávce se dozví včas, i když se na dané
adrese pravidelně nezdržuje
• bude neprodleně informován i o případném zrušení
odstávky
• získá informace o předpokládané době obnovení dodávek
při poruše
• ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10
stromů, a za pár let tak společně ušetříme celý les
PROČ SE MUSÍ ZÁKAZNÍK REGISTROVAT?
Při připojení odběrného místa zákazník nemusel uvést své
kontaktní údaje nebo údaje již nemusí být aktuální. Proto je
lepší si aktuální e-mailovou adresu i telefonní číslo nově
nastavit či zkontrolovat, zákazník tak bude mít jistotu, že
informace obdrží včas.

Véšplecht : hvjezdné rozjezd
Zpominke mňe zavde vláčejó, ale so rač, že ich mám. Bel to ten
nélepši rozjezd na kole co sem hde zmerčel. Nazval sem to
bicyklbál, asi podle teho, jak v tem lufto náš medové kámoš
baleťil. Hdese sme chestale na obecňim dvorko na mozeko.
Jeden z nás, řikáme mo medové Fanda si tam zamkl do stojano
kolo a hdež chcel odjeť, toš zapomjel, že ho má zamčeny a odjel
plnó paró rovnó ze stojano. Enomže v tem stojano neco zostalo.
Naposlede sem tak vizel leťeť jedneho na lyžich, enomže ten na
te lyže dopadl a nakonec ten závod aji vehrál. Noja, enomže
Fanda to hoďil rovnó na placáka a žádná medaila se z teho
nekonala. Nebel to hezké pád. Mňel dulke na škraňách a slešel
sem jak hdebe komáre. Pak sem si uvjedomil, že mo z teho bzoči
v hlavje. Jak se z teho všeckeho veškrábal, toš to sváďel na nás
okolo, že sme mo to zamčele, enomže zámek bel jeho a kliče

mňel taky enom on. Bel ročepéřené jak morák a asi bel aji
v šoko. Meslel, že ho srazel žluté kamión. No, ale velézal se
z teho a zase pije ten svuj medové lektvar
Co z teho plene?
Neboď hneť v maršo a nevyjižďé rovnó ze stojano. Opatrnosť je
dobrá kosť

Bohuslav Ohera

Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu proběhne v sobotu 10. dubna 2021.
Svoz proběhne tradičním způsobem. Kontejner na
velkoobjemový odpad bude přistaven u parku od pátku 9.
dubna. Připomínáme druhy odpadu, který můžete odevzdat do
velkoobjemového odpadu. Nábytek, gauče, postele, pohovky,
sanitu (vany, toaletní mísy), koberce, linoleum, rámy oken,
dveří atd. Velkoobjemový odpad není – odpad, který je možno
vhodit do standartních kontejnerů na tříděný odpad a stavební
odpad. Pro nebezpečný odpad si přijede firma Marius
Pedersen. O konkrétním čase vás ještě budeme informovat
obecním rozhlasem.
Lubomír Konar, starosta obce

