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Vážení spoluobčané, obec Hradčany slaví v letoš-
ním roce 235 let od svého založení. Pojďme si při-
pomenout některá významná období z její historie.

První záznamy obstaral zakladatel první pamětní knihy obce Hradčany pan Jo-
sef Zajíc v srpnu r. 1936. Z jeho zápisu zjišťujeme vznik obce. Na straně 1 píše:

,,Obec Hradčany vznikla r. 1777 z rozprodaných panských pozemků panství 
Poděbrady, kdy došlo k jeho dělení na základě dle systému Raabova. V roce 1776 
v září přišli na panství zeměměřiči a časně z jara 1777 se překotně stavělo.“ Tak 
vznikla naše obec a jiné - Oškobrh, Vítězov, Kolaje a Vlkov.

Po stránce geologické patří naše obec k útvaru křídovému, starším a mladším 
naplaveninám. U nás je zastoupená opuka, slíny a jíly. Opuky se na vzduchu roz-
padávají. Pod strání Báňského vrchu opuka přechází do žlutohnědého jílu, ze kte-
rého se dělaly nepálené cihly, zvané vepřovice. Velká část obce byla z těchto ne-
pálených cihel postavená. Bylo postaveno celkem 11 chalup, které byly v dědič-
ném nájmu poznamenané v knihách gruntovních do r. 1848. Ke každé chalupě pat-
řila část luk, asi kolem 5 měr, chalupa č. 12 byla už postavena na pozemku od č. 2. 
Domek č. 13 byla obecní pastouška. Tak vypadala naše obec postavená nad za-
niklou obcí Mastnicí, obklopená z velké části močály a nepatrným množstvím polí. 
Močály byly nejspíše hlavním důvodem k rozhodnutí postavit obec na vyvýšeném 
místě. Rok za rokem k těmto uvedeným 13 usedlostem přibývaly další, postave-
né na pozemcích obecních, některé na odkoupených od prvních větších usedlostí.

Na malém svahu uprostřed obce stojí památník padlým vojákům v první světo-
vé válce, postavený v roce 1920 Všeobecnou čtenářskou besedou za spoluúčasti 
občanů. V roce 1936 došlo k jeho oplocení. Když se v roce 2009 památník opravo-
val, dělníci našli rozpadlé listiny a staré mince. Ze zápisů pana Josefa Zajíce vyply-
nulo, že listiny obsahovaly podpisy všech zastupitelů obce, kteří se podíleli na re-
alizace památníků. Nalezené listiny i mince zastupitelé obce předali Polabskému 
muzeu. Mince a text původních listin pracovníci muzea obci vrátili. Původní text 
přehraný na CD, kopii dopisu s novými mincemi, list starosty pana Noska, fotogra-
fie současné obce, současný místní tisk a dnešní platné mince se stříbrnou mincí 
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vydanou u příležitosti předsednictva ČR v Radě EU je uloženo v mrazuvzdorné ná-
době pod památníkem.

O něco dál proti ,,bytovce“ stojí Mariánský pomník se zvonicí postavený 
v r. 1876.

Na západním svahu za obcí je obecní hřbitov. Byl zřízený za starosty pana 
Antonína Adamce. Účast při jeho stavbě odmítli občané Nové Báně. Stavba byla 
dokončena v r. 1925 to už za starosty pana Václava Konvaliny. Potřebný pozemek 
prodal obci pan Josef Votava.

Naše obec dostala nejspíše název po dvou zašlých hradištích. Žádná zpráva se 
sice o zašlých tvrzích nezachovala, ale když se obec zakládala, byly pravděpodob-
ně tyto tvrze v paměti lidí a ves byla proto pojmenována Hradčany. Časem došlo 
ke zkomolení názvu Račana. Toto zkomolení trvalo až do r. 1922. Nařízením Minis-
terstva vnitra jí byl vrácen původní název Hradčany. V této době úřad starosty vy-
konával pan Antonín Adamec. Do r. 1882 patřila obec katastrálně obci Kolaje, od-
tržení nastalo za starosty Pavla Adamce.

Od samého začátku měla obec potíže s vodou. V obci neprotéká žádná řeka. 
Silný pramen dobré vody má studna u ,,hájovny“ - současným vlastníkem je pan 
Švejdar. Další pramen byl zachycen v zahradě, která patřila panu Václavu Jiránko-
vi. Z tohoto pramene byla voda vedena do studní v obci. Vybudovaný rybníček se 
naplňoval vodou jen při deštích. Sloužil k plavení koní, koupání hus a kachen, po-
blíž bývalo betonové korýtko. Sem přitékala voda potrubím z pramenité studánky. 
Ta byla ukryta betonovým přístřeškem a zavřená na zámek železnými dvířky. U ko-
rýtka bývala studna, ale voda v ní snad nikdy nebyla. Studnu ani korýtko už ne-
najdeme, rybníček je upravený a v současnosti do něj přitéká voda z uvedeného 
pramene. Po vesnici bývaly před domy studny, větší z nich u dnešního OÚ a kaš-
na u domu pana Douši. Vesnice se nepřipojila ke stavbě vodovodu při akci v Opo-
čnici. V r. 1968 voda z kašny u domu Doušových začala téct do spodní části obce. 
Velký podíl na tom měl předseda MNV Jaroslav Kopecký a pan Antoch, kteří v této 
části bydleli.
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1972 - dochází k vyměření 
trasy z Opočnice, 1975 - staví 
se potrubí a v průběhu tří let 
byl vodovod v obci vybudova-
ný. V devadesátých letech mi-
nulého století došlo k připoje-
ní na vodovodní řad a po celé 
obci byly vybudované stojany 
na vodu a postupné připoje-
ní každého domu k vodovod-
ní síti a zavedení vodoměrů.

Připomeňme si nyní histo-
rii Nové Báně. Tato osada vznikla r. 1822. Dělníci na statku Stará Báň dostali za vý-
hodnou cenu možnost zakoupit pozemky na stavbu. Ke každému domku patřil 
kousek pole pro svou obživu, tato pole si vyplatili ve výši 150 zlatých za jeden ko-
rec. Hranice mezi Novou Bání a Hradčany byla u domu pana Aloise Mikšovského, 
s lidovým názvem této části obce Husánek. Osada Nová Báň patřila k obci Žehuň. 
Postrádala veškeré silniční spojení s mateřskou obcí, kam musely děti za každého 
počasí docházet do školy. Tento problém sužoval Novou Báň téměř 100 let (jak do-
kládá školní kronika Žehuň). Novobánští se zdráhali posílat děti do školy v Žehu-
ni a chtěli, aby navštěvovali školu v Opočnici. Jejich žádost byla několikrát zamít-
nuta. Silnice Žehuň-Báň byla postavená v r. 1927 (1. kronika obce Žehuň, str. 139).

Již v r. 1921 žádala osada 
Nová Báň o připojení k Hradča-
nům, žádost zamítl Zemský úřad 
a rozhodnutí vysvětlil tím, že by 
byla obec Žehuň finančně ochu-
zena. V r. 1947 se občané Nové 
Báně opět snažili o připojení 
k obci Hradčany, ale ani tehdy se 
nedočkali vytouženého cíle.

V r. 1949 se občané osady 
Nová Báň dočkali splnění téměř 
stoletého snažení. Kronikářský 
zápis obce Žehuň uvádí, že k úřednímu odloučení osady Nová Báň a jejímu při-
pojení k obci Hradčany došlo 18. srpna 1949. Obec Hradčany uspořádala velkou 
slavnost spojenou se sjezdem rodáků. Představitelé obce měli sestavený přesný 
program - od budíčku v 7.00 hodin, vítání hostů, ukázky práce hasičského sboru, 
průvodu obcí. Celá vesnice tak dostala název Hradčany, tím úředně zanikl název 
Nová Báň. Slavnostní okamžik - přestřižení pásky provedl předseda MNV pan Jo-
sef Martínek.

V r. 1952 ubyl značný počet žáků ve ško-
le v Žehuni, děti z obce Polní Chrčice ONV 
Kolín byly zařazeny do nově zřízené školy 
v Ohařích. Část dětí z Hradčan - původně 
Nová Báň, chodily do školy v Žehuni a část, 
původně z Hradčan, do Opočnice. Pro zvýše-
ní počtu žáků musely všechny děti z Hradčan 

V obci pracují drobní podnikatelé:
Jaroslav Kopecký - kamenosochařství
Oldřich Kopecký - soukromý zemědělec
Miroslav Křivánek - pokrývač
Pavel Čmugr - pneuservis
František Hruška - autoservis
Lenka Kaisrová - obchod



navštěvovat školu v Žehuni. Hradčanští se tomuto rozhodnutí bránili, vyslali dele-
gaci do Prahy, ale neuspěli.

V padesátých letech minulého století ještě zůstaneme. V r. 1957 došlo k za-
ložení JZD Hradčany. Koncem léta tohoto roku začala každodenní agitace. Vždy 
odpoledne přijeli lidé z Poděbrad a mluvili a mluvili k zemědělcům, ti se zdráhali, 
ale nakonec podlehli. Prvním předsedou JZD Hradčany byl pan Josef Slavík, č. 
126. V r. 1958 došlo ke zrušení Státního statku Stará Báň. Orná půda byla rozdě-
lená mezi JZD Dlouhopolsko, asi 25 ha, JZD Žehuň 40 ha, všechna zbývající pole 
a všechny hospodářské budovy dostalo JZD Hradčany. Zemědělská výroba se 
měla zvýšit slučováním družstev. ONV v Nymburce dal návrh na sloučení družstev 
Dobšice, Hradčany, Kolaje 
s JZD Žehuň, to byla středis-
ková obec. Dobšice nesou-
hlasily, Kolaje byly vzdálené 
a Choťovice připadly okre-
su Kolín. Jednání probíhala 
v r. 1959. Ke sloučení došlo 
až v r. 1972 12. prosince. 
Od 1. ledna 1973 začala pra-
covat společná družstva na výměře 1345 ha zemědělské půdy. Jméno tohoto eko-
nomického celku bylo JZD 25.únor se sídlem v Žehuni. V r. 1974 se začala stavět 
čtyřbytovka v Hradčanech. 

Přenesme se do r. 1989. Tehdy předseda MNV pan Josef Slavík a jeho příznivci 
začali se stavbou společenského domu. Pět let denně chodil na stavbu, byly potí-
že, společenský dům však od r. 1995 stojí. Dnešní název je Beseda. Společenský 
dům nezůstává nevyužitý. Konají se tady plesy, akce pro děti, scházejí se tu senioři.

Na začátku r. 1999 zastupitelé obce za-
vedli popelnice na komunální odpad a jeho 
třídění. Se zavedením plynu do domácností 
se muselo ustoupit. Každá domácnost by 
musela přispět částkou 40 - 50.000 Kč. Bylo 
potřeba nejméně 80 zájemců a přihlásilo 
se pouze 30. Obec tedy alespoň přispěla 
na výstavbu hlavního řadu, aby byla mož-
nost připojení.

K obci patří také sport - fotbal. Využívá 
se hřiště u obce. V letních měsících se obcí 
rozléhá hudba, která na parket zve převážně 
mladé.

Závěrem se dá říci, že v současné době trvale žije v obci 251 občanů a řadu 
domů zvelebili chalupáři. Máme obchod s nejdůležitějším zbožím pro každodenní 
život, veřejné osvětlení, vodovod, část obce má vybudovanou kanalizaci, je zde 
vybudované hřiště a s ním související stavby, knihovna, staví se nové rodinné 
domy, pořádají se četné akce v Besedě, udržují se některé tradice, dovážejí se 
obědy a obec má autobusové spojení.

Obec Hradčany tedy žije svým životem.
Lidmila Brzáková
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Přehled v datech:
Vesnice byla založena v r. 1777.
Do r. 1882 patřila obec ke Kolajům.
Ohrada Nová Báň vznikla r. 1822.
Ke sloučení obcí Nová Báň a Hradčany 

došlo v r. 1947.
Založení JZD 1957.
Sloučení JZD 12. 12. 1973.
Začátek stavby čtyřbytovky byl v r. 1974.
Společenský dům BESEDA byl postave-

ný v r. 1995.
V r. 2001 byla postavena telefonní věž.



SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT 
V NAŠÍ OBCI v roce 2011

Vítání občánků
Slavnostního vítání občán-

ků narozených v roce 2011 
se zúčastnily 3 děti se svými 
rodiči Jaroslav Macháček, 
Jan Bartoníček a Richard Ha-
nusek

Dětský den
Dětský den s klaunem 

Mirečkem, který proběhl 
4. června 2011 na míst-
ním hřišti, se nám velice 
vydařil. Celé odpoledne si 
celkem 30 dětí užilo plno 
zábavy a krásného počasí. 

Do „akce“ byli zapojeni i dospěláci, kteří dětem nezkazili žádnou zá-
bavu.

Konec prázdnin
Konec prázdnin opět v po-

dání klauna Mirečka a jeho 
pomocníků nám zkazilo deš-
tivé počasí. Na začátku se 
nás sešlo něco kolem 25, 
ale deštivou přeháňku ustálo 
pouze 10 dětiček. I přes nepřízeň počasí se ti, co zůstali, bavili celé 
2 hodiny. Soutěžili, zpívali a tancovali do posledních sil. 
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Lampiónový průvod
První lampiónový průvod, který jsme pro děti připravili na 28. ří-

jen, měl nebývalý 
úspěch. Celkem 
se nás sešlo kolem 
80. Nejprve jsme s 
dětmi vydlabali a 
rozsvítili dýně. Když 
se setmělo, každé 
dítko dostalo lam-
pion a průvod mohl 
začít. Při průvodu 
obcí jsme měli pro 
děti připraveny různé úkoly a za jejich splnění dostal každý malou 
sladkost. Tak vydařená akce nás velmi potěšila a už dnes se těšíme 
na 2. ročník lampiónového průvodu.

Mikulášské 
dovádění

Poslední akce pro 
děti v roce 2011 bylo 
Mikulášské dovádě-
ní klauna Mirečka. 
Kolem 15 hodiny 
odpolední, kdy jsme 
měli začít, zel sál v 
Besedě prázdnotou. 
Přišlo pouze 12 dětí, 

což není moc potěšující. Nejenže bylo pro děti připraveno spousta 
dobrot, ale pro účinkující nebylo motivující v tak velkém sále uspořá-
dat představení pro tak malý počet diváků.
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Naši jubilanti v roce 2012
Leden Novotná Marie 20.1. 83 let

Vokálová Jaroslava 22.1. 82 let

Únor Panovec Jiří 28.2. 75 let
Březen

Duben Mejzlíková Vlasta 10.4. 90 let
Květen Slavík Josef 3.5. 81 let

Kovačič Michal 4.5. 84 let

Černá Marcela 4.5. 65 let

Šlechtová Božena 8.5. 89 let

Kopecká Věra 12.5. 81 let

Vojtíšková Jindřiška 22.5. 88 let

Červen

Červenec Fialová Miloslava 15.7. 88 let
Srpen Minařík Jaroslav 29.8. 65 let
Září Jiroutová Danuška 9.9. 75 let

Dašek Josef 10.9. 87 let

Bajtler Jiří 22.9. 80 let

Říjen Nosková Bohumila 2.10. 65 let
Bajtlerová Božena 14.10. 80 let

Listopad Dašková Milada 5.11. 85 let
Vosičková Daniela 26.11. 65 let

Prosinec Fialová Marie 4.12. 65 let
Panovcová Eva 11.12. 75 let

Vokál Václav 12.12. 85 let

Kopecká Marie 18.12. 82 let

Bahník Josef 31.12. 85 let

Plánované kulturní akce 
na rok 2012

 9 10. 3. Karneval pro děti

 9 17. 3. Ples obcí

 9 30. 4. Čarodějnice

 9 2. 6. Dětský den

 9 18. 8. Oslavy 235 let obce

 9 27. 10. Lampiónový průvod

 9 prosinec posezení pro seniory

STATISTIKA OBYVATEL
NAŠÍ OBCE KE DNI

31.12.2011
V obci Hradčany bylo 
trvale hlášeno ke dni 
31. 12. 2011 247 obyvatel

V loňském roce nás 
na vždy opustili tito 
občané:
Novotný Emil
Martínek Ladislav
Špinová Stanislava
Modráček Jaroslav

Přistěhovali se:
Hrušková Jana
Mojžíš Jiří
Bajtler Jiří
Bartoníčková Hana
Bartoníček Ondřej
Deimlingová Zdeňka
Novotná Hana
Novotný Vlastimil

Odstěhovali se:
Ságner Karel
Kopečná Anna
Vašíček Josef
Koželský Antonín

V roce 2011 se u nás 
narodily tři dětí:
Jaroslav Macháček
Jan Bartoníček
Richard Hanusek
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TJ UNION HRADČANY
Před zahájením podzimní části soutěže sehrálo mužstvo Hradčan dva turnaje.
První: 11. ročník Memoriálu Davida Vojtíška 6. srpna za účasti mužstev z Opo-

čnice, Vrbice, Žehuně a Hradčan. Vítězem tohoto turnaje bylo mužstvo ze Žehuně. 
Náš tým skončil na 2. místě.

Druhý turnaj: Memoriál Fran-
tiška Soukupa 20. srpna v Žehu-
ni za účasti mužstev z Hradčan, 
Žehuně, Opočnice a Sán. Naše 
mužstvo bohužel nevyhrálo ani 
jeden zápas a skončilo poslední. 
Vítězem bylo mužstvo z Opočni-
ce.

V podzimní části soutěže se-
hrál Union 12 mistrovských utká-
ní. Z toho 6x vyhrálo a 6x prohrá-
lo. TJ Union skončil po podzimní 
části na 6. místě s celkovým skó-
re 28:20 a nasbíral 18 bodů.

Podzimní část odkopali tito hráči: Šafránek M., Kopecký Pavel, Slavík R., Vaní-
ček K., Stašák L., Šinut M., Kapic J., Pavézka J., Kopal M., Slavík A., Hruška Fr., 
Šlechta Fr., Gemza D., Bradna F., Horáček P., Brzák L., Kopecký Petr, Zvěřina J., 
Ritschel J., Jelínek R., Kozák L. a Bydžovský J.

Nejlepším střelcem byl Slavík Aleš se 7 brankami. Další střelci: Kopal M. 5 bra-
nek, Brzák L. 3 branky, Vaníček K. a Hruška Fr. 2 branky, a po jedné brance Horá-
ček P., Kopecký Pavel, Kopecký Petr, Slavík Roman, Kapic J., Gemza D., Pavézka 
J. a Bradna F. Jedna branka byla vlastní.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem hráčům, ale nesmíme opomenout ani 
vedení celého klubu ve složení: Novotný La-
dislav – jednatel a trenér, Ritschel Josef – člen 
výboru + asistent trenéra, Kraus Petr, Hruška 
František, Zvěřina Jiří, David Jan. a Hrušková 
Zdeňka pokladní.

Tabulka po podzimní části:
1. Sány 39:17 31
2. Záhornice 34:26 20
3. Dymokury B 29:21 20
4. Sloveč 30:28 20
5. Dlohopolsko 24:23 19
6. Hradčany 28:20 18
7. Běrunice B 25:26 16
8. Žehuň 19:20 15
9. Pátek B 25:29 15

10. Opolany 21:27 15
11. Odřepsy 20:28 11
12. Křečkov B 22:33 11
13. Libice nad C. B 21:39 8
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Rekapitulace odpadů :
Tuhý domovní odpad 85,851 t
Plasty 1,57 t
Pneu 0,112 t
Papír 2,15 t
Sběrný dvůr 2,13 t

Poplatky za likvidaci odpadu:
platby od občanů 127.000,- Kč
zaplaceno za odvoz 217.000,- Kč
rozdíl 110.000,- Kč

Hospodaření obce v roce 
2011

CELKOVÉ příjmy 2,526.000,-

CELKOVÉ výdaje 3,102.000,-
dotace obchodu 15.000,-
zimní posyp vozovky 8.000,-
oprava vozovky 68.000,-
dopravní obslužnost 36.000,-
škola, školka 143.000,-
knihy-knihovna 5.000,-
územní plán 24.000,-
občanské záležitosti 120.000,-
nájem hřiště 22.000,-
osvětlení obce 97.000,-
odměny zastupitelů 374.000,-
zdravotní pojištění 50.000,-
svoz odpadu 217.000,-
činnost místní správy 1,514.000,-
péče o veřejnou zeleň 409.000,-

/včetně platů a pojištění zaměstnanců VPP dotovaných ÚP/

Hospodaření obce bylo kontrolo-
váno v březnu tohoto roku kontrolo-
ry Krajského úřadu pro Středočes-
ký kraj a bylo shledáno bez závad 
a chyb.

Odpadové hospodářství 
v roce 2011

Tuhý domovní odpad nám odváží firma AVE Kolín, 
ostatní odpady firmy Jan Pernt - ORO, s. r. o.

Obě firmy pro letošní rok zdražily své služby téměř 
o 20 %. Z uvedeného vyplývá, že za rok 2012 bude do-
platek obce za likvidaci odpadu podstatně větší.

Poplatek  za  popelnice  je  splatný  do  konce  červ-
na  2012,  poplatky  za  psy  a  pozemky  byly  splatné 
do konce března 2012, po tomto termínu bude účto-
vána sankce za pozdní platbu.

Poplatky je možno rovněž poslat na účet obce č. 
12523191/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím 
číslo popisné.

Upozorňujeme občany, že drobné elektrospotřebi-
če  a  použité  baterie  je možno odevzdat  na  obecním 
úřadě do sběrného boxu kdykoliv v úředních hodinách.

Rozpočet obce Hradčany pro 
rok 2012

Rozpočtové příjmy 2,150.300
Financování 821.640
C E L K E M příjmy 2,971.940

C E L K E M výdaje 2 971 940
2141 - Příspěvek na obchod 12 000
2221 - Silniční doprava 46 000
2310 - Vodné 2 000
2321 - Kanalizace - příprava 100 000
3111 - Školka 15 000
3113 - Škola 145 000
3314 - Knihovna 10 000
3341 - Rozhlas-údržba 10 000
3399 - Kulturní a spol. záležitosti 184 000
3419 - Tělovýcovná činnost 20 000
3631 - Veřejné osvětlení 110 000
3635 - Územní plánování 120 000
3722 - Likvidace odpadu 260 000
3745 - Péče o vzhled obcí 122 000
4351 - Sociální péče 20 000
6112 - Odměny zastupitelů + ZP 450 000
6171 - Činnost místní správy 1 337 940
6310 - Služby peněžních ústavů 8 000
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SPOLEČENSKÝ PLES OBCÍ  
17. 3. 2012

Již tradičně proběhla nej-
větší společenská událost 
v naší obci - 17. společen-
ský ples obcí. K tanci a po-
slechu hrála skupina Largo 
- HHS a P ČR.

V letošním roce byl 
sál KDB v Hradčanech 
naplněn do poslední-
ho místa. Organizač-
ní zajištění večera vel-

mi dobře připravili pořádající obce, ale 
i bohaté překvapení.

Především musíme poděkovat 
všem, kteří se podíleli na této přípravě.  



235 LET 
obce HRADČANY
Den Policie České 
republiky  

a Integrovaného  
záchranného  

systému České republiky  
18. srpna 2012


