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OBECNÍ ÚŘAD HRADČANY

Vážení občané,

úvodem tohoto zpravodaje mi dovolte, abych vás seznámil s některými informacemi, které se týkají naší obce. 
 Toto číslo je zaměřeno na rok 2016, ve kterém se i v jako roce předešlém konala řada společenských
a sportovních akcí. Tímto mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se ujali organizace jednotlivých akcí 
a věnovali jim svůj volný čas.
 V roce 2016 se nám podařilo získat dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst z rozpočtu 
Středočeského kraje z Programu obnovy venkova. Tato dotace ve výši 458.000,- Kč byla použita na 
vybudování nového sociálního zařízení v Kulturním domě Beseda. 
 Kulturní dům Beseda by si ovšem zasloužil mnohem větší investice, ať už se jedná o zateplení, výměnu 
oken nebo vytápění objektu a to nemluvím o opravách, které jsou nebo budou nutné udělat. Letos na jaře 
jsme ve výčepu opravili strop včetně zateplení a nového osvětlení. Bohužel se nám stále nedaří sehnat 
nového nájemce do hospody i přesto, že několik zájemců se bylo podívat a všem se prostory líbily. 
 Ohledně odvozu odpadů v naší obci žádám občany, aby třídily odpad a snažili se udržovat pořádek 
kolem kontejnerů na tříděný odpad a využívali kontejnery jak před obecním úřadem, tak na křižovatce pod 
Votavákem. I odvoz kontejnerů musí obec platit jako odvoz popelnic a tak se snažíme využívat kontejnery, 
aby při odvozu byly naplněny. Bohužel jsou stále v obci občané, kteří odmítají za odpady platit, a musíme 
tyto poplatky od nich vymáhat soudní cestou.
 K posunu došlo i při legalizaci stavby šaten a klubovny u fotbalového hřiště a ostatních ploch. Na jaře 
bylo vydáno stavební povolení na tyto stavby, které byly v minulosti postaveny a nezkolaudovány. Snažíme 
se tento dar z minulosti dát dohromady i přesto, že nemáme jistotu, jaká bude budoucnost fotbalu v naší 
obci.
  Kanalizace v obci: firma Provod z Ústí nad Labem začala  loni na základě námi předaných podkladů 
projektu zpracovávat dokumentaci kanalizace a ČOV k novému územnímu rozhodnutí a následně 
stavebnímu povolení. O dalším aktuálním stavu tohoto projektu budete informováni na veřejných 
zasedáních zastupitelstva obce, hlášením rozhlasu nebo na webových stránkách obce. Na případné dotazy 
z vaší strany k tomuto projektu, který se týká všech občanů obce, jsme připraveni odpovědět nebo předat 
firmě Provod.

Rád bych poděkoval občanům naší obce, kteří udržovali zeleň v rámci veřejně prospěšných prací, 
a občanům, kteří nám  pomohli  při různých opravách.

Závěrem mi dovolte jménem svým a jménem zastupitelů obce popřát Vám hodně zdraví a spokojeného 
společného žití v naší obci.

 Ladislav Káninský
starosta obce
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Společenský ples obcí
20. února 2016  se za účasti obcí Hradčany, Žehuň, Choťovice a Kolaje konal tradiční ples obcí. 
Plesu se zúčastnilo 127 platících hostů.  K tanci a poslechu hrála hudební skupina p. Vlasáka. 
Občerstvení zajistila p. Pivná ze Žehuně.

Dětský maškarní karneval
Vystoupení Krejčíka Honzy a jeho hry, soutěže a další zábavy pobavilo všechny malé děti, které přišly  
na dětský maškarní ples  v sobotu 19.3. 2016 . Jejich masky a výkony v různých soutěžích byly 
odměněny drobnými cenami a samozřejmě různými sladkostmi.

Čarodějnice
Tradiční pálení čarodějnic se konalo jako vždy na místním hřišti 30.dubna 2016 . Pro děti byly 
připraveny různé soutěže a také samozřejmě buřty na opékání.

Prvomájový běh k vysílači
V duchu nově zavedené tradice se konal 1. května 
prvomájový běh k vysílači. Po slavnostním výstřelu 
vyběhlo celkem 42 statečných běžců – děti i 
dospělí společně. Někteří na kratší trať 
1.200 m a ti vytrénovaní na trať 2000 m . Všichni 
účastníci dorazili k vysílači, kde na ně čekalo 
drobné občerstvení a pamětní medaile.

Posezení seniorů
V sobotu 21.5.2016 pořádalo zastupitelstvo obce 
posezení seniorů. Veškeré občerstvení a nápoje  nakoupila obec, jen škoda, že se této akce 
zúčastnilo pouze 11 seniorů. K tanci a poslechu hrál pan Brzák.

Vítání občánků

Kulturní a sportovní akce 2016
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Kulturní a sportovní akce 2016

28.5.2016 starosta obce slavnostně přivítal našeho jediného občánka v tomto roce – Dominika 
Vytlačila. Vítání se uskutečnilo za účasti celé rodiny v prostorách knihovny obecního úřadu.
Vítání se zúčastnilo několik místních dětí, které přednesly při této příležitosti básničky.

Dětský den 

V neděli 5.června připravil kulturní výbor  a některé 
spolupracující maminky hravé a sportovní 
odpoledne pro děti. Byl pěkný den  a děti si užily 
různé soutěže a zábavy. Za účast v soutěžích 
obdržely pěkné ceny a bylo pro ně připravenoi 
občerstvení.

Memoriál Davida Vojtíška

TJ Union Hradčany uspořádal dne 13.8.2016 jako 
každý rok fotbalový turnaj k  Memoriálu Davida 
Vojtíška. Večer po turnaji se letním parketu konala 
Pouťová taneční zábava. K tanci a poslechu hrála 
hudební skupina K Band z Jičína. Všichni 
zúčastnění se dobře bavili .
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Kulturní a sportovní akce 2016

Loučení s prázdninami
V sobotu 3. září se konalo pro  na místním hřišti rozloučení s prázdninami . Byl krásný den a akce se 
zúčastnilo asi 20 dětí.

Myslivecký den
V sobotu 24. září se za podpory  Mysliveckého sdružení konal Myslivecký den pro děti , který měl 
velký úspěch. Byl velmi dobře připravený  a u dětem se moc líbil. Byl zábavný a zároveň poučný. 
Ještě jednou děkujeme  hlavně paní Bartoníčkové za organizaci celé akce.

Lampionový průvod.
Tradiční lampionový průvod spojený s výrobou podzimních dekorací se konal 5. listopadu za účasti 
asi 35 dětí a 15 dospělých. Děti si vyráběly podzimní dekorace, které byly připraveny maminkami z 
našich „ Dílniček“ Dětem i dospělým jsme poskytli občerstvení a hlavně teplé nápoje , protože byla 
pěkná zima a foukal studený vítr.  Když se setmělo, každé dítě dostalo lampionek osvětlený malou 
baterkou a děti a dospělí se vydali na průvod obcí, který byl zpestřen  několika zastávkami, kde děti 
plnily drobné úkoly.

Volejbalový turnaj
12. listopadu se konal volejbalový turnaj,  kterého se zúčastnilo 5 družstev : Hradčany, Pečky,  
Sokoleč , Radim a Žehuň . Volejbalová družstva strávila příjemné sportovní odpoledne.

Hradčanské dílničky
Koncem listopadu   se v Domečku u Besedy konala výroba adventních věnců za hojné účasti dětí i 
dospělých. Při této příležitosti pořádala paní Bartoníčková bohatou a velice pěknou výstavu 
adventních a vánočních dekorací v Besedě  spojenou  s prodejem . Tato výstava byla pak přesunuta 
do knihovny obecního úřadu.

Rozsvícení stromečku
V sobotu 3. prosince  odpoledne děti vyráběly v Domečku u Besedy vánoční ozdoby a vánoční přání. 
Nadcházející vánoční atmosferu podpořilo podávané občerstvení – pro děti vánoční cukroví a teplý 
mošt nebo čaj a pro dospělé svařené víno. Po setmění  se rozsvítil stromeček a děti i dospělí si 
zazpívali koledy.

Vánoční posezení seniorů
Pravidelnou akcí pro seniory , kde hrál jako již tradičně k tanci a poslechu pan Brzák z Městce Králové 
jsme ukončili rok 2016.
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Domeček - rekonstrukce
Koncem roku 2016 bylo v kulturním domě Beseda vybudováno nové sociální zařízení. Toto sociální 
zařízení bylo vybudováno v nevyužívaných prostorech v tzv. domečku, který je součástí objektu 
kulturního domu.

Jelikož se jednalo o nákladnou investici, byli jsme rádi, že jsme získali dotaci ze Středočeského fondu 
rozvoje obcí a měst z rozpočtu Středočeského kraje z Programu obnovy venkova ve výši 458.000,- 
Kč.

V rámci realizace tohoto projektu byl vybudován i bezbariérový přístup do 
objektu domečku a na sociální zařízení včetně sociálního zařízení pro 
tělesně postižené občany.

V současné době je domeček využíván při konání Hradčanských dílniček, 
ale je možné ho využít i při různých oslavách, ať už rodinných nebo 
společenských.

PředPřed
rekonstrukcírekonstrukcí

Před
rekonstrukcí

Po Po 
rekonstrukcirekonstrukci

Po 
rekonstrukci

Hlášení rozhlasu

Od prosince 2016 je v provozu služba pro občany „Hlášení rozhlasu“, kdy občané mohou dostávat 
zprávy na svůj email anebo mobilní telefon SMS zprávy, které se hlásí v obecním rozhlase. Každý 
občan obce nebo majitel nemovitosti v obci může tuto službu využívat bezplatně. Stačí, když nám 
sdělí své telefonní číslo nebo emailovou adresu a zároveň si vybere druh zpráv, které ho zajímají, a 
které mu mají být zasílány. Tímto je zajištěna informovanost občanů, i když nejsou v obci v době 
hlášení obecního rozhlasu. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na obecním úřadě. Zároveň 
uvítáme i Váš názor jak jste s touto službou spokojeni.
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Hospodaření obce 2016

Statistika obyvatel k 31.12. 2016

Hospodaření obce v roce 2016
PŘÍJMY 2016 Kč VÝDAJE 2016 Kč

Daň z příjmu FO 809 657,30 Příspěvek na obchod 12 000,00

Daň z příjmu PO 630 395,64 Dopravní obslužnost 38 550,00

Daň z příjmu za obce 24 320,00 Opravy a údrž.s ilnic 6 522,00

DPH 1 156 057,89 Pitná voda 20 533,00

Poplatky za komunální odpad 187 890 Knihovna 5 959,00

Poplatky ze psů 4 260 Záležitosti kultury 538 968,00

Odvod z loterií 11 821,57 TJ Union 30 000,00

Správní poplatky 2 580,00 Veřejné osvětlení 53 710,00

Daň z nem.věcí 389 709,00 Sběr a odvoz odpadů 381 011,00

Dotace KÚ 44 000,00 Péče o vzhled obcí 545 853,00

Dotace VPP 293 419,00 včetně VPP

Příjmy z pronájmu pozemků 27 363,00 Pečov. Služba 25 152,00

Příjmy z poskyt.s lužeb a výrobků 160,00 Požární ochrana 15 000,00

Příjmy z pronájmu pozemků - hřbitov 60,00 Odměny zastupitelů 344 492,00

Příjmy EKO KOM 40 526,00 Pov.zdr.poj.zastupitelé 36 657,00

Příjmy místní správy 17 709,00 Činnost místní správy 816 071,98

Příjmy z finanč.operací 6 359,57 Služby peněž.ústavů 6 705,40

Volby do Senátu a kraje 15 651,00 Volby 15 651,00

Dotace  KD Beseda 458 000,00 Ostatní fin.operace 24 320,00

Příjmy z prodeje pozemků 29 000,00

Převody mezi účty 2 800 000,00 Převody mezi účty 2 800 000,00

Celkové příjmy 2016 6 948 938,97 Celkové výdaje 2016 5 717 155,38

Rozdíl příjmy - výdaje 1 231 783,59

Stav bankovních účtů k 31.12.2016 3 854 007,42 Kč

Celkový počet obyvatel 256. Z toho 127 mužů a 129 žen.      

Průměrný věk: 45,3 let • Průměrný věk - muži: 44 let • Průměrný věk - ženy: 46,5 let 
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Rozpočet obce na rok 2017



Rozpočet obce na rok 2017
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TJ Union Hradčany - výsledky 
podzim 2016
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TJ Union Hradčany - výsledky 
jaro 2017
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Tabulka - sezóna 2016/2017



Jubilanti
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Leden Novotná Marie 88 let
 Slavíková Marie 82 let
 Vojtíšek Miloslav 65 let

Únor Panovec Jiří 80 let

Březen Kozáková Milada 65 let

Květen Hrušková Evženie 83 let
 Slavík Josef 86 let
 Černá Marcela 70 let
 Šlechtová Božena 94 let
 Kopecká Věra 86 let
 Mojžíšová Anna 65 let
 Vojtíšková Jindřiška 93 let

Srpen Havlasová Miloslava 92 let

Září Najbrtová Marie 82 let
 Jiroutová Danuška 80 let
 Hrušková Miloslava 84 let

Říjen Nosková Bohumila 70 let
 Slavíková Věra 65 let

Listopad Dašková Milada 90 let
 Vosičková Daniela 70 let

Prosinec Fialová Marie 70 let
 Panovcová Eva 80 let
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Odpadové hospodářství
O d p a d o v é h o sp o d á řstv í v  ro c e  2016

Celk o v é n á k la d y  za  sb ěr  a  o d v o z o d p a d ů 381.011,- K č

z toho:     nebezpečný odpa d 20.279,- Kč

                kom uná lní odpa d +  bioodpa d 279.091,- Kč

                os ta tní -pla s t ,pa pír ,s klo 81.641,-Kč

N a  p o p la tc íc h  za  o d p a d  b y lo  o d  o b č a n ů  v y b rá n o 187.890,- K č

V  rá m ci s ys tém u E KO -KO M  obdrže la  obec  přís pěvek 

na  odpa dové  hos podá řs tví ve  výš i 40.526,- Kč

M n o žstv í  v y p ro d u k o v a n éh o  o d p a d u  n a ší o b c í v  ro c e  2016

B a rvy,la ky 0,1800 t

N ebezpečné  lá tky 0,0400 t

Pneum a tiky 0,3220 t

Pa pír, lepenka 1,3020 t

Sklo 1,5740 t

Jedlý ole j,tuk 0,0216 t

Pla s ty 5,2820 t

B ioodpa d 66,7600 t

Sm ěs ný kom uná lní odpa d 90,6200 t

O bjem ný odpa d 6,3200 t

Ž e lezo a  oce l (pros třednic tvím  T J U nion H ra dča ny) 2,7000 t

Sběrný dvůr 
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Harmonogram svozu odpadů



Přechodný pobyt – při vzniklé krizové situaci je fyzická osoba povinna se hlásit v obci, v jejímž správním 
obvodu bude pobývat přechodnou změnu pobytu na základě povinného hlášení, pokud tato změna pobytu 
bude delší než 3 dny. 

Záchranný kruh – je nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Zajišťuje 
systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Na webových 
stránkách této organizace jsou důležité informace pro občany, jak se chovat při krizové situaci.

Informace důležité při řešení krizových situací

Další důležitá tel. čísla

840 850 860   hlášení poruchy ČEZ
325 513 804   hlášení poruch Vak Nymburk  
602 422 458   hlášení poruch Vak Nymburk

Tísňové linky

150     hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR)
155     zdravotnická záchranná služba (ZZS)
156     městská policie
158     policie ČR
112     jednotné evropské číslo tísňového volání 
1210   tísňová línka Horské služby ČR

Kontakt:         Hradčany 74, 289 05  p. Žehuň
Tel.: + 420 325 651 071 , e-mail: ou.hradcany@seznam.cz

www.hradcany-obec.cz

Obecní úřad - Úřední hodiny:  
Pondělí, Středa: 8.00 – 12.00 • 18.00 - 19.30

Úterý, Čtvrtek, Pátek: 8.00 - 12.00

Knihovna:     Otevírací doba knihovny a veřejného internetu: 
Pondělí 8:00 - 12:00 •  18:00-19:30 

Nebo kdykoliv po telefonické dohodě  
        

Knihovník:  Jaroslava Rohlíčková  

Po    7:30 - 11:00 • 15:00 - 18:00  /  Út  ZAVŘENO
St     7:30 - 11:00 • 15:00 - 18:00 / Čt  7:30 - 11:00

Pá    7:30 - 11:00 • 15:00 - 18:00 / So  8:00 - 13:00 / Ne    8:00 - 13:00
 

Lenka Kaizrová  -  tel.: 603 892 167

Otevírací doba obchodu smíšeného zboží v místní obci
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