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Kráčmarová Milada – Řimice
Hájíčková Františka – Červená Lhota

Hepilová Miluše – Červená Lhota
Zapletalová Alice – Měník
Sovová Naděžda – Řimice
Navrátil Zdeněk –-- Řimice
Blažková Jana – Bílá Lhota
Körner František – Hrabí

Hovancová Marie – Hrabí
Čep Luboš – Řimice

Jonášová Jaromíra – Měník
Lahulková Naděžda – Hradečná

Slouka Jiří – Bílá Lhota
Hoserková Karla – Hrabí

Maksant Zdeněk – Řimice

Balcárek Jan – Hrabí
Vlček Pavel – Řimice

Moťková Ilona – Pateřín
Hošek Jan – Hrabí

Lahulek Jaromír – Hradečná
Dohnal Jan – Pateřín

Hufová Hana – Bílá Lhota
Pávek Josef – Bílá Lhota
Navrátil Josef – Pateřín

Neporová Marta – Hrabí
Skopalová Vlasta – Bílá Lhota
Svozilová Marie – Hradečná

Slánský Jiří – Měník
Hilšer Stanislav – Pateřín

Vážení čtenáři, 
v první řadě, bychom se s Vámi rádi podě-
lili o  radostnou zprávu. Díky Vaší pomo-
ci jsme dokázali společně vybrat částku 
92.900 Kč v projektu ČSOB Pomáhá regi-
onům. Dostali jsme se tak na první vítěz-
né místo ve vybraných projektech z Olo-
mouckého kraje. Vítěz získá od ČSOB dar 
ve výši 50.000  Kč. Dohromady jsme zís-
kali 142.900  Kč a  můžeme se tak pustit 
do rekonstrukce našich prostor a náš sen 
je již v  dohlednu! Děkujeme tedy touto 
cestou všem dárcům. Vážíme si každého 
zaslaného finančního daru, ale přiznává-
me, že ještě dnes jsme překvapeni z toho, 
že některé částky byly opravdu vysoké. 
Všichni máme obrovskou radost a  díky 
lepším pracovním podmínkám Vám naše 
služby budeme poskytovat ještě s větším 
úsměvem! 
Dále bychom Vás chtěli informovat o jed-
né ze služeb, kterou naše Charita posky-
tuje již od roku 2013. Jedná se o Charitní 
poradnu Nedlužím. V této poradně pomá-
háme lidem, kteří se ocitli v dluhové pas-

ti. Bohužel, loňský rok se podepsal na každém z  nás a  někoho koronavirová opatření 
zasáhla hlavně po finanční stránce. Můžete se na nás obrátit, pokud Vás trápí dluhy či 
jste v  tíživé situaci. Jistě se pokusíme 
pomoci najít s Vámi řešení ve Vaší ne-
lehké situaci. Kontaktovat nás můžete 
na telefonním čísle: 730  585  753. Na 
provoz služby se nám podařilo v roce 
2020 získat finance z evropských zdro-
jů, konkrétně z  MAS Moravská cesta 
v projektu ,,Podpora rodiny a snižová-
ní dluhové pasti na Litovelsku – dru-
há etapa“ CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/
0014300. 
Stále probíhá Tříkrálová sbírka a to až 
do 24. 1. 2021. V době vydání tohoto 
článku již bude sbírka ukončena a my 
budeme znát výsledky, o  kterých Vás 
budeme informovat v  dalším vydání. 
Děkujeme za každý darovaný příspě-
vek. Bez Vás, bychom nemohli pomá-
hat ostatním. 
„když pomáháme druhým, pomá-
háme zároveň sami sobě“
Jsme tu pro Vás

Charita v Litovli



tříkrálová sbírka 2021
Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám, že jste svými finančními dary přispěli do Tříkrálové sbírky. 
V letošní Tříkrálové sbírce bylo v našich obcích vybráno celkem 14.653 Kč. 
V obci Bílá Lhota – obchod 3.803 Kč, v obci Hradečná 3.450 Kč, v obci Měník 1.640 Kč, v obci Řimice 5.760 Kč.
Vaše zapojení do sbírky je projevem soucítění s lidmi, kteří se ocitají v nelehkých životních situacích a zájmu o pomoc těm, kteří 
to nejvíce potřebují. Ještě jednou děkujeme. Celý výtěžek byl předán Charitě Šternberk – středisku Litovel.

svoz bioodpadu
vývoz bioodpadu bude prováděn v  intervalu dvou týdnů 
a to v období od 19. 4. 2021–1. 11. 2021 v následujících ter-
mínech: 
 19. dubna  9. srpna
 5. května  23. srpna
 17. května  6. září
 31. května  20. září
 14. června  4. října
 28. června  18. října
 12. července  1. listopadu
 26. července

co patří do bioodpadu?
tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová 
sedlina, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zemi-
nou, košťály, štěpka z větví keřů, větvičky, papírové pokládky na 
vejce, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma

co nepatří do bioodpadu?
plastové sáčky, sklo, kamení, obalové materiály, kosti, maso, kůže, 
tuky, oleje, mastnoty, mléčné výrobky, zbytky z  kuchyní, pode-
stýlky od domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří, chlupy, vlasy, 
uhynulá zvířata, kontaminované piliny, hobliny, kůra, nebezpeč-
né odpady, biologicky obtížně rozložitelné materiály

dnE  17.  4.  2021  sE  uskutEČní
svoz  nEbEzpEČného 
a  vElkoobjEmového  odpadu
 hradEČná     8.00 –   8.30
 patEřín     8.40 –   9.10
 bílá lhota     9.20 –   9.50
 hrabí   10.00 – 10.30
 ČEr. lhota   10.40 – 11.10
 řimicE   11.20 – 12.05

 měník   12.15 – 12.45

každý je povinen si odpad naložit sám nebo dohléd-
nout na jeho naložení!
do nebezpečného odpadu není možno odevzdávat 
střešní krytiny!

co nEpatří do kanalizacE !!
Kuchyňské odpadky nepatří do kanalizace. Ti, co používají drtiče 
kuchyňských odpadů a rozmělněné odpady splachují do kanali-
zační sítě, porušují kanalizační řád dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kuchyňský 
odpad nebo použitý rostlinný olej způsobuje ucpávání přípojek 
a veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení hlo-
davců, kteří, dobře živeni, přežívají v kanalizaci.

Příklady dalších látek nepatřících do kanalizace:
- Látky radioaktivní
- Látky infekční a karcinogenní
- Jedy, žíraviny, pesticidy
- Omamné látky, hořlavé látky
- Biologicky nerozložitelné tenzidy
- Organická rozpouštědla, ropné látky, silážní šťávy
- Průmyslová a statková hnojiva
- Látky způsobující změnu barvy vody
- Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky
 (plastové obaly, vložky, tampony, vlhčené ubrousky apod.)

Jak je uvedeno do kanalizace nepatří řada látek. Tento odpad li-
kvidujte dle termínů sběru v naší obci buďto formou svozu ko-

munálního odpadu, svozu bioodpadu nebo ukládáním biood-
padu do kompostérů, které obec získala přes dotace a následně 
předala do jednotlivých domácností na základě smlouvy o  vý-
půjčce. Na použité tuky jsou v každé obci popelnice na sběr po-
užitých tuků a tyto jsou sváženy a je s nimi nakládáno jako s ob-
novitelným zdrojem. Do těchto nádob je ZAKÁZÁNO ukládat 
jakékoliv jiné oleje. 

Výpočet stočného se provádí dle skutečně vynaložených 
nákladů za předcházející rok. Obec vynakládá nemalé finanč-
ní prostředky na opravu čerpadel, čištění zaneseného nebo 
ucpaného potrubí, jak gravitačního tak výtlaků z  čerpacích 
stanic, tuky nebo látkami, které do kanalizace nepatří. I  tyto 
nemalé výdaje se promítají do ceny stočného. Na stavbu ka-
nalizace byla poskytnuta obci dotace ze SFŽP, který nám ka-
ždým rokem dle námi předložené kalkulace stanoví cenu 
stočného. 

Obec ze svého rozpočtu dotuje provoz vodovodu. Pokud by 
občané měli zaplatit skutečné náklady vynaložené na zajištění 
dodávky vody, tak by cena za 1m3 činila 34 Kč.

Ročně to dělá nemalou částku, za kterou se dá udělat spous-
tu jiných věcí.



E-mailový zpravodaj
Vážení spoluobčané,
na stránce www.bilalhota.cz jsme spustili testovací provoz 
rozesílky důležitých informací na e-mailové adresy. Pokud 
chcete být včas informováni, vlevo pod menu je formulář, 
kde můžete do rozesílky vaši e-mailovou adresu zaregist-
rovat. Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací 
z našeho úřadu, aktualit a hlášení rozhlasu přímo ze strá-
nek obce na zaregistrované e-maily. Služba je zdarma. Vaše 
e-mailové adresy nebudou poskytnuty žádné třetí straně. 
Tuto službu si můžete kdykoliv odhlásit.

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku s nadějí, že se epidemiologická si-
tuace zlepší natolik, že budeme moci normálně fungovat bez ja-
kýchkoliv omezujících opatření. Výhled do nastávajícího roku, ale 
bohužel není vůbec optimistický. Nemáme vůbec žádnou jisto-
tu, jak budou vypadat obecní příjmy do rozpočtu a z tohoto dů-
vodu nebylo vůbec jednoduché sestavit návrh rozpočtu na ten-
to rok. Nakonec se nám ve spolupráci s finanční komisí a účetní 
obce podařilo sestavit návrh rozpočtu pro rok 2021 tak, aby ne-
bylo ohroženo dokončení druhé etapy akce „Stavební úpravy ZŠ 
Bílá Lhota – snížení energetické náročnosti objektu“ jejíž celková 
cena za obě etapy činí 18.499.579,44 Kč a dotace na tuto akci byla 
přislíbena z  Operačního programu životního prostředí ve výši 
4.599.516,46 Kč. Dále pak z Ministerstva zemědělství programu 
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních 
nádržích – 2. etapa“ máme příslib dotace na akci „Revitalizace ná-
drže – Bílá Lhota, m.č. Hrabí“. Pokračuje se také na přípravných 
pracích spojených s výstavbou cyklostezky mezi obcemi Měník 
a Bílá Lhota, na kterou již máme stavební povolení a bude podá-
na žádost o dotaci. Zároveň se také začíná zpracovávat projekto-
vá dokumentace na celkovou opravu místní komunikace, včetně 
zpomalovacích prahů v obci Bílá Lhota, kde by měly být zbudo-
vány odstavné plochy pro automobily, chodník, sběrné místo pro 
kontejnery a nová dešťová kanalizace. Máme již také zpracova-
nou studii na přestavbu budovy bývalého kina a začne se zpra-
covávat projektová dokumentace. Zastupitelstvo obce na svém 
jednání v  září rozhodlo mimo jiné o  pořízení změny územního 
plánu č.1 dle podaných a schválených žádostí, kterou bude obec 
v následujících měsících zpracovávat. Dle finančních možností se 
bude pracovat na úpravách veřejných prostranství popř. výsad-
bě zeleně. Doufám, že nás pandemie ani vládní omezení nezasta-
ví. Jelikož v současné době máme v našich obcích minimum po-
stižených epidemií chtěl bych Vás všechny požádat o dodržování 
všech vydaných opatření souvisejících se současnou epidemio-
logickou situací a popřát Vám pevné zdraví do následných dnů.

Jan Balcárek - starosta

Z á p i s
k  předškolnímu  VZděláVání  2021
Během dubna 2021 si mohou
rodiče dětí vyzvednout
v Mateřské škole Bílá Lhota
Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání
od 1. 9. 2021. 

Po vyplnění ji nechají potvrdit
u dětského lékaře a v době
od 3. 5. 2021 do 13. 5. 2021
odevzdají zpět v mateřské škole
(v provozu každý pracovní den od 6.15 do 16.15 hodin). 

Kritéria k  přijímání dětí jsou uveřejněna na internetových 
stránkách MŠ a na nástěnce při vstupu do budovy. Máme vy-
tvořené věcné, kapacitní i personální podmínky pro přijetí dětí 
od dvou do šesti let.

poznámky k životu a dílu bělolhotského vElkostatkářE Quido riEdla,
zakladatele arboreta v bílé lhotě.

Když blahoslavený 
255.  papež katolické 
církve, Pius IX., ukončil 
svůj pontifikát 7.  úno-
ra 1878 odchodem 
z  tohoto světa, naro-
dil se na zámku v  Bílé 
Lhotě do katolické 
rodiny Riedelů druhý 
syn zdejších velko-
statkářů Quido. Křest, 
první ze sedmi svátostí 
církve, přijal o  tři dny 
později s  tím, že mu 
jeho rodiče, Gustav 
Riedel (10.  10.  1849–
3.  1.  1931) a  Terezie – 
rozená König ze Šum-
valdu (*13.  10.  1853), 
vybrali další tři křestní jména – Johann, Anton a Richard, jména 
svatých, kteří se stali jeho patrony. Ke sv. Richardovi je přitom 
nutno poznamenat, že jeho připomínka v liturgickém kalendáři 
připadá právě na den Quidova narození.

Rod Riedelů (psáno také Riedlové či Rýdlové), posledních vel-
kostatkářů v Bílé Lhotě, z tohoto kraje nepocházel, neboť zámek 

s parkem, dnešní sídlo obecního úřadu, i se statkem v r. 1869 za-
koupil Quidův otec Gustav, jenž se narodil ve Velké Štáhli u Rý-
mařova, a to na dědičné rychtě č. p. 49. Zde je připomínán nejen 
Quidův děd Johann (1822–16. 4. 1894) s manželkou Aloisií, roze-
nou Gross, ale i další jeho předkové již v 2. polovině 18. století. 
Mgr. Michal Schuster, historik, věnující se regionálním dějinám 
Malé Hané dokonce předesílá, že Riedelové přišli do českých 
zemí nejspíše z  Pruska jako němečtí osadníci. Ve Velké Šťáhli, 
ryze německé obci až do r. 1946, vlastnili nejen rychtu, ale i půdu 
převážně v severní a východní části katastru v nadmořské výšce 
600–650 m n. m. 

Snad právě nízká bonita půdy horských oblastí Nízké-
ho Jeseníku přiměla rod Riedelů k  tomu, aby zakoupili dva 
velkostatky v  úrodných nížinách Hané – statek v  Bílé Lho-
tě v  r.  1869, jenž z  rodinného majetku převzal do své správy 
Quido Riedel; statek se zámkem, pivovarem a  s  vyhlášenými 
lázněmi Velká Roudka v Borotíně v r. 1891, jenž do své správy 
převzal jeho bratr Gustav. 

Ve  svém bělolhotském hospodářství v  roce 1880 pečovali 
o 6 koní a 73 kusů hovězího dobytka. Jen v Červené Lhotě držel 
Quidův otec Gustav alodiální statek s výměrou 235,89 ha půdy 
se dvorem, lihovarem a  cihelnou. Služebnictvo, které bydlelo 
přímo na velkostatku, bylo z    převážné části tvořeno místními 
českými obyvateli: k roku 1880 jsou připomínány svobodné služ-
ky z Bílé Lhoty Anna Doleželová (*3. 7. 1850), Aloisie Zemanová 



(*3. 1. 1854), Judita Lakomá (*1. 1. 1860) a z Měrotína Antonie Sto-
klásková (*4. 5. 1843) a Františka Rylová (*2. 2. 1857); k roku 1890 
služka Anna Valouchová z Pateřína (*8. 3. 1864); k roku 1910 svo-
bodná služka Cecílie Příkopová z Bílé Lhoty (*1. 7. 1887); k roku 
1920 kuchařka Emílie Vařeková z Olešnice (*1. 12. 1921), pokojská 
Františka Kohoutková z  Hrabí (*2.  2.  1898), Aloisie Sedláčková 
z Červené Lhoty (*15. 4. 1898) aj.

Malý Quido si na bělolhotském zámku dětství příliš ne-
užil, neboť byl vyslán na gymnaziální studia do Olomouce 
(maturoval 1893), později, stejně jako jeho bratr, do Slezska 
na tříletou Zemskou vyšší zemědělskou školu Nový Jičín – Ži-
lina (Landwirtschafftliche Landesmittelschule in Neutitschein 
Söhle), odbornou, zemědělskou, lesnickou a  zahradnickou 
s  německým vyučovacím jazykem, jež měla při svém vzniku 
na prvním místě za úkol vzdělávat selské synky pro pozdější 
samostatné vedení hospodářských podniků, ale i pro potřeby 
správních orgánů. Proto vedle nezbytného množství teoretic-
kého učiva byl hlavní důraz kladen na praktické vedení hospo-
dářství. Zde ve školních letech 1893–1896 studoval botaniku, 
zoologii, anatomii a fyziologii rostlin, rostlinnou produkci, zá-
klady meliorací, zemědělskou správu, agrární chemické tech-
nologie, ale i  zahradní stavitelství. V  roce 1896 složil absolu-
torium. Ještě asi 2 roky poté dojížděl za studii do Vídně na 
Hochschule für Bodenkultur, při nichž, ačkoliv je nedokončil, 
načerpal inspiraci pro své dendrologické a parkové realizace, 
kterým se věnoval celý život. Zkoumání možnosti introdukce 
a aklimatizace nepůvodních dřevin zhmotnil nejen v arboretu 
v Bílé Lhotě, v zámeckém parku Vlčice u Javorníku a na boro-
tínském panství svého bratra, ale i v arboretu na panství v No-
vém Dvoře u  Opavy, které 30. dubna 1906 vyženil sňatkem 
s dcerou novodvorské statkářky Annou Czech (3. 3. 1886 Svo-
bodné Heřmanice – 23. 11. 1980). Novomanžele oddal v No-
vém Dvoře litultovický farář Josef Vychodil, svědkem ženicha 
byl jeho bratr Gustav Riedel, velkostatkář z Borotína.

Manželé zde žili od r. 1906, později ještě s dcerou Alžbětou 
(24. 5. 1907 Nový Dvůr – 1992), synem Josefem (*13. 9. 1908 Nový 
Dvůr) a tchýní Marií Czech (*22. 4. 1861 Svobodné Heřmanice), 
vdovou po Josefovi Czech, velkostatkáři z Nového Dvora. Z po-
četného služebnictva, pacholků a nádeníků z různých oblastí Ra-
kouska – Uherska, kteří na novodvorském statku pracovali, stojí 
za zmínku Riedlovi krajané, a  to zahradnický učeň Jan Vybíral 
z  Řimic (*10. 12. 1892) a  zahradnický pomocník Jaroslav Heger 
z Haňovic (*1. 5. 1897).

Riedl vyhodnotil, že nejlepším místem pro vybudování par-
ku v  anglickém stylu bude lesní porost u  zámečku v  Novém 
Dvoře, a to i navzdory své tchýni, která v něm spatřovala zdroj 
dřeva a výdělku. Neskromně a s vytříbeným vkusem se odhodlal 
k aplikaci svých představ podpořených vídeňskými inspiracemi 
a k rozšiřování své sbírky rostlin a dřevin, důsledkem čehož vzni-
kl park o rozloze 1,5 ha s téměř pěti sty druhů kultivarů, forem 
a variet rozmanitých dřevin – jedlí stříbrných a španělských, ci-
přišků, severoamerických dřevin, smrků amerických a východ-
ních z Kavkazu, cedrů atlantských, dřezovců trojtrnných, javorů 
dlanitolistých, zmarličníků japonských, trnovníků, hrušní vrbo-
listých pocházejících z  Blízkého východu a  jiné exotické flóry. 
Na nákladech spojených se zakládáním parku nešetřil, neboť 
sazenice pořizoval zpravidla vzrostlé, až třímetrové, ba dokonce 
nechal z  vápencového lomu Rachava za Pateřínem, jenž ležel 
na pozemcích rodinného statku v  Bílé Lhotě,  přepravovat do 
novodvorského zámeckého parku vápencové okrasné kame-
ny. Podnikal časté cesty do Berlína, Vídně, Průhonic, Kroměříže, 
Bystřice pod Hostýnem aj. z důvodu osobního výběru kvalitních 
rostlin.

Tím však své zájmy zdaleka nevyčerpal, neboť se výrazně za-
sloužil, obdařen zkušenostmi svého otce, jehož chov hospodář-
ských koní a hřebčinec dosáhl evropského významu, o udržení 
chovu slezského Norika v období první republiky, ale i o zdoku-

mentování jeho historie v knižní podobě, když vlastním nákla-
dem v r. 1923 vydal publikaci „Dějinné studie o vzniku ras a koní 
a jejich významu pro vypěstění hospodářského koně“. Quido Rie-
del v  této práci popisuje plemena koní chovaných ve Slezsku, 
hodnotí vhodnost koní podle plemen a  jejich uplatnění v  ze-
mědělství, anebo odůvodňuje nutnost šlechtění slezského No-
rika pro západní hornatější Slezsko. Dílem svým, dílem Františka 
Bílka (vynikajícího všestranného vědce, biologa, zootechnika, 
zakladatele hipologického muzea na zámku ve Slatiňanech), 
dílem Ing. Dr. Jindřicha Steinitze (velitele státního hřebčince 
v Opavě) a dílem dalších odborníků v oblasti chovu koní ovliv-
nil jeho vývoj a dosáhl uznání i v odborných zahraničních kru-
zích. O chovu koní přednášel, organizoval besedy se zemědělci 
v Ratiboři. Například na valné hromadě spolku chovatelů koní 
pro Hlučínsko konané 3. 5. 1925 pojednal o různých rasách koní 
chovaných v  naší Čsl. republice s  poukazem na jeho výhody. 
Stal se delegátem Slezské zemědělské rady v Opavě za Zemský 
spolek pro chov koní ve Slezsku a v Opavě, jímž byl předsedou; 
přispíval do ústředního ilustrovaného týdeníku pro veškeré ze-
mědělství Československého zemědělce, taktéž do ústředního 
šlechtitelského časopisu Chovatel koně, a  to příspěvky o  bře-
zosti klisen, odchovu hříbat aj. Byl předsedou Družstevního 
hospodářského lihovaru pro Nový Dvůr a okolí.

Ve Slezsku se svojí ženou Annou, synem Josefem a dcerou 
Alžbětou pobýval až do druhé poloviny 30. let 20. století, kdy 
jí po jejím sňatku s JUDr. Waltrem Schubertem, slezským Něm-
cem, celé novodvorské panství přenechává věnem, a to včetně 
jednoho z nejcennějších přírodně-krajinářských parků ve Slez-
sku v tehdejší době, a vrací se do své domoviny na velkostatek 
do Bílé Lhoty. Spravuje ho, a přitom přetváří původní malý park 
kolem rodinného sídla v  cenný dendrologický areál ve fran-
couzsko-anglickém stylu – dnešní národní kulturní památku, 
Arboretum Bílá Lhota. Shromáždil stovky druhů a forem okras-
ných exotických stromů – cizokrajné jedle, cypřišky, borovice, 
břízy, douglasky, duby, keře z jižní Evropy, Malé Asie, Sýrie, Se-
verní Ameriky, Mexika, Japonska, Číny, Koreje či Sibiře, doplnil 
je trvalkami, různými kamennými prvky a stavbami. Vévodí jim 
exemplář túje nebo dubu libanonského. Části jeho zahradně 
architektonické koncepce se dochovaly dodnes společně s asi 
200 exempláři rostlin. Sám by péči o  zámecký park nezvládl, 
a proto stejně jako v Novém Dvoře měl i ve Lhotě zahradnické 
pomocníky, jedním z nich byl František Tilcer, zahradnický učeň 
z Hrabí.

Kromě svých zájmů dendrologických věnoval čas též svým 
oblíbeným koním, neboť v době jeho působení v Bílé Lhotě vy-
dalo ministerstvo zemědělství jeho druhou publikaci s  názvem 
„Praktický chov koní“.

V roce 1938, pár týdnů po podpisu Mnichovské dohody, která 
tak neslavně narušila česko-německé vztahy, vyhořela velkostat-
káři Riedlovi v Bílé Lhotě rozsáhlá pilířová stodola a dva přilehlé 
stohy po jejích obou stranách. Popelem padla veškerá sláma ze 
sklizně toho roku a zbytek slámy z loňska, měl zde uloženo asi sto 
vagonů krmiva a stelivové slámy. Požár vznikl v noci a za chviličku 
se rozšířil i na okolní stohy. Z dalekého okolí se sice sjely k požářiš-
ti sbory hasičů, ale nemohly hasit, protože byl sedmnáctistupňo-
vý mráz. Škoda požárem vzniklá činila 400.000,- Kč. Lidové noviny 
k tomuto poznamenaly, že požár byl asi založen ze msty. Statkář 
kůlnu budoval již třikrát, jednou mu vítr odnesl střechu, v r. 1926 
skladiště zase vypálil žhář. Toto neštěstí bylo předzvěstí dalšího 
osudu Riedlovy rodiny.

Quido Riedel žil v  Bílé Lhotě v  dobách, kdy Českosloven-
sko zasáhla Velká hospodářská krize a  Německo zrodilo Adolfa 
Hitlera, což přispělo k roztříštění křehkého příměří mezi Čechy 
a Němci v mladé republice. Německé i české nenacionalistické 
strany se sice tvářily, že jsou nakloněny spolupráci k eliminaci 
národnostních třenic a nepokojů, avšak v zásadě žádné z nich 
o kompromis nešlo a usilovaly pouze o vlastní cíle. Ačkoliv ještě 
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v roce 1921 z novodvorských sčítacích operátů vysvítá, že man-
želství Riedlových bylo národnostně smíšené, (Quido Riedel byl 
Čech a manželka Němka), hlásili se v roce 1930 oba i se synem 
Josefem k německé národnosti, což po 2. světové válce nutně 
vedlo ke konfiskaci celého velkostatku a přípravy k odsunu rodi-
ny do Německa. S okamžitou platností a bez náhrady byl s opo-
rou o Benešovy dekrety zkonfiskován pro účely pozemkové re-
formy majetek, jenž byl ve vlastnictví všech osob německé ná-
rodnosti. Tak novodvorské panství Riedlovy dcery i statkářovo 
bělolhotské panství zaniklo. Moravského Němce Quido Riedla 
zasáhla nejen ztráta vlastnického práva k  velkostatku okamži-
kem nabytí účinnosti dekretu E. Beneše 23. 6. 1945, kdy přešlo 
na stát, ale i probíhající bleskové přípravy a rozměrná realizace 
vysídlení více jak tří milionů Němců z osvobozeného Českoslo-
venska.

1. dubna 1946 byly zahájeny transporty Němců z Mohelni-
ce a 17. dubna 1946 byl proveden 1. transport v rámci organi-
zovaného odsunu z Olomouce, což se uskutečnilo v den, který 
završil bohatou životní pouť posledního velkostatkáře v  Bílé 
Lhotě. Nedožil se nejen svého odsunu, nýbrž ani vysídlení ro-
diny své dcery. Ta byla odvezena jedním z  posledních trans-
portů sudetských Němců vypraveného 4. 9. 1946 ze Sběrného 
střediska Opava, tak zanikl i novodvorský statek u Opavy. Eli-
zabeth Schubertová, rozená Riedlová s manželem JUDr. Wal-
trem Schubertem (*1900) a dětmi nastoupili do transportního 
vlaku č. 68279 směřujícího do americké zóny za česko-bavor-
skými hranicemi.

Je třeba litovat, že Riedlem založené cenné parkové plochy 
v období druhé světové války velmi trpěly a že se cenné dendro-
logické sbírky ani v prvních poválečných letech netěšily ze zájmu 
státu. Období pěti poválečných let, v Novém Dvoře dokonce ob-
dobí téměř 15 let, bylo poznamenáno ztrátou nejen odborného 
vedení parků, ale i  základního ošetřování rostlin. Park Riedlova 
bratra v Borotíně, k jehož výsadbě taktéž přispěl,  zanikl zcela. Ko-
munisti však nakonec rozpoznali hodnoty, které v sobě parkové 
plochy skrývaly, neboť ty nepovažovaly za módní výstřelky ka-
pitalismu, nýbrž za Riedlův odborný záměr v soustředění sbírek, 
se zvláštním zřetelem na dendrologicky cenné taxony dřevin, 
který ocenili natolik, že začali o parky pečovat. Spatřovali v nich 
významnou exaktní hodnotu rostlinného sortimentu poskytující 
odpovědi na otázky o možnostech pěstování namnoze cenných 
druhů dřevin v  československých parcích, možnosti sledování 
jejich životních projevů v  extrémnějších podmínkách, anebo 
přehled o jejich ekologických nárocích v našem klimatu. To parky 
zachránilo.

Potomci Quido a Anny Riedlových se v  roce 2003 obrátili 
na Okresní soud v  Olomouci s  nárokem na vrácení rodinné-
ho majetku. České soudy se podanou žalobou zabývaly 8 let. 
Zkoumaly národnost a  státní příslušnost Riedlových včetně 
syna Josefa a  uzavřely, že v  rozhodné době byla německá. 
Klíčovým ukazatelem pro nevyhovění nároku stěžovatelů se 
stal toho času řádně završený proces konfiskace majetku. Ne-
opodstatněnost návrhu žalobců nakonec konstatoval i Ústav-
ní soud České republiky, z  čehož povinnost obce Bílá Lhota, 
jednoho ze skupiny žalovaných, vydat majetek rodiny Quido 
Riedla, nepramenila.

k 75. výročí úmrtí Quido Riedla
napsal Antonín Hampl

poznámky ke zdrojům:
Quido Riedel: Schůze delegátů slezského zemského spolku pro 
chov koní v Opavě, 7. 5. 1920; Vývin zemského chovu koní ve Slez-

sku, 11. 3. 1920; Zřízení akčního výboru pro hájení zemědělských 
zájmů na Moravě, 28.  5.  1920; Norikové ve Slezsku, 2.  4.  1920; 
Norikové ve Slezsku 26.  3.  1920; Vývin zemského chovu koní ve 
Slezsku, 18. 3. 1920 – vše v  týdeníku Československý zemědě-
lec. Lidové noviny, 20.  12.  1938, Požár na velkostatku. Slezský 
venkov, 19.  19.  1919. Ze Zemského spolku pro chov koní. Karty 
odsunu Němců ze sběrných středisek Odry, Opava, Vítkov – ZA 
v Brně, fond ZNV Brno, i.č. 652, k. 792. Havlíčková, Z.: Německé 
obyvatelstvo v Opavě 1945–8, 2013, diplomová práce. Friedrich, 
Bohuslav:  Odborná kniha o koních vydána v Novém Dvoře, Štěr-
bořický zpravodaj, zima 2018, str. 9. Hájek: Odsun Němců z Olo-
mouce, 2011, diplomová práce. Císařské otisky map stabilního 
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klenoty, zámecké parky na Hlučínsku a  Opavsku, Ostrava, 1959. 
Kříž: Krajské arboretum v Novém Dvoře u Opavy, 1961 a Park v Bílé 
Lhotě u Litovle, Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 1962, 
č. 104. Ottův slovník naučný, díl 2, 4, 15, 18, 27; 1900. Quido, 
R.: Dějinná studie o  vzniku ras koní a  jejich význam pro vypěstě-
ní hospodářského koně, 1923, I. a II. vydání. Usnesení Ústavního 
soudu České republiky z 21. září 2011. Matrika narozených obce 
Velká Šťáhle č.  7531, 1784–1851. Lopáček, Jiří: Zemské střední 
hospodářské školy v Přerově a Novém Jičíně a jejich učitelský sbor 
v letech 1875–1918, Zemské školství, výzkum a osvěta jako před-
poklad hosp. a soc. vývoje venkova v 19. a 20. stol., sborník pří-
spěvků z mezinárodní konference věnovaný památce Samuela 
Cambela, Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště 9/2004. 
Třídní výkazy a  knihy abiturientů Landwirtschafftliche Lande-
smittelschule in Neutitschein Söhle. Hoskovec, Ladislav: Naše 
zahrady a  parky: Arboretum Borotín, 17.  9.  2013, www.botany.
cz. Musil, Jiří: Vlastivědný věstník moravský, 1976, r. 28, č. 3. 
Politický kalendář občanský a adresář Koruny České na rok 1923, 
r. 31, vydáno 1923. Friedrich, B.: Q. Riedel, zakladatel novodvor-
ského parku a obchodník v chovu koní, Vlastivědné listy, Opava, 
26(2). Chovatel koně (časopis): Hřebení klisen, č. 1, 5, 10 (1925), 
č. 7 (1926); Březivost klisen, č. 8 (1926); Odchov hříbat u rolníka, 
č. 11 (1926). Venkov, orgán české strany agrární, roč. 20, 1925, 
26. 3. 1925, č. 72. Chytilův úplný adresář Moravy a Slezska, sv. 1, 
část  2, Slezsko, 1925. Morave, metodický list hájící zájmy lidu 
hlučínského, 12. 5. 1925. Millerová, J.: Riedel, Quido, 25. 11. 2019. 
Schuster, M.: Poslední velkostatkáři Riedlové, Borotínský zpravo-
daj, červen 2016. Sčítací operáty 1880–1920 pro obce Bílá Lho-
ta, Nový Dvůr. Matriky narozených Velké Šťáhle, Nového Dvora, 
Bílé Lhoty.

příspěvky do našich novin

Vážení spoluobčané,
každý z občanů má možnost nabídnout svůj článek, pří-
spěvek, námět do Našich novin a  to zasláním na email: 
obec@bilalhota.cz .

Termíny uzávěrky příspěvků pro jednotlivá čísla novin 
v roce 2021:

–   30. května 2021

–   30. srpna 2021

–   26. listopadu 2021



 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

 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
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o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
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(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.
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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



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 prostřed- 
nictvím 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 při-
pravil 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 podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných 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  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných 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 listin-
né 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 pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
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má každý možnost sečíst se online prostřed- 
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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 
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pravil 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 podob-
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poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
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doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
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(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
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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 
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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  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných 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 listin-
né 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. 
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Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
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veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 
pro Olomoucký kraj 

 

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického 
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích 
formulářů pro Sčítání 2021. 
 
Kontaktní místa České pošty, s. p. 

Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

Štíty Na Pilníku 221, 78991, Štíty 954278991 
Přerov 1 Husova 2846/2, Přerov I-Město, 75002, Přerov 954275151 
Přerov 2 Kratochvílova 114/4, Přerov I-Město, 75002, Přerov 954275002 
Přerov 5 Trávník 322/29, Přerov I-Město, 75002, Přerov 954275005 
Přerov 4 Tyršova 479/1, Přerov II-Předmostí, 75124, Přerov 954275124 

Lipník nad Bečvou Novosady 29/17, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131, Lipník 
nad Bečvou 954275131 

Kojetín náměstí Dr. E. Beneše 5, Kojetín I-Město, 75201, Kojetín 954275201 
Hranice 1 Tř. 1. máje 1901, Hranice I-Město, 75301, Hranice 954275301 
Olomouc 6 Polská 1201/1, 77900, Olomouc 954277006 
Olomouc 8 Horní náměstí 407/27, 77900, Olomouc 954277008 
Olomouc 10 Foerstrova 717/21, Nová Ulice, 77900, Olomouc 954277010 
Olomouc 12 Janského 469/8, Povel, 77900, Olomouc 954277012 
Olomouc 1 Mariánská 844/2, 77900, Olomouc 954277100 
Olomouc 2 Jeremenkova 104/19, Hodolany, 77900, Olomouc 954277200 
Olomouc 9 Ladova 346/6, Hejčín, 77900, Olomouc 954277900 
Lutín Olomoucká 124, 78349, Lutín 954278349 
Uničov 1 Dr. Beneše 79, 78391, Uničov 954278391 
Litovel Vítězná 176/29a, 78401, Litovel 954278401 
Šternberk 1 ČSA 118/17, 78501, Šternberk 954278501 
Šumperk 1 Gen. Svobody 100/13, 78701, Šumperk 954278701 
Šumperk 2 Jesenická 464/4, 78701, Šumperk 954278702 
Libina č.p. 212, 78805, Libina 954278805 
Hanušovice Hlavní 372, 78833, Hanušovice 954278833 
Zábřeh Postřelmovská 465/1a, 78901, Zábřeh 954278901 
Mohelnice Nádražní 381/9, 78985, Mohelnice 954278985 
Jeseník 1 Poštovní 341/3, 79001, Jeseník 954279001 
Javorník u Jeseníku Nádražní 163, 79070, Javorník 954279070 
Moravský Beroun Masarykova 200, 79305, Moravský Beroun 954279305 
Zlaté Hory v Jeseníkách Bezručova 144, 79376, Zlaté Hory 954279376 
Prostějov 1 Poděbradovo nám. 979/13, 79601, Prostějov 954279601 
Prostějov 2 Janáčkova 3160/4, 79601, Prostějov 954279602 
Prostějov 4 Plumlovská 4126, 79604, Prostějov 954279604 
Držovice Konečná 452/23, 79607, Držovice 954279607 
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Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

Konice Masarykovo nám. 41, 79852, Konice 954279852 

 
Kontaktní místo Českého statistického úřadu 

Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

ČSÚ Olomouc Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 772 11, Olomouc  585731516 

 
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací 
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce 
https://scitani.ceskaposta.cz. 
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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 prostřed- 
nictvím 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 při-
pravil 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 
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V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných 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  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných 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 listin-
né 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 pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 
pro Olomoucký kraj 

 

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického 
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích 
formulářů pro Sčítání 2021. 
 
Kontaktní místa České pošty, s. p. 

Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

Štíty Na Pilníku 221, 78991, Štíty 954278991 
Přerov 1 Husova 2846/2, Přerov I-Město, 75002, Přerov 954275151 
Přerov 2 Kratochvílova 114/4, Přerov I-Město, 75002, Přerov 954275002 
Přerov 5 Trávník 322/29, Přerov I-Město, 75002, Přerov 954275005 
Přerov 4 Tyršova 479/1, Přerov II-Předmostí, 75124, Přerov 954275124 

Lipník nad Bečvou Novosady 29/17, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131, Lipník 
nad Bečvou 954275131 

Kojetín náměstí Dr. E. Beneše 5, Kojetín I-Město, 75201, Kojetín 954275201 
Hranice 1 Tř. 1. máje 1901, Hranice I-Město, 75301, Hranice 954275301 
Olomouc 6 Polská 1201/1, 77900, Olomouc 954277006 
Olomouc 8 Horní náměstí 407/27, 77900, Olomouc 954277008 
Olomouc 10 Foerstrova 717/21, Nová Ulice, 77900, Olomouc 954277010 
Olomouc 12 Janského 469/8, Povel, 77900, Olomouc 954277012 
Olomouc 1 Mariánská 844/2, 77900, Olomouc 954277100 
Olomouc 2 Jeremenkova 104/19, Hodolany, 77900, Olomouc 954277200 
Olomouc 9 Ladova 346/6, Hejčín, 77900, Olomouc 954277900 
Lutín Olomoucká 124, 78349, Lutín 954278349 
Uničov 1 Dr. Beneše 79, 78391, Uničov 954278391 
Litovel Vítězná 176/29a, 78401, Litovel 954278401 
Šternberk 1 ČSA 118/17, 78501, Šternberk 954278501 
Šumperk 1 Gen. Svobody 100/13, 78701, Šumperk 954278701 
Šumperk 2 Jesenická 464/4, 78701, Šumperk 954278702 
Libina č.p. 212, 78805, Libina 954278805 
Hanušovice Hlavní 372, 78833, Hanušovice 954278833 
Zábřeh Postřelmovská 465/1a, 78901, Zábřeh 954278901 
Mohelnice Nádražní 381/9, 78985, Mohelnice 954278985 
Jeseník 1 Poštovní 341/3, 79001, Jeseník 954279001 
Javorník u Jeseníku Nádražní 163, 79070, Javorník 954279070 
Moravský Beroun Masarykova 200, 79305, Moravský Beroun 954279305 
Zlaté Hory v Jeseníkách Bezručova 144, 79376, Zlaté Hory 954279376 
Prostějov 1 Poděbradovo nám. 979/13, 79601, Prostějov 954279601 
Prostějov 2 Janáčkova 3160/4, 79601, Prostějov 954279602 
Prostějov 4 Plumlovská 4126, 79604, Prostějov 954279604 
Držovice Konečná 452/23, 79607, Držovice 954279607 
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Název pobočky Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

Konice Masarykovo nám. 41, 79852, Konice 954279852 

 
Kontaktní místo Českého statistického úřadu 

Název pracoviště Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec) Telefon 

ČSÚ Olomouc Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 772 11, Olomouc  585731516 

 
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací 
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce 
https://scitani.ceskaposta.cz. 
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