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Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
Mezi 27. březnem a 11. květnem 2021 by mělo opět po deseti letech proběhnout
pravidelné sčítání lidí, domů a bytů. Rozhodným okamžikem pro sčítání bude
půlnoc z pátku 26. na sobotu 27. 3. 2021. Sčítací formulář budete moci bezpečně
a jednoduše vyplnit online. Elektronický formulář bude zpřístupněn na webové
stránce www.czso.cz/csu/scitani2021 (www.scitani.cz) nebo v mobilní aplikaci.
Pokud formulář do 9. dubna 2021 neodevzdáte prostřednictvím internetu, budete
muset vyplnit klasický papírový a ten odevzdat nejpozději do 11. května 2021.
Klasický papírový formulář spolu s odpovědní obálkou získáte od sčítacího
komisaře nebo na kontaktních místech pro sčítání. Vyplněný formulář pak
v obdržené obálce vhodíte do poštovní schránky (nebude potřeba známka) nebo
jej odevzdáte na kontaktních místech pro sčítání.
Sčítací formulář můžete vyplnit a odevzdat nejen za sebe, ale také za celou
domácnost/rodinu. Vzhledem k současné epidemické situaci nebudou sčítací
komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby bude k dispozici
infolinka 840 30 40 50. Nejbližšími kontaktními místy pro sčítání budou pro nás
pobočky České pošty v Chocni a ve Vysokém Mýtě.
Více informací naleznete na výše uvedené webové stránce Českého statistického
úřadu, informovat bude televize a další sdělovací prostředky.
Pro zajímavost trochu z historie sčítání.
Pravidelná sčítání lidu u nás byla stanovena reskriptem (výnosem), který 13. října
1753 vydala Marie Terezie. Na jeho základě byl první soupis proveden v roce
1754 – jako první svého druhu v Evropě.
Dalším důležitým mezníkem byl rok 1869, kdy v Rakousko-Uhersku došlo
k prvnímu modernímu sčítání lidu. Podrobně byly definovány znaky zjišťované
u obyvatelstva, jako jsou státní příslušnost, rodinný stav či náboženské vyznání.
Tehdy bylo rovněž stanoveno, že od té doby se sčítání bude opakovat pravidelně
každých 10 let.

První sčítání v samostatné Československé republice proběhlo v roce 1921.
Při sčítání v roce 1869 žilo v naší obci 342 obyvatel v 58 domech, v roce 1921
290 obyvatel v 60 domech.
V uplynulém roce 2020 bylo k trvalému pobytu v naší obci přihlášeno 168 osob.
V průběhu roku se narodily dvě děti, tři občané se odstěhovali a tři zemřeli.

Poplatky na rok 2021.
Připomínáme, že poplatky za odpady a psy měly být zaplaceny do konce února
2021. V případě pololetní platby je splatnost druhé splátky do konce června 2021.
Poplatky můžete uhradit v hotovosti v úředních hodinách na obecním úřadě, nebo
můžete využít bezhotovostní převod z účtu. Potřebné údaje k němu byly uvedeny
v lednovém zpravodaji, který naleznete i na webové stránce obce:
www.vracovice-orlov.cz/obecni-mesicnik.

Rozpočet obce na rok 2021.
Pokud se chcete seznámit s rozpočtem obce na rok 2021, podívejte se na webovou
stránku obce: www.vracovice-orlov.cz/uredni-deska.
Na webové stránce obce naleznete také odkaz na svozový plán, podle kterého
firma Ekola odváží odpady: www.vracovice-orlov.cz/dulezite-informace.

Veřejná Wi-Fi.
V naší obci byla v loňském roce zprovozněna veřejná síť Wi-Fi. Přihlášení do sítě
je jednoduché, bez hesla. Na telefonu, tabletu či jiném přenosném zařízení
vyhledáte dostupné Wi-Fi sítě a vyberete tu s názvem „wifi4eu“. Signálem jsou
pokryta veřejná prostranství v obou částech obce, ale s rostoucí vzdáleností
od vysílače kvalita signálu samozřejmě klesá. Tato služba je poskytována zdarma,
nebojte se jí proto využívat pokaždé, když nepracujete s vyloženě citlivými údaji.

Termíny svozu komunálního odpadu.
Směsný komunální odpad (popelnice) – svozový den úterý: v březnu se popelnice
ještě vyvážejí každé úterý, od dubna opět pouze jedenkrát za 14 dní (sudý týden):
6. dubna – 20. dubna – 4. května – 18. května.
Vytříděné plasty (PET lahve, tetrapacky v modrých pytlích) – svozový den pátek:
19. března – 16. dubna – 14. května.
Vytříděný papír – svozový den středa: 3. března – 31. března – 28. dubna –
26. května.
Obecní úřad:

úřední hodiny

Obecní knihovna:

pondělí 17:00 – 19:00 hod.
čtvrtek 17:00 – 18:00 hod.

Příspěvky, připomínky, informace o připravovaných akcích zasílejte na e-mail:
Ludmila.Ludvickova@seznam.cz

