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raz, dva, tři... tisíc. sčítání začíná
Při posledním 
sčítání lidu před 
deseti lety měl 
Jindřichův Hradec 
22 695 obyvatel. Už 
za několik dní ale 
bude nejspíš všechno 
jinak.
Magdaléna Kubínová
Jindřichův Hradec

Počet lidí v domácnosti, 
náboženské vyznání nebo tře-
ba přípojka k internetu – to 
jsou některé z otázek, které 
si na obyvatele Čech připravil 

spolu s Evropskou unií Čes-
ký statický úřad. Sedmička 
na výsledky sčítacích komisařů 
nečekala a na některé podrob-
nosti se Hradečáků zeptala 
přímo.

„Pokud vím, otázka na to, 
jestli jsem věřící, je dobro-
volná. Ani při minulém sčí-
tání jsem na ni neodpovídala 
a zůstanu u toho i letos,“ říká 
Jana Krátká. Ostatní kolonky 
ve formulářích jí ovšem neva-
dí. Na rozdíl od sčítání v roce 
2001 na ně ale odpoví přes in-
ternet.

Naproti tomu technice 
moc nevěří Karel Dvořák. 
„Já doma počítač vůbec ne-

mám, takže se budu muset 
zase spolehnout jen na tužku  
a papír. Vůbec mi to ale neva-
dí,“ prozrazuje. Přesto je mož-
nost vyplnit formuláře on-line 
velkou novinkou. 

Podrobnosti o sčítání teď 
zájemci navíc najdou i na svých 
mobilech. „Dozví se tam třeba 
proč sčítat, jak a kdy se sčí-
tá nebo termíny a kontakty 
na statistický úřad i bezplatnou 
infolinku,“ vysvětluje mluvčí 
projektu Ondřej Kubala.

Po rozkliknutí se lidé napří-
klad dočtou, že získaná data 
jsou významná pro hasiče, 
lékaře nebo úředníky. Jedním 
z nejdůležitějších čísel je počet 
obyvatel. V Jindřichově Hradci 
při posledním sčítání žilo sko-
ro třiadvacet tisíc lidí. Víc než 

tisícovka 
z nich byly 
děti do čtyř 
let. Podle 
statistiky prá-
vě nejmenších 
obyvatel města 
ale od minulého 
sčítání přibylo  
a mělo by jich být 
zhruba dvakrát víc.

„V jednom roce 
se v Hradci narodilo 
přes pět set miminek. Posled-
ní čtyři roky je to ale běžně víc 
než sedm set nových občánků,“ 
nahlíží do dokumentů jindři-
chohradecká matrikářka Rad-
ka Svitáková. Vůbec nejplod-
nější byl podle ní rok 2008, 

kdy ve zdejší porodnici přišlo 
na svět dokonce přes 830 dětí.

I tak ale není miminek nad 
Vajgarem nejvíc. Prvenství 

mezi Hradečáky totiž za-
tím drží věková skupina 
mezi třicítkou a čtyři-

cítkou. V těsném zá-
věsu jsou pak lidé, 

kterým je od pa-
desáti do devěta-
padesáti let. 

Do 25. března•	  musí každý 
dostat domů potřebné 
formuláře.
Zapisují se údaje platné •	
k půlnoci z 25. na 26. 
března.
Sčítací formuláře •	
se odevzdávají  
do 14. dubna.

sčítání lidu,  
domů a bytů 2011

Inzerce

Inzerce
Pražská 1286/II
Jindřichův Hradec
(pod okr. soudem)

TRVALKY A BYLINKY -  
15 % sleva při nákupu přes e-shop a osobním vyzvednutí

Doplňkový prodej -
keře, jehličiny, letničky,
vazba květin na
objednávku

www.fl orianus.cz
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lidí Jako balónků. Sčítací 
formulář už brzy vyplní 
i Miroslava Šmídová. 
Foto 7/ M. Podhora 
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Přednáška o Tibetu
Jindřichův Hradec | V pondělí 
14. března půjdu do Muzea Jin-
dřichohradecka na přednášku. 
Místní výtvarnice a cestovatel-
ka Zdena Skořepová promítne 
fotografie z poslední cesty 
do Tibetu.  /job/

na co se tento
týden těŠím

Martin
Charvát

56 let
zahradník

Vokální skupina 
X-tet vystupuje už 
pět let. Společným 
dárkem pro soubor 
a jeho příznivce bude 
vydání cédéčka.
Josef Böhm
Jindřichův Hradec

Zpívají hlavně černošské 
spirituály, ale na jejich kon-
certech občas zazní i písně 
z úplně jiného žánru. „Většinu 
skladeb dnes interpretujeme 
v mých vlastních úpravách,“ 
říká kapelník skupiny X-tet 
Štěpán Štrupl.

Rozhodli se vydat vlastní 
album. Nejen k pátému vý-
ročí, ale především na popud 
fanoušků a posluchačů. Teď 
shánějí peníze. Realita se totiž 
dost lišila od představ členů 
skupiny.

„Musím přiznat, že jsme 
byli překvapení a v původ-
ních představách dost naivní. 
Nicméně majitelé vydavatel-
ství k nám byli velmi vstřícní 

a ochotní. I tak se bude cena 
za natočení, zpracování, fi-
nální lisování CD a grafickou 
úpravu nosiče a bookletu po-
hybovat mezi osmdesáti až sto 
tisíci korunami,“ vysvětluje 
Štrupl.

Z vlastních zdrojů má X-
tet v současné době přibližně 
polovinu. Na desku použijí 
i peníze vybrané na koncertě, 
který se uskutečnil minulou 
sobotu pod názvem Pomozte 
nám vydat CD.

booklet jim dělá 
výtvarník nosek

X-tet tvoří čtyři „tety“: Len-
ka Valinová, Vendula Nováko-
vá, Magdalena Štruplová Bar-
tošková, Viktorie Bazáková 
a jeden „strejda“, Štěpán Štru-

pl. Není to jejich první zkuše-
nost s natáčením hudby.

„Je sice pravda, že jsme 
v roce 2008 vytvořili v Žirov-
nici u Miloše DoDo Doležala 
demo nahrávku, která nese 
název „Na cestě...“. Tohle bude 
ale naše první plnohodnotná 
deska. Společně jsme se shod-
li, že vnitřně cítíme, že jsme 
na její natočení příjemně na-
ladění a věříme, že i dobře 
připravení,“ dodává kapelník 
X-tetu. 

Booklet jim graficky zpra-
cuje jindřichohradecký vý-
tvarník Vladimír Nosek. „Měli 
jsme možnost podílet se na ně-
kolika Noskových vernisážích 
a jsme jeho obdivovateli. Kon-
krétní vzhled obalu si však 
necháme jako překvapení,“ 
upřesňuje vedoucí souboru.

Podle kapelníka Štrupla 
bude cédéčko obsahovat cel-
kem dvacet písní. Objeví se na 
něm novinky, ale také staré 
„pecky“.

v květnu vydá X-tet album

•  CCD snímač 
s 12 miliony pixelů

•  2,7” LCD monitor 
s 230 000 body

•  Širokoúhlý objektiv 
Nikkor s 4x zoomem 
(27-108mm)

•  Elektronická redukce 
vibrací

•  Automatická volba 
motivových režimů

•  Exrémně štíhlé tělo 
s tloušťkou pouhých 
20mm

Novinka!

Panská 134/I, Jindřichův 
Hradec, tel.: 384321077
www.fotokorner.cz

Fotografi e z pohodlí Vašeho 
domova - kalendáře, hrníčky, puzzle... 

na www.online-fotografi e.cz

2 490 Kč

S2500-FotoKorner-Sedmicka-95x123-1.indd   1 3.3.11   16:52Bez názvu-88   1 4.3.2011   10:01:49

Inzerce

Inzerce

X-TeT Před zkoUškoU. Schází se o víkendu. Zleva Vendula, Lenka, Viktorie, Magdalena a Štěpán.   Foto 7/David Peltán

Mám nakupovat zlato a stříbro jako zajištění?
Zlikviduje vaše úspory hyperinfl ace???

Staňte se vlastníky drahých kovů 
ve fyzické formě.

Chcete vědět více???
Navštivte nás v kanceláři Otín 225,
Jindřichův Hradec 
nebo nás kontaktujte na telefonu: 
602 290 121, 380 311 332,
e mail :soukupova@fb t-sro.cz

Ti co vědí - Bill Gates, Waren Buff ett, 
Petr Kellner a další………

Ukážeme Vám tajemství života, každý den prožijete jako šťastný člověk…

Prášek F.B.T.s.r.o.

Pokračování ze str. 1

Potíže s kvalitou vody ne-
zasáhly do cen vstupného ani 
do provozu letního aquaparku. 
Návštěvníci se ale musejí obejít 
bez služeb kadeřnice, masérky 
nebo manikérky. „V těchto pro-
vozech mělo loni město ztráty 
od třiceti do padesáti tisíc ko-
run. Hledáme proto náhradní 
řešení,“ vysvětluje Turyna.

Za ušetřené peníze město 
nakoupí nové plavecké dráhy. 
Díky nim mohou v bazénu po-
řádat i větší plavecké závody. 
Přihlášený je také do prestižní 
architektonické soutěže Presta 
jižní Čechy. O jejích výsledcích 
architekti rozhodnou začátkem 
dubna.

nemyjete se? 
zavřeme bazén
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