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OBEC ČERNILOV

úřední hodiny

OÚ Černilov

Zprávy z radnic4

Výročí v Černilově
Svá životní jubilea  
v prosinci, lednu a únoru 
oslavili

Poplatek za psa 2021

Jana Horáková
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Projekt „Stavební úpravy a 

Stavební úpravy a udržovací práce, vodní nádrž „Čerňák“



Zprávy z radnic6

Stavební úpravy víceúčelové síně v Černilově

INZERCE
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OBEC DIVEC
Ze zasedání ZO 2. 12. 2020

Ze zasedání ZO 6. 1. 2021

úřední hodiny

OÚ Divec

Ze zasedání ZO 3. 2. 2021



Zprávy z radnic8

OBEC LIBNÍKOVICE
Ze zasedání ZO 21. 12. 2020

2,

úřední hodiny

OÚ Libníkovice

OBEC LEJŠOVKA
Ze zasedání ZO 18. 12. 2020

2

2

úřední hodiny

OÚ Lejšovka

INZERCE

L i b r a n t i c e

Edita Buchnerová
tel.: 776 205 503

Librantice 213
buchnerovaedita@seznam.cz
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OBEC LIBRANTICE
Z 12. veřejného zasedání  

ZO dne 9. 12. 2020 

úřední hodiny

OÚ Librantice

Výročí 
V listopadu a prosinci svá 
výročí slaví

Librantická statistika     
rok 2020                                                                                                           

Odstěhování:

Přistěhování:

Úmrtí: 

Narození:

Tříkrálová sbírka 2021

Vítání občánků



Zprávy z radnic10

OBEC LIBŘICE

Výročí v Libřicích
Svá výročí slaví

Narodila se

Zemřeli

Úřední hodiny

OÚ Libřice

Eva Hynková

INZERCE
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OBEC SMRŽOV

Jednání zastupitelstva obce

3

Napojení na kanalizaci

úřední hodiny

OÚ Smržov

Výročí
Svá jubilea v lednu, únoru, 
březnu a dubnu slaví

Zemřely

Ve Smržově se narodili 

Výběr stočného

Likvidace jedlých olejů a 
tuků

Obecní knihovna

Výběr poplatků ze psů



Zprávy z radnic12

OBEC SKALICE

úřední hodiny

OÚ Skalice

Výročí ve Skalici
V lednu a únoru svá 
významná jubilea oslavili
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Kalendář kulturních akcí obce Skalice na rok 2021  
(podle aktuální situace)

Úklid obce

Výlet do divadla

INZERCE



Zprávy z radnic14

Výročí 
Svá výročí oslavili

Rozloučili jsme se 

OBEC VÝRAVA

úřední hodiny

Knihovna

OÚ Výrava

INZERCE
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INZERCE



Cesty k vědění16

KNIHOVNA ČERNILOV

Otevírací doba

Knihovna Černilov
začátek roku 2021  

v černilovské knihovně 



17Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  1|2021

Poděkování za vánoční  
krabice od bot

Vybrané a předané dárky

S díky

Více na  
krabiceod-
bot.cz



Cesty k vědění18

Základní škola Černilov

Výsledky soutěže  
Mladý chemik

Matematický klokan

ZŠ A MŠ Černilov
Zápis do 1. tříd

Elektronické podání:

Soubor ke 
stažení zde

Čtvrťáci na virtuální prohlídce bílovecké knihovny

 

Školní tábor 2021
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INTERNET RYCHLOSTÍ SVĚTLA
ZŘÍZENÍ ZDARMA – MONTÁŽ VČETNĚ KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

PŘIPOJENÍ A SERVIS OD FIRMY Z ČERNILOVA

INTERNET

www.bezvainternet.cz

776 676 866

TÝDENNÍ ARCHIV
PAUZA AKTUÁLNÍHO POŘADU

158 KANÁLŮ VČETNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH

50 Mb/s za 399 Kč 100 Mb/s za 499 Kč

150 Mb/s za 599 Kč

INTERNETOVÁ TV (IPTV)



Zaujalo nás20

Olympijská naděje jménem Lucie
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Kdy jsou Velikonoce?

 
Webové stránky projektu: 
map.nadorlici.cz/kostelecko

Facebook: MAP  
vzdělávání na Kostelecku

Co se děje v projektu MAP pro region Kostelecko



Ze života spolků22

Dvoreček Černilov

Hana Havrdová

SDH Černilov
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SDH Smržov

Brigádnické práce a práce pro 
obec:

Organizovali jsme:

Závody v hasičském sportu:

INZERCE



Oprášeno z kronik24

Jak se měnil Černilov (1991 – 1998)

INZERCE

Oprava



25Zpravodaj obcí Mikroregionu Černilovsko  1|2021

INZERCE



Oprášeno z kronik26

Z historie SK Slávie Libřice - pokračování
Rok 1996

Rok 1997

INZERCE

kompletní elektroinstalace
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 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


