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Vážení  
         spoluobčané

vítám vás opět po roce při čtení Infor-
mačního Hradčanského Občasníku. Uply-
nulý rok byl pro mnoho z nás rokem plným 
změn, poctivé práce, které se, ať více či 
méně, podařilo naplnit. V současné době 
je třeba se zaměřit na to, co nás v obci ješ-
tě čeká uskutečnit. Byl jsem upřímně zkla-
mán z postojů některých občanů při  osla-
vách 235 let založení naší obce.  Pevně 
věřím, že většina občanů vnímá pozitivní 
cestu, na kterou se vydalo zastupitelstvo 
obce. 

Dovolte  mi,  abych touto cestou po-
děkoval paní Lidmile Brzákové za vedení 
obecní kroniky a zároveň jí popřál vše nej-
lepší, hodně zdraví a spokojenosti do dal-
ších let.  Dále mi dovolte, abych popřál 
všem spoluobčanům, kteří oslaví naroze-
niny v letošním roce, hodně zdraví,  spo-
kojenosti a životního optimismu. Podívej-
me se do minulého roku 2012 co se poda-
řilo za společenské a sportovní akce usku-
tečnit.

Přeji nám všem, abychom spolu vychá-
zeli, aby se nám v naší obci žilo spokojeně. 
Přeji vám všem krásné letní počasí a spo-
kojené dny.

Váš Luboš Voplatek
 starosta obce 

STATISTIKA OBYVATEL NAŠÍ OBCE 
KE DNI 31. 12. 2012
Celkový počet obyvatel k to- 
muto datu byl 247 občanů.

Zemřeli:
Vokálová Jaroslava 

čp. 102
Bajtler Jiří 

čp. 151
Havlín Ladislav 

čp. 42
Dašek Josef 

čp. 137
Novotný Josef 

čp. 124

Odstěhovali se:
Bydžovský Jakub 

čp. 18
Skopec Petr 

čp. 70

Narodili se:
Prokeš Lukáš 

čp. 164
Vytlačil Marek 

čp. 54

Přistěhovali se:
Bartoníček Václav 

čp. 27
Hrušková Anita 

čp. 106
Hrušková Jana 

čp. 106
Hruška Adam 

čp. 106
Hruška Ondřej 

čp. 106
Mojžíšová Anna

čp. 125
Ritschel Josef

čp. 97
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Ohlédnutí za srpnovými oslavami 
235. výročí vzniku obce Hradčany

Na přípravách se podíleli všichni čle-
nové zastupitelstva a přispěli i ostatní ob-
čané. V domečku u Besedy si návštěv-
níci se zájmem prohlédli vystavené fo-
tografie z různých akcí konaných v prů-
běhu let života obce, pořízené většinou 
při vykonávání různých prací v JZD. Ne-
chyběly ani takové, které upozorňovaly 
na zajímavou faunu a flóru z okolí Hrad-
čan. K nahlédnutí byly rovněž pamětní 
knihy popisující vznik a život obce.

Výstavku doplňovala možnost sle-
dování videa, kde byly zaznamenávány 
nejen jednotlivé domy, ale rovněž roz-
hovory s jejich majiteli. Tady je nejvíce 
vidět a slyšet, co všechno se změnilo, 
ale také to, že mnohé občany už může-
me vidět a slyšet jen ze záznamu.

Tato výstava se setkala se značným 
zájmem, proto ji organizátoři prodloužili 
z původně plánovaného jednoho dne – 
soboty i na neděli. Sešli se zde lidé, kte-
ří se neviděli třeba řadu let a mohli si za-
vzpomínat, měli si co říci.

V sobotu odpoledne pak oslava po-
kračovala na hřišti. Starosta obce pan 
Voplatek zajistil ukázky práce Policie 

České republiky a Hasičského záchran-
ného sboru. Viděli jsme policii při ak-
cích na koních, práci psovodů s napro-
sto spolehlivě vycvičenými koňmi i psy.

Ukázali nám postupy práce při pát-
rání po zlodějích, drogách, násilnících, 
přepadení úřední budovy, zásah při de-
monstracích, práci hasičů při požárech 
nebo povodních. Zejména dětem udě-
lalo radost obrovské množství pěny po-
užívané při hašení a plošina zvedaná 
do značné výšky. K dobré náladě  a zda-
ru celé akce přispělo nabízené občerst-
vení a krásné slunečné počasí a nikomu 
nevadila ani přelepená informační znač-
ka Hradčany na pojmenování Voplatko-
vo.

Večer zábava pokračovala na taneč-
ním parketu dlouho přes půlnoc. I malá 
obec dokáže připravit zajímavou podí-
vanou!
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Vítání občánků

V í t á -
ní občán-
ků v naší 
obci se v 
roce 2012 
konalo v dubnu a v říjnu. Mezi malé 
Hradčaňáky jsme přivítali Lukáška 
Prokeše a Marečka Vytlačila.

Maškarní ples
Maškarní ples pro děti s Hon-

zou Krejčíkem proběhl v sobotu dne 
10. března od 15 hodin v sále kulturní-
ho domu Beseda. Tento rok nás opět 
navštívil Honza Krejčík. Se svým pořa-
dem bavil děti celé odpoledne. Každý 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Bod PK
1. Sloveč 16 15 0 1 71:18 45 21

2. Vrbice 16 12 1 3 51:16 37 13
3. Hradčany 16 9 3 4 39:27 30 6
4. Běrunice B 16 9 1 6 42:28 28 4
5. Opolany 16 8 1 7 26:30 25 1
6. Žehuň 16 6 1 9 27:33 19  -8
7. Křečkov B 16 5 3 8 27:34 18  -6
8. Odřepsy 16 5 1 10 23:35 16 -8

9. Dymokury B 16 5 1 10 29:62 16 -8

10. SK Dlouhopolsko 16 4 3 9 24:38 15 -9

11. Záhornice 16 4 3 9 20:40 15 -9

12. Libice n. Cidl. B 16 4 2 10 32:50 14 -7

malý návštěvník si přišel na své a odpoled-
ne proběhlo k radosti nejen malých, ale i 
velkých spoluobčanů.

Fotbal v Hradčanech
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17. společenský ples obcí
Již tradiční 17. Společný ples obcí 

se konal v sobotu dne 16. 3. 2013 v Be-
sedě. Na přípravě tomboly se v páteční 
podvečer podíleli zástupci všech spolu-
pořádajích obcí – Hradčany, Sány, Ko-
laje, Dobšice, Žehuň, Choťovice a také 
Opočnice. Tombola byla letos velmi bo-
hatá. Mezi hlavními cenami byl televizor, 
kávovar, motorová pila, zájezd do Bul-
harska a mnoho dalších. O předtančení  
se na plese postaral taneční pár Marké-
ta Rajdlová a Tomáš Holý z Poděbrad. 

Druhé taneční vystoupení 
bylo v podání Hexa clubu 
Poděbrady. K tanci a posle-
chu nás již druhým rokem 
bavila HHS a PČR hudeb-
ní skupina Largo pod vede-
ním pana Radka Bastla. Po-
čet návštěvníků plesu byl 
přes 250 osob. 

Dětský den
Ke svátku všech dětí, který připadá 

na 1. 6.  jsme pro děti připravili sportovní 
odpoledne na místním hřišti. Počasí nám 
přálo, a tak jsme mohli děti vyzkoušet, 

jaké mají sportovní dovednosti. Soutěžilo 
se v jízdě na kole, ve slalomu, házení míč-
ků na cíl, skákání v pytlích. Měli jsme při-
praveny i vědomostní otázky a hlavolamy. 
Všichni jsme se pobavili a děti byly odmě-
něny sladkostmi. Na závěr náročného od-
poledne jsme si rozdělali oheň a opek-
li buřty. 
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Lampionový průvod
Dne 27. října 2012 

od 17 hodin proběhlo dý-
ňové odpoledne s násled-
ným lampionovým průvo-
dem. Již druhý ročník této 
akce už nenavštívilo tolik 
dětí s rodiči, jako loni. Děti 
vyrobily dýňové strašáky, 
které jsme postavili na za-
hrádku před obecním úřa-
dem. V počtu něco kolem 
45 lidí jsme se vydali na po-
chod obcí se zářícími lam-

piony. V 19 hodin jsme pochod zakončili focením u obecního úřadu.

Zdobení vánočního stro-
mečku

K začáteku adventu 
již tradičně patří vytváře-
ní ozdob a řetězů na vy-
zdobení vánočního stro-
mečku u Besedy. Pomo-
ci nám přišlo asi 15 dě-
tiček. Když jsme měli 
ozdoby hotové, vyrazi-
li jsme s nimi ven, aby-
chom stromek ustroji-
li a rozsvítili. Za podpo-
ry paní Lenky Malicho-
vé si děti zazpívaly koledy a v mrazivém počasí jsme se rozešli do svých domovů.

Vánoční posezení seniorů
V sobotu 15. prosince se od 14 hodin konalo vánoční posezení seniorů.  Na za-

čátek si děvčata Nikol Slavíková, Tereza Káninská, Aneta Slavíková a Veronika Voj-
tíšková připravila pro hosty básničky a písničky s vánoční tematikou. K tanci a po-
slechu hrál pan Stříbrský. Této akce se zúčastnilo 50 našich spoluobčanů. 
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Rekapitulace odpadů :
tuhý domovní odpad - popelnice 118,5 t
sklo bílé 2,1 t
sklo barevné 2,475 t
plastové lahve 1,80 t
papír 1,913 t

Celková rekapitulace poplatků 
za odpad
Celkem platby od občanů 127.436,- Kč
Celkem zaplaceno 272.734,- Kč
Rozdíl 145.298,- Kč

Odpadové hospodářství v roce 2012
Každý rok vydává obec značnou částku na likvidaci komunálního odpadu. Tady 

máte malý přehled,sbíráme a třídíme odpad :

JUBILANTI 2013
leden
84 let 20. 1. Novotná Marie
65 let 22. 1. Zvěřinová Miloslava
duben
91 let 10. 4. Mejzlíková Vlasta
květen
82 let 3. 5. Slavík Josef
90 let 8. 5. Šlechtová Božena
82 let 12. 5. Kopecká Věra
89 let 22. 5. Vojtíšková Jindřiška
65 let 28. 5. Minaříková Emília
červen
65 let 28. 6. Zvěřina Ladislav
červenec
89 let 15. 7. Fialová Miloslava
srpen
65 let 18. 8. Kolínský Josef
září
70 let 1. 9. Nosek Miloslav
80 let 13. 9. Hrušková Miloslava
říjen
81 let 14. 10. Bajtlerová Božena
listopad
86 let 5. 11. Dašková Milada
prosinec
86 let 12. 12. Vokál Václav
83 let 18. 12. Kopecká Marie

Z uvedeného vyplývá, že obec za rok 
2012 dotovala likvidaci odpadu částkou 
145.298,- Kč.

Upozorňujeme občany, že poplatek 
za likvidaci domovního odpadu je poplatek 
ze zákona a musí ho zaplatit každý občan 
trvale přihlášený v obci a každý majitel ne-
movitosti určené k rekreaci. Poplatky jsou 
splatné do konce června 2013. Po tom-
to termínu má obec právo účtovat sankci 
za pozdní platbu ve výši až 50 % nezapla-
cené částky.

Pro letošní rok je poplatek za popelnici 
600,- Kč za trvale bydlícího občana na rok, 
za rekreační objekt je to 750,- Kč za rok.

Poplatky za popelnice, psy i nájem 
z pozemků je možno platit hotově na obec-
ním úřadě, nebo převodem na účet 
12523191/0100, jako variabilní symbol 
uveďte prosím číslo popisné.

V roce 2012 dostala obec odměnu 
za třídění odpadu v částce 17.000,- Kč, kte-
ré mají být použity na podporu třídění od-
padu.

Na poplatcích za psy vybrala obec 
v roce 2012 3.900,- Kč, za nájem pozem-
ků 22.577,- Kč

V roce 2012 obec přislíbila TJ Union 
Hradčany příspěvek na činnost ve výši 
20.000,- Kč, bylo vyčerpáno 16.381,- Kč. 
Dále obec zaplatila na rok 2012 nájem 
za hřiště ve výši 18.000,- Kč paní Záhorko-
vé.



příjmy obce
Celkové příjmy 2 590 000
daňové příjmy 2 060 000
Poplatky za dom. odpad 127 500
Dotace KÚ 58 500
Dotace z úřadu práce 146 600
Dotace na oslavy obce 5 0 000
Dotace na volby 11 600
ostatní příjmy 135 800

výdaje obce
Zůstatek na BÚ 548 000

Celkové výdaje 2 852 000
Dotace na obchod 12 000
Zimní posyp vozovky 7 600
Dopravní obslužnost 1 200
Vodné 65 000
Škola, školka 181 300
Knihy - knihovna 5 000
Rozhlas opravy 1 800
Občanské záležitosti 129 500
Příspěvek pro TJ Union 16 400
Osvětlení obce 56 300
Územní plán 105 400
Sběr a svoz odpadů 276 000
Dovoz obědů-soc.služba 32 800
Příspěvek na PO 10 000
Výdaje na volby 10 600
Odměny zastupitelů 353 000
Zdrav.pojištění zast. 46 000
Péče o veřejnou zeleň */ 322 500
Služby bank 7 200
Činnost místní správy 1 212 400

*/ včetně platů a pojištění zaměstnanců VPP

Hospodaření obce za rok 2012 bylo kon-
trolováno pověřenými kontrolory KÚ a bylo 
shledáno bez závad.

Rozpočet obce Hradčany 
na rok 2013

Rozpočtové příjmy 2,300.000

Financování 100.000

C E L K E M příjmy 2,400.000

C E L K E M výdaje 2,400.000
2141 - Příspěvek na obchod 12.000
2221 - Silniční doprava 45.000
2310 - Vodné 2.000
3111 - Školka 20.000
3113 - Škola 150.000
3314 - Knihovna 3.000
3341 - Rozhlas-údržba 10.000
3399 - Kulturní a spol. záležitosti 80.000
3419 - TJ Union Hradčany 20.000
3631 - Veřejné osvětlení 100.000
3722 - Likvidace odpadu 300.000
3745 - Péče o vzhled obcí 100.000
4351 - Soc.péče-dovoz obědů 50.000
6112 - Odměny zastupitelů + ZP 350.000
6171 - Činnost místní správy 1,150.000
6310 - Služby peněžních ústavů 8.000

Hospodaření obce v roce 2012

Plánované akce  
na 2. pololetí roku 2013

červen
Dětský den

říjen
Lampionový průvod

prosinec
Vánoční posezení seniorů


