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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám přestavil nové 

zastupitelstvo obce Hradčany, které vzešlo z podzimních ko-
munálních voleb 2010, a současně nastínil jeho záměry a cíle.

Převzali jsme zastupitelstvo na přelomu roku 2010 – 2011 v nelehké době. 
Všichni víme, že současná ekonomická situace v České republice není dobrá, 
státní dluh loni stoupl na 1.344 bilionu Kč. Vláda provádí řadu opatření ke sníže-
ní rozpočtového schodku. Jedním z nich je i krácení finančních prostředků a do-
tací do rozpočtů obcí.
Před námi stojí úkoly, které musíme i přes snížení státních financí řešit.

99 Prvním9z9nich9 je9vybudování9čistírny9a9kanalizace9odpadních9vod.9Od9předcházejícího9
zastupitelstva9jsme9projekt9na9výstavbu9zdědili,9bohužel9jej9musíme,9vzhledem9k9velkým9
předpokládaným9nákladům9a9špatné9projektové9dokumentaci9nechat9přepracovat.9Aby-
chom9získali9dotace9z9Evropské9unie,9je9nutné9začít9realizaci9výstavby9nejpozději9začát-
kem9roku92012.

99 Druhý9úkol9vyplývá9ze9zákona9o9ochraně9přírody9a9krajiny.9Je9to9vytvoření9sběrného9dvora.9
Také9v9tomto9případě9jsme9již9zadali9požadavek9na9zpracování9projektu9a9požádali9o9jed-
nomilionovou9dotaci.

99 Třetím9úkolem9zastupitelstva9je9rekonstrukce9společenského9domu9Beseda,9který9byl9dán9
do9užívání9již9před9209lety.9Během9této9doby9se9opravila9pouze9terasa9a9pohostinství.9Po-
kud9se9nám9podaří9získat9dotační9prostředky,9chtěli9bychom9dům9zateplit,9vyměnit9elek-
trické9rozvody,9vybudovat9nové9pokoje9s9možností9pronajímání9a9na9zahradě9vybudovat9
dětské9hřiště.

99 Čtvrtým9a9neméně9důležitým9úkolem9obce9je9vyřešit9majetkoprávní9vztahy9ke9sportovnímu9
areálu9(hřiště9na9kopanou9a9letní9parket)9a9to9tak,9aby9tento9areál9byl9ve9vlastnictví9obce.9
V9případě,9že9se9zastupitelstvu9toto9podaří,9získá9snadněji9finanční9dotace9na9celkovou9
jeho9rekonstrukci.

Dále bych Vás chtěl informovat o tom, že v říjnu loňského roku bylo založe-
no občanské sdružení Hradčanská beseda, jejíž cílem je zvyšování životní úrov-
ně bydlení, ochrana životního prostředí a organizování zájmové činnosti obyvatel 
obce.

Vážení občané, chtěl bych Vás touto cestou požádat o shovívavost a trpělivost 
a poděkovat za spolupráci při realizaci našich úkolů. Jedině společným úsilím mů-
žeme dospět k vylepšení životního prostředí obce a vztahů mezi občany Hradčan.

Luboš9Voplatek

starosta obce Luboš Voplatek
místostarostka obce Lucie Vojtíšková

člen zastupitelstva Luboš Bydžovský  
Tomáš Koutný  
Roman Slavík  

Ladislav Káninský  
Josef Vašíček

hlavní účetní Jaroslava Rohlíčková
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CO SE U NÁS V OBCI OD VOLEB UDÁLO V OBLASTI KULTURY

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

4. 12. 2010 proběhla Mikuláš-
ská nadílka pro děti 

v restauraci Beseda. Zúčastnilo se přes 20 dětí, 
které vyráběly vánoční přáníčka, řetězy a ozdo-
by. Zavítal mezi nás i Mikuláš s čertem a kaž-
dé dítě bylo odměněno malým dárkem. Po na-
dílce následovalo zdobení stromku před Be-

sedou. Při poslechu ko-
led z místního rozhlasu 
se rozzářil vánoční strom 
a děti zazpívaly koledy. 
Ve velmi mrazivém poča-
sí jsme chvíli postáli před 
stromkem a rozešli se 
do svých domovů.

VÁNOČNÍ  
POSEZENÍ  
SENIORŮ

11. 12. 2010 
Vánočního posezení seni-
orů se zúčastnilo 30 na-
šich spoluobčanů. Příjemně strávené chvíle zpestřila hudba pana Tučka 
z Dobšic. Někdo zpíval, jiný tančil, ale všichni se dobře bavili. To dokazuje 
fakt, že ti, kteří přišli kolem druhé hodiny odpolední, odcházeli krátce před 
devátou večer.
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MAŠKARNÍ BÁL PEJSKA A KOČIČKY
12. 2. 2011  Maškarní bál Pejska a Kočičky, jak jdou na koncert, v po-

dání divadélka Romaneta z Prahy, navštívilo 50 dětí nejen 

místních, ale i z okolních obcí. Do „akce“ byly zapojeny všechny děti a nikdo ne-
odešel s prázdnou. Celé odpoledne plné her, písniček, soutěží a vyhlášení masek 
uteklo velmi rychle a příjemně.

SPOLEČENSKÝ PLES OBCÍ
12. 3. 2011  Již tradičně začátkem března, proběhla největší spo-

lečenská událost v naší obci. 16. společenský ples 
obcí. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina Largo – HHS a PČR.

Jako každý rok byl 
sál naplněn do posled-
ního místa občany naši-
mi i z okolních obcí.

Bohatou tombolu 
připravili zástupci všech 
pořadatelských obcí 
v páteční podvečer. To-
hoto úkolu se zhostili 
velmi dobře a tímto jim 
všem děkuji.
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SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
26. 3. 2011 proběhlo slavnostní vítání občánků naší obce. Jedi-

nou přivítanou se stala Žaneta Hrušková narozena 
19. 10. 2010.

STATISTIKA OBYVATEL NAŠÍ OBCE KE DNI 31.12.2010
V obci Hradčany bylo trvale hlášeno ke dni 31. 12. 
2010 244 obyvatel, z toho je 120 žen a 124 mužů.

Nejstarší obyvatelkou  
obce je
paní Vlasta Mejzlíková,  
které bude letos 89 let.

V loňském roce nás 
na vždy opustili  
tito občané:
Oldřich Konvalina 
Petr Sedláček 
Marie Stránská

Odstěhovali se:
Růžena Borovičková 
Ludmila Bulíčková 
Martina Outlá 
Jaroslav Votava

V roce 2010  
se u nás narodilo  
pět dětí:
Šimon Hruška 
Žaneta Hrušková 
Matěj Koutný 
Antonín Koželský 
Jakub Majerčin

Přistěhovali se:
Ing. Petr Frisch 
Vladislav Stašák 
Špaček Vladan 
Sabina Tesárková 
Ing. Petr Uchytil

5



Rekapitulace poplatků za odpad:

Celkem zaplaceno 234 336,- Kč

platby od občanů 125 979,- Kč

Rozdíl 108 357,- Kč

Z uvedeného vyplývá, že obec dotu-
je likvidaci odpadu částkou 108357,- Kč.

Upozorňujeme občany, že poplatek 
za likvidaci domovního odpadu je po-
platek ze zákona a musí ho zaplatit kaž-
dý občan trvale přihlášený v obci a kaž-
dý majitel nemovitosti určené k rekreaci. 
Poplatky jsou splatné do konce června 
2011. Po tomto termínu má obec právo 
účtovat sankci za pozdní platbu ve výši 
až 50 % nezaplacené částky.

S platbami občanů jsme spokojeni, 
jen malá část občanů se k poplatkům 
nehlásí a musíme je vymáhat. Je to bo-
hužel naše povinnost, která je pravidel-
ně 2x do roka podrobně kontrolována 
nadřízenými orgány.

Poplatky za popelnice, psy i ná-
jem z pozemků je možno platit hoto-
vě na obecním úřadě nebo převodem 
na účet 12523191/0100, jako variabilní 
symbol uveďte prosím číslo popisné.

V roce 2010 dostala obec odměnu 
za třídění odpadu v částce 20 496,- Kč, 
které budou použity na výstavbu nové-
ho sběrného dvora - ten starý je na po-
zemku vedeném jako obecní zeleň 
a musí být do určité doby odstraněn.

Prosíme proto občany, aby co nejví-
ce třídili odpad do sběrných nádob roz-
místěných ve vesnici.

Do nádoby na PET lahve je možno 
ukládat jakékoli plasty, jak udává leták 
na nádobě - svozová firma odvážející 
plasty má třídičku.

Na poplatcích za psy vybrala obec 
v roce 2010 3 830,- Kč, za nájem po-
zemků 6 873,- Kč.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Každý rok vydává obec značnou 

částku na likvidaci komunálního 
odpadu. Tady máte malý přehled, 
jak sbíráme a třídíme odpad:

tuhý domovní odpad - popelnice 73,82 t sklo bílé 2,59 t

plastové lahve  1,555 t sklo barevné 1,6 t

směsný odpad  1,549 t papír 1,005 t

odpad ze sběrného dvora  2,25 t železo 0

pneumatiky  0,328

I9takhle9si9někteří9naši9spoluobčané9před-
stavují9třídění9odpadu
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FOTBAL TJ UNION HRADČANY
MISTROVSKÁ UTKÁNÍ jaro 2011
26.3. 15.00 Hradčany Budiměřice

 2.4. 16.30 Opočnice Hradčany

 9.4. 16.30 Hradčany Křinec A

16.4. 17.00 Vrbice Hradčany

23.4. 17.00 Hradčany Bobnice A

30.4. 17.00 Hradčany Rožďalovice B

 7.5. 17.00 Lipník Hradčany

14.5. 17.00 Hradčany Jíkev

21.5. 17.00 Velenice Hradčany

28.5. 17.00 Hradčany Všejany

 4.6. 17.00 Křečkov A Hradčany

11.6. 17.00 Hradčany Městec Král. B

18.6. 17.00 Kněžice Hradčany
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2010
Celkové příjmy Celkové výdaje Zůstatek na BÚ
2,597.000,- 2,681.940,- 1,277.930,-

ROZPOČET OBCE NA ROK 2011
Plánované příjmy Zůstatek na BÚ Plánované výdaje
2,429.300,- 1,278.000,-  3,707.300,-

PLÁNOVANÉ AKCE OBECNÍHO ÚŘADU
 9 Příprava a výstavba nového sběrného dvora -9žádáme9o9dotaci)

 9 Úprava prostranství kolem hřbitova - výsadba9nové9zeleně

 9 Výsadba nové zeleně na Kopečku

 9 Úprava prostranství před OÚ - přestěhování9sběrných99nádob

 9 Údržba hasičské nádrže - květen,9červen

Služba CZECH POINT
kdykoli v úředních hodinách je možno získat výpis z rejstříku trestů, výpis 
z katastru nemovitostí, ze živnostenského a obchodního rejstříku a z bodo-
vého hodnocení řidičů.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE PRO DĚTI V ROCE 2011
 9 4. 6. Dětský den s Klaunem Mirečkem  na místním hřišti

 9 27. 8. Konec prázdnin

 9 říjen, listopad Drakiáda, lampionový průvod

 9 10. 12. Mikulášské dovádění

 9 prosinec Vánoční posezení seniorů

Jubilanti v naší obci v roce 2011
Leden 20.1. 82 let Novotná Marie

22.1. 81 let Vokálová Jaroslava
Březen 21.3. 65 let Ungr Vlastimil
Květen 3.5. 80 let Slavík Josef

8.5. 88 let Šlechtová Božena
12.5. 80 let Kopecká Věra
22.5. 87 let Vojtíšková Jindřiška

Červenec 15.7. 87 let Fialová Miloslava
Září 5.9. 65 let Kováčová Vlasta

10.9. 86 let Dašek Josef
Listopad 5.11. 84 let Dašková Milada
Prosinec 12.12. 84 let Vokál Václav

18.12. 81 let Kopecká Marie
22.12. 65 let Rohlíček Jiří
31.12. 84 let Bahník Josef


