
Výročí v únoru 
 
1311 – Jan Lucemburský byl korunován českým králem. 
 
1796 – V Praze byla založena Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdce 
dnešní Národní galerie. 
 
1901 – V Paříži byly instalovány první veřejné telefony na nádražích. 
 
1916 – V první světové válce začala bitva u Verdunu. 
 
1921 – Proběhlo 1. československé sčítání lidu. 
 
1936 – V kriminalistice byl poprvé použit detektor lži. 
  
1941 – RAF podnikla nálet na Hannover. 
 
1961 – Odstartovala Veněra 1 – první sonda k cizí planetě. 
 
1966 – Na Měsíci přistála Luna 9 
 
1986 – Byla zahájena výstavba vesmírné stanice Mir. 
 
1991 – Válka v Perském zálivu: 2 laserem řízené bomby zničily uhelnu  
 v Bagdádu. 
 
1991 – Na konferenci hlav šesti států v Budapešti bylo rozhodnuto o rozpuštění 
 Varšavské smlouvy k 1. červnu 1991. 
 
1996 – Superpočítač Deep Blue firmy IBM poprvé poráží šachového velmistra 
 Garriho Kasparova. 
 
2006 – Česká televize zahájila vysílání sportovního kanálu ČT4 Sport. 
 

(http://cs.wikipedia.org) 

Číslo 2, 
23.února 2011 
 
Uvnitř tohoto vydání: 

Z obecního úřadu 2 - 3 

Kalendář akcí 
Informace pro obča-
ny 
 

 
3 

Upozornění 
Nový  sportovní 
oddíl  

 
4 

Zápis do MŠ 5 

Pozvánky na akce 
Sbírka ošacení 

6 

Společenská kronika 
Ze ZŠ 
 

 
7 

Sčítání lidu 8 

NEZAPOMEŇTE 
 
• Zaplatit roční 

poplatek za od-
voz komunálního 
odpadu 

 
• Zaplatit roční 

poplatek za své 
psy 

 
• Na sčítání lidu 

2011 



Z obecního úřadu 
Z jednání Rady obce Vacov. 
Rada obce schválila: 
• Rozpočtové změny provedené k 31.12.2010. Jedná se standardně o položky, které nebylo 

možno předjímat při sestavování rozpočtu obce na kalendářní rok. Tato provedená 
rozpočtová opatření jsou vždy předkládána zastupitelům obce na následujícím zasedání. 

• Předložený návrh smlouvy  k projektu „Obnova zdravotní péče v regionu Vacov“. Projekt 
řeší rekonstrukci a přístavbu stávajícího zdravotního střediska. 

• Předložený výstup komise jmenované pro přípravu a vyhodnocení zakázek malého 
rozsahu, týkající se odbahnění rybníků a rekonstrukce nádrže přírodního koupaliště v 
Rohanově. Nejvýhodnější nabídku dodala firma Swietelsky stavební  ve výši 7.163.977 
Kč.  

• Návrh dodatku k nájemní smlouvě č. 001/2 se ZOD Vacov. Dodatek řeší rozšíření nájmu 
na pozemky v k.ú. Přečín ve vlastnictví obce Vacov, na které byla vypovězena smlouva 
dosavadním nájemcem. V této souvislosti byla upravena i výše ročního nájemného. 

• Vytipování potřebné hasební techniky pro SDH Vacov a předložení žádosti o dotaci na 
její nákup. Tento krok se uskutečnil na základě informace HZS JčK o investičním dotačním 
programu na nákup konkrétní hasební techniky pro SDH zařazené v JPO II. a III. Dotace je 
limitována částkou 160.000 Kč a minimální povinné dofinancování obce musí představovat 
30% pořizovací ceny. Podklady byly předány veliteli SDH Vacov. Poskytovatel dotace 
však v zaslaném sdělení zároveň upozorňuje, že prostředky vyčleněné do tohoto dotačního 
programu jsou omezené a nebude možno s největší pravděpodobností vyhovět všem 
potencionálním žadatelům. 

 
Rada obce dále projednala: 
• Žádost střediska rané péče SPRP České Budějovice o poskytnutí příspěvku na zajištění 

jejích služeb, dále žádost Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje a.s. pracoviště 
Prachatice o poskytnutí příspěvku na zajištění činnosti tohoto centra. Vzhledem k tomu, že 
není schválen rozpočet na rok 2011, rada tyto žádosti posunula k řešení v průběhu 
kalendářního roku v návaznosti  na finanční situaci obce. 

• Novelu vládního nařízení č.37/2003 Sb., - změny v oblasti odměňování členů 
zastupitelstva od 1.1.2011 (v návaznosti na úsporná opatření vlády). RO bere toto nařízení 
na vědomí a následně bude předloženo ZO k projednání. 

• Problematiku týkající se rozpočtu obce na rok 2011 v návaznosti na předpokládané 
investiční i neinvestiční akce. 

• Žádost o prodej pozemku v k.ú. Rohanov. RO akceptovala předložený výstup stavební 
komise a doporučuje jej v této podobě předložit zastupitelům obce. 

• Žádost o vyjádření k záměru výstavby rodinného domu v k.ú. Miřetice. Stavební komise 
a následně ani rada obce nemají k tomuto záměru výstavby, včetně napojení potřebných 
sítí, připomínek. 

• Opětovně záměr přesunu sochy K.Klostermanna na Javorníku ze stávajícího 
soukromého pozemku na pozemek ve vlastnictví obce Vacov.  Byl vytipován konkrétní 
pozemek, kde by socha spisovatele Šumavy byla patřičně zviditelněna a jeví se i určitá 
možnost zažádat o dotační prostředky na tuto akci. Radní, pan M. Blahout, informoval RO 
o přípravě setkání rodáků Javornicka, které organizuje Nadační fond K. Klostermanna na 
javornickou pouť  ve dnech 18. a 19.6.2011. Bylo by dobré, kdyby se podařilo do tohoto 
termínu instalovat sochu na novém místě. Starosta poznamenal, že se jedná o poměrně 
náročnou akci, závislou samozřejmě i na získání dotace. Rada poté pověřila starostu nadále 
v této věci jednat. 
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• 25.2. 14-17 hodin 
Sbírka použitého 
ošacení 

 
• 12.3. od 20 hodin 

Hasičský ples 
 
• 21.- 25.3. zápis do MŠ 
 
• 25.3. 24,00 hodin 

Sčítání lidu 2011 
 
• 27.3. přechod na letní 

čas 
 

 
 

Bezproudí pondělí 
28.2. a úterý 1.3.2011  

8-16 hodin 
 

Část obce Vacov  
napájená z TS  

u mateřské školy - 
sídliště pod hřbitovem 
od prodejny Jednota 
směr Miřetice a směr 

mateřská škola 
 
 
 
 

po út st čt pá so ne 

28 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 1 2 3 

BŘEZEN  2011 

Rada obce neschválila: 
• Nabídku Nové lesní s.r.o. na odkoupení vytěžených lesních 

pozemků v tomto regionu za symbolickou 1 Kč. Jedná se o 
„holiny“, které vznikly po těžbě v určitých částech okolních 
lesů a provedená těžba byla mimo jiné předmětem kritiky řady 
občanů. Majitelům těchto pozemků nyní vznikla povinnost je 
zalesnit a dále na nich hospodařit v souladu s platnými zákony, 
což je zřejmě důvod k jejich odprodeji. Záležitost byla 
konzultována s naším lesním hospodářem ing. Petrem Ptáčkem. 
K rozhodnutí nekoupit tyto pozemky bylo přistoupeno po 
zvážení řady okolností (zejména návaznost na obecní lesy atd.). 

 
 
 

Další důležitá informace 
 
Na OÚ proběhla druhá schůzka v souvislosti se záměrem 
výstavby komerčního bytového domu ve Vacově s dvanácti 
bytovými jednotkami. Přesto, že se bude jednat o byty do 
osobního vlastnictví, obec se této záležitosti alespoň v počáteční 
fázi ujala organizačně. Zájemcům byla předložena vyhotovená 
studie bytového domu, upravená na základě jejich připomínek 
po první schůzce. Jedná se o byty s výměrou  cca od 50 do 80 
m2 obytné plochy. Jak však bylo zdůrazněno, vlastní realizace 
závisí především na tom, kolik bude zájemců o byty.  
Proto opětovně zveřejňujeme tento záměr a vyzýváme 
případné zájemce o tyto byty, aby se na další podrobnosti 
informovali na OÚ Vacov, tel. 388 431 180 p. Daňhová. 
Obec též předběžně oslovila řadu stavebních firem s dotazem, 
za jakých podmínek by se účastnily výběrového řízení na 
dodavatele této stavby. 

 
Miroslav Roučka, starosta obce 

 
 

 
 



 
*** 

 
Nový sportovní oddíl pro nejmenší sportovce 

 
 Rádi bychom vás informovali o založení nového sportovního oddílu pro nejmenší děti a 
začínající sportovce OUTDOOR KIDS. Jedná se o oddíl pro děti ve věku 4 - 10 let, později 
možná i pro starší nebo i mladší. 
 Na základě vlastních celoživotních sportovních zkušeností a při výchově sportujících dětí 
chceme vytvořit pro děti z regionu Čkyně – Vacov – Čestice zázemí pro sportovní aktivity. 
Sporty, kterým se věnujeme, jsou běh, kolo a běžecké lyžování. Doplňkově hry v přírodě, 
turistika, horská turistika, in-line brusle a jiné. 
 Zároveň bychom rádi podpořili vznik skupiny fajn lidí, kterým není lhostejné jak a k jakým 
hodnotám jsou vychovávané jejich děti. Chceme spojit dva fenomény. Jedním je SPORT a 
druhým je INTERNET. Chceme vytvořit internetové stránky (www.cz-outdoorkids.eu),  které se 
stanou naší společnou sportovně sociální sítí. Bude zde probíhat veškerá organizace a děti i 
rodiče si zde budou moci sdělovat své sportovní zážitky. Budou zde také on-line tréninkové 
deníčky. Chceme posléze také vydávat vlastní internetový časopis, kam budou přispívat články, 
rozhovory a obrázky zejména samy děti, bude to jejich časopis. Nejde nám nyní o profesionalitu, 
jde nám o zážitky, zábavu a partu nadšených lidí.  
 Nápadů je hodně, stejně jako možností. Jako formu sportovního klubu jsme zvolili 
občanské sdružení a budeme jen rádi, když se k nám přidáte. Přivítáme každého do těchto týmů:  
Fan club: rodinní příslušníci, kteří podporují členy závodního týmu, fandí na závodech, tvoří 
atmosféru, zábavu a ducha týmu (dresy, vlajky, trumpety, vaření čaje, pečení buchet) 
Realizační tým: trenéři, organizátoři, časomíra, manažeři, sponzoři (pracovní jednotka) 
Hobby tým: všechny děti a rodiče, kteří mají rádi sport, chtějí být s námi a nemají až takové 
ambice závodit. Závodní tým: reprezentanti OUTDOOR KIDS: (Skupina 4-6 let, skupina 7-8 let 
a skupina 9-10 let). Pokud chcete spolu s vašimi dětmi být u toho hned od počátku existence 
OUTDOOR KIDS, o.s., budeme rádi, když nás kontaktujete. Podle zájmu uspořádáme 
organizační setkání.                       

S pozdravem sportu zdar  manželé Ladislava a Jiří Mánkovi 
 
Adresa: Záhoříčko 14, 384 81 Čkyně 
Telefon: 724 830 441, 724 830 442. 
E-mail: ladka.mankova@seznam.cz, jirka.home@email.cz  
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Upozornění 
 

Na základě řady připomínek občanů vyzýváme majitele  čtyřnohých 
miláčků, aby po nich uklízeli výkaly, zejména z veřejně přístupných ploch. 

 
 Dle informací kupř. děti při pohybu kolem MŠ nejednou  přinesou na botách   

„voňavou nadílku“ do budovy i domů.  
V jarních měsících  se mimo jiné počítá s osazením určitého počtu nádob na 

exkrementy 



Jaromír John 
1882-1952 

 
 
Jsou ženy, které 
můžeme milovati, pouze 
jsou-li nepřítomny. 
 
Svět byl stvořen z 
ničeho, a proto snad 
také v podstatě za nic 
nestojí. 
 
Ideální milenka je ta, 
kterou je možno 
beztrestně opustiti. 
 
Neschopní staří, ustupte 
neschopným mladým! 
 
Devadesát devět 
procent mužských 
hovorů má jediný cíl: 
uvésti ženu, která je 
doposud v poloze svislé, 
do polohy vodorovné. 
 
Jak ochotně věříme v 
rozumnost těch, kdož 
jsou s námi stejného 
mínění! 
 
S lidmi je to jako s 
horami: nejhezčí jsou 
na dálku. 
 
Slyšeli jste někdy 
radostný zpěv ze 
shromáždění 
sodovkářů? 
 
Kdybys klepně a 
hašteřivé ženě  
zašil hubu, otevře se jí 
na líci jiná. 
 

Zápis do Mateřské školy Vacov 
 

Zápis dětí k docházce do mateřské školy na školní rok 2011/2012 pro-
běhne 

v týdnu od 21. 3. do  25. 3. 2011 
 od  8.00  do  12.00 hod 

 
v budově MŠ Vacov, Vlkonice 124 

 
Do MŠ je nutné přihlásit všechny děti, které nastoupí k docházce     
začátkem školního roku 2011/2012 i mimořádně v jeho průběhu,         
z důvodů včasného zajištění organizace provozu mateřské školy. 
Dítě je nutné přihlásit k docházce v určeném termínu zápisu.   
 
          číslo telefonu MŠ Vacov:   388 431 143  
 
 
Kritéria pro  přijetí dítěte do MŠ Vacov 
 
Děti jsou přijímány v tomto pořadí: 
1) děti, které mají trvalé bydliště ve Vacově a ve spádových obcích 
2) děti  v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem povinné školní do-

cházky 
3) děti přihlášené k celodenní docházce 
4) děti zaměstnaných rodičů samoživitelů 
5) děti obou zaměstnaných rodičů, kteří již nemají nárok na rodičov-

ský  příspěvek z důvodu dovršení 3 nebo 4 let věku dítěte a nejsou 
na další   mateřské dovolené 

6) děti, které dosáhnou 3 – 6 let a s jejichž sourozencem je rodič na 
rodičovské     dovolené 

7) děti s nepravidelnou docházkou  (4 hod denně nebo 5 dní v měsíci) 
 

 
*** 

 

Farní ples 2011 
 
 Rok utekl jako voda a my již máme za sebou letošní farní ples. 
Jsem ráda, že mohu s potěšením konstatovat, že se opět podařil a že 
se líbil. Chtěla bych tímto poděkovat všem našim sponzorům a dár-
cům z Vacovska, Zdíkovska a Stašska, kteří nám věnovali ceny do 
tomboly a bez jejichž pomoci bychom nemohli náš ples uskutečnit.   
Poděkování patří rovněž skupině Fernet, při jejíž muzice jsme si 
dobře zatancovali. 
 Ještě jednou srdečně děkujeme. 

 
Za farní společenství Šochmanová Olga 

Číslo 2, 23. února 2011 Stránka 5 
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Březen - měsíc čtenářů 
 
Sandra Brown :  
Kouřová clona - Když 
se televizní reportérka 
Britt Shelleyová probudí 
vedle pohledného Jaye 
Burgesse, hvězdy char-
lestonské policie,  
nevzpomíná si, jak se 
tam dostala. A už vůbec 
ne, proč je Jay mrtvý. 
Brzy poté je unesena 
mužem, který se pět let 
pokoušel vyrovnat si s 
Jayem účty... Britt pro 
něj znamená jedinou na-
ději, aby očistil své jmé-
no a veřejně odhalil 
pravdu...  
 
Michael Kodas: Zloči-
ny na vrcholech- Novi-
nář Michael Kodas se 
připojil k expedici, která 
měla vystoupit na Mount 
Everest v létě 2004. V 
himalájských horách 
však se zklamáním zjis-
til, že bývalý ráj idealistů 
je doménou zlodějů, pro-
stitutek, podvodníků a 
vyděračů. Potkával zde 
lidi, kteří pro rychlý vý-
dělek či možnost vystou-
pit na vrchol byli schop-
ni čehokoli. . Kodas roz-
víjí takřka detektivním 
stylem úchvatný a fasci-
nující příběh doplněný 
skvělými fotografiemi.   

Pozvánky na akce: 
 
 

SDH Vacov srdečně zve  
na 
 

HASIČSKÝ PLES 
 

v sobotu  12.3.2011 od 20 hodin v obecním sále 
Hraje DEFACTO 

 
Vstupné 80 Kč  Předprodej od 1.3. v Obuvi u Paterů 

 
*** 

 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která po-
skytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 

sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org 

 
a ZO ČČK Vacov 

 
VYHLAŠUJE  SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

 
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
• Vatované přikrývky, polštáře a deky 
• Obuv – veškerou nepoškozenou 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických důvodů 
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
• znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne:  v pátek 25.02.2011  od 14,00 do 17,00 hodin 
 
místo:  čekárna autobusového nádraží Vacov 
 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 



Číslo 2, 23. února 2011 
 

 

Společenská kronika 
 

 
V měsíci  lednu jsme poblahopřáli k životnímu jubileu 

těmto občanům: 
 

 

 
 

 
*** 

 
 
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem 
Františkem Chrstošem ze Žára.  Děkujeme za květinové dary a 
projevenou soustrast. 

Rodina Chrstošova 
 

*** 

Věra Spiritová Vlkonice 70 let 

Jana Uhlířová Milíkov 75 let 

Václav Vávra Vacov 85 let 

Marie Kusíková Nespice 87 let 

Stránka 7 
 

Tel: 388 431 270 
 

E-mail:  
knihovna@vacov.cz 

 
 

elektronickou verzi naleznete na:  
http://www.vacov.cz/ 

 
 

Distribuce:  
prostřednictvím list. zásilky Čes-
kou poštou do všech domácností 
obce. Pro návštěvníky Vacova 
část nákladu na poště a v prodej-
ně potravin Jednoty. 

 

Vychází každý měsíc, příspěvky 
se přijímají  do 10. dne v měsíci. 
 
 

Tiskne Obec Vacov, Vacov 35, 
IČO  00250783.       Neprodejné. 
 

 
Redakční rada: J .Blatná,            
H.Daňhová a Mgr. V. Česánko-
vá. 
 

Redakce si vyhrazuje  
právo krátit  

příspěvky přispěvatelů. 
 
 
 
 

Názory přispěvatelů  
nemusí vždy souhlasit 
s názory redakce. 

Zápis do 1. postupného ročníku – ZŠ a MŠ Vacov  
11.2. 2011 

 
10. ledna 2011 jsme besedovali s rodiči budoucích prvňáčků. Tato setkání 
pořádáme pravidelně každý rok. Krom toho, že se vzájemně  poznáme, při 
neformální besedě  se snažíme dát rodičům odpovědi alespoň na některé 
otázky, jež si při tomto rozhodně závažném životním kroku kladou. Vedle 
ředitele školy se besedy zúčastnily učitelky ZŠ, které mají zkušenosti s výukou 

v 1. postupném ročníku, a učitelka MŠ. 
 Samotný zápis se uskutečnil 11. 2. 2011 od 13.00 hodin v první třídě ZŠ ve Vacově.       
V doprovodu rodičů se dostavilo  22 dětí, to je velmi pěkný počet. Na třech stanovištích 
prověřovaly paní učitelky nenásilnou formou zralost budoucích žáčků. V závěru si děti vybraly  
upomínkové dárky. I když někteří rodiče ještě uvažují o odkladu školní docházky, věříme, že 
na začátku školního roku 2011/2012 bude 1. třída naší školy patřit k těm početnějším, a  to je 
moc dobře. Na spolupráci ve školním roce 2011/2012 se těší učitelé ZŠ ve Vacově. 

                                                                              Jan Hartl – ředitel ZŠ    



Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
 

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke které-
mu sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny ze-
mě  EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 
přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání část-
ka v  Evropské Unii obvyklá ).  
 
Novinky sčítání lidu 2011 
 
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak 
se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání: 
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní 

opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství. 
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností 

ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, 
automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku dů-
ležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.  

• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo 
prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nej-
bezpečnější vůbec.  

• Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty. 
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím  

datových schránek.  
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 hodin.  
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 přine-
se 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 SČÍ-
TACÍ 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.  
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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