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SBĚR NEBEZPEČNÝCH 
A OBJEMNÝCH ODPADŮ 
Z DOMÁCNOSTÍ
17. 4. 2021 NEZAPOMEŇTE NA SČÍTÁNÍ

 Očekávaná podoba zrekonstruovaných varhan ve hřenském kostele.  Otevření Edmundovy soutězsky za účasti ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce.

 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 republi-
ky 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 přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná 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, pro-
vedení, 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 nej-
později 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 zá-
pisem 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 vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího 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 obvo- 
dech 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 sta-
tistické 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.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz
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Vážení spoluobčané,
společně v těchto dnech jsme pro-

žili velikonoční svátky, které byly, 
tak jako v loňském roce, zcela jiné, 
než ty, které jsme si v minulých le-
tech mohli ve vzájemné pospolitosti 
užívat. I já vnímám, že pandemie 
COVID–19 nás neustále obklopuje 
a omezuje tradiční způsob žití a rov-
něž s vámi se ptám, jak ještě dlouho? 
Stávající statistika nám však ukazu-
je, že snad již vidíme „světlo na konci 
tunelu“. Spolu s vámi si říkám, ať je 
to již záhy.

Právě za tohoto dění jsme na Velký 
pátek, tedy dne 2. dubna t.r., zahájili 
turistickou sezónu ve Hřensku. Stalo 
se tak za enormního úsilí našich za-
městnanců, kteří po dobu jednoho 
měsíce zaměřili své pracovní úsilí na 
odstraňování pokácených stromů, 
které zcela zatarasily přístup do Ed-
mundovy soutěsky. S desítkami takto 
spadlých stromů muselo být inten-
zivně, a přitom i šetrně manipulová-
no, způsobem, o kterém jsem se v po-

sledním vydáním našeho zpravodaje 
zmínil. Prakticky permanentně jsme 
ve Hřensku mohli slyšet zvuk trak-
tůrku, na němž se vozilo rozřezané 
dříví do naší obce, a věřte, že se tak 
bude dít i v následujících týdnech. 
Byť přístupová cesta do Edmundovy 
soutěsky je nyní již průchodná, zda-
leka se nenachází v takové „kvalitě“, 
na kterou jsme z let minulých zvyklí. 
Mnoho pokácených stromů se dosud 
nachází v korytě řeky Kamenice, 
které je nyní třeba vyzvednout na 
cestu a následně rozřezat, aby i ty se 
„vydaly“ na cestu do Hřenska. Právě 
tímto směrem bude ještě i v průběhu 
měsíce května zaměřena pracovní 
činnost většiny našich zaměstnanců, 
neboť musíme využít toho, že v sou-
časně době návštěvnost v této sou-
těsce nebude tak enormní. Z tohoto 
místa bych chtěl rovněž za aktivní 
pomoc v soutěskách poděkovat na-
ším hasičům a rovněž za úklid par-
kovišť, které po ukončení zimního 
období byly v zanedbaném stavu.

Právě s ohledem na nepředpoklá-
daný rozsah prací, spojených s likvi-
dací následků kůrovcové kalamity, 
nemohli jsme se souběžně s pracov-
níky Správy Národního parku České 
Švýcarsko zaměřit i na zprovoznění 
Divoké soutěsky, kde nás teprve tě-
žební práce a likvidace stromů spad-
lých do plavební dráhy čekají. Museli 
jsme upustit od našeho záměru, že 
i tato soutěska bude ve stejný den 
zprovozněna s Edmundovou sou-
těskou, byť toliko jednosměrným 
provozem, a to způsobem, o kterém 
jsem se v minulém čísle zpravodaje 
zmínil. Důvodně očekáváme, že se 
tak stane až na přelomu měsíce dub-
na a května. 

V souvislosti s otevřením Edmun-
dovy soutěsky do naší obce přijel 
ministr životního prostředí Mgr. 
Richard Brabec, aby osobně shlédl 
a mohl posoudit rozsah dosud vy-
konaných prací. Stalo se tak i za pří-
tomnosti ředitele Správy Národního 
parku České Švýcarsko Ing. Pavla 

Bendy a dalších pracovníků správy, 
kdy jsem mu mohl konkretizovat 
finanční podíl obce na obnově této 
soutěsky a současně i nastínit naše 
záměry spojené s vyhlášenými do-
tačními tituly, které chceme realizo-
vat. Věřte, že šlo o přátelské a nefor-
mální setkání, které svůj účel splnilo. 
Ještě před vstupem do soutěsky byla 
pořízena společná fotografie.

Rekonstrukce hřenského kostela se 
blíží ke konci. Již v tomto měsíci dojde 
k definitivnímu usazení zrekonstru-
ovaných varhan a jejich následnému 
ladění, aby v návaznosti na to mohl 
být kůr, kde se tyto varhany nachá-
zejí, uveden do konečné podoby. Pak 
již nás bude čekat finální úklid jeho 
interiéru a v konečné fázi instalová-
ní kostelních lavic, které rovněž v této 
době procházejí závěrečnou opra-
vou. Pro lepší představu je připojená 
fotografie dokladem očekávané po-
doby těchto varhan.  Ať jste zdraví, 
máte se rádi a jste spokojeni. 

JUDr. Zdeněk Pánek, starosta



N���zenin�
� dubnu
n���zenin� �����í:

Miroslav Smoliga, Richard Herain, Helena Havláková,
Diana Vojtíšková, Anna Češpivová, Jan Pecka, Emilie Vrzalová,

Jiří Češpiva, Nguyen Van Minh, Jan Černoch, Filip Chlouba,
Natálie Vaňková, Věra Zárubová, Jaroslav Heneberk, Antonín Šalman

��é jubi�eum �����í: O����encům 
přejeme pe�né zd���í 

� �e�e�ý ži���.
Jarmila Parohová,

Josef Černý

V plovoucích inkubačních 
schránkách umístěných do 
Jetřichovické Bělé a Kamenice 
se už líhnou malí lososi obec-
ní. 

Ichtyologové z odborného 
spolku Beleco do schránek v po-
lovině února a počátkem března 
umístili 100 tisíc jiker ve vývo-
jovém stádiu očních bodů. Nyní 
pravidelně dohlížejí na jejich 
další vývoj a pečují o inkubační 
boxy tak, aby nedocházelo ke 
ztrátám na plůdku následkem 
zanášení nečistotami. Z velké 
části se z jiker již vykulil takzva-
ný váčkový plůdek, tedy rybka 
vyživovaná žloutkovým váčkem. 
Rybky setrvají v inkubačních 
schránkách do doby, než žlout-
kový váček stráví, poté (zřejmě 
ve druhé polovině dubna) bu-
dou vypuštěny do říček, které 
mohou považovat za rodné a ve 
kterých prodělají další vývojová 
stádia před svou cestou do At-

lantiku a zpět. 
Způsob navracení lososů do 

Kamenice prošel od roku 1998, 
kdy započal Český rybářský svaz 

prvně vypouštět lososí plůdek 
dovezený z líhní, řadou obměn. 
Dřívější postupy, tedy vypouště-
ní plůdku na jaře a takzvaných 

„půlročků“ na podzim, jsou sice 
nadále uplatňovány, ale v menší 
míře, aby si rybky vzájemně po-
travně nekonkurovaly. 

Blíží se vypouštění lososů 
do řeky Kamenice

Váčkový plůdek lososa obecného v plovoucí inkubační schránce umístěné v Jetřichovické Bělé.                    Foto: Beleco z.s., Milan Šanda 



 
 

 

Technické služby Děčín a.s. 
.

 Děčín III, Březová 402, PSČ 405 01 

Tel. 493 645 020 
. 

E-mail tsdecin@mariuspedersen.cz 
. 

www.mariuspedersen.cz 

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 772 
. 

IČ 64052257 
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Hi����ie

Hřen�k�

Bylo mi umožněno nahlédnout v badatelně na Děčínském 
zámku do staré kroniky Hřenska. Tuto kroniku sepisoval od 
roku 1973 pan Jiří Adamec a sám ji ilustroval. Chtěli bychom 
se s Vámi podělit o zajímavé příspěvky z doby minulé.

Jiří Neuman


