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Slovo úvodem

Jaro už je konečně tady!
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům radostné prožití
velikonočních svátků a jaro plné optimismu!

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
se uskuteční 14. dubna 2011 od 18.00 hodin
v budově obecního úřadu.

Vážení spoluobčané, jsem velmi rád, že Vás mohu všechny oslovit prostřednictvím Novinek Hradištka a Kerska. Novinky jsme se rozhodli vydávat čtyřikrát ročně
a chceme jimi informovat Vás, čtenáře a obyvatele obce
Hradištko a osady Kersko o aktuálním dění, zamýšlených
projektech a významných událostech v naší obci.
Obec Hradištko má nové internetové stránky, které
navštěvuje stále více občanů. Průběžně webové stránky
doplňujeme o aktuální informace a těšíme se ze stoupající
návštěvnosti.
K 15. 1. 2011 jsme zpracovali a podali žádost o finanční podporu v projektu „Rekonstrukce budovy Obecního
úřadu“ za účelem vytvoření víceúčelového centra obce
s knihovnou, Klubem důchodců, tělocvičnou, školní
jídelnou a ordinací obvodního lékaře. Touto rekonstrukcí
chceme vyřešit problém se špatným technickým stavem
budovy Klubu důchodců a knihovny. Pokud se žádostí
o dotaci na tento projekt uspějeme, bude rekonstrukce
z 95 % spolufinancována Středočeským Fondem rozvoje obcí a měst. Chceme budovu obecního úřadu otevřít
všem tak, aby nesloužila pouze zaměstnancům, ale hlavně
občanům obce.
V současné době realizujeme projekt odvodnění a opravy vodotečí v Kersku, což by mělo výrazně pomoci
s odvedením povrchové vody ze zatopených pozemků
do kerského rybníka. Podařilo se nám ve velmi krátkém
časovém období uskutečnit dohodu s firmou Lesy ČR,
která nám přislíbila důsledné vyčištění velenského potoka
a tím následné zlepšení situace.
Průběžně monitorujeme a hlásíme se do jednotlivých
výzev k čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. V nadcházejících měsících
bude provedena rozsáhlá rekonstrukce dětského hřiště
v Hradištku, které bude nově sloužit k zábavnému vyžití
všem dětem.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se bez nároku na honorář rozhodli vydávat tyto noviny a přeji jim
mnoho spokojených čtenářů.
Děkuji a hezké čtení.
Ing. Jiří Kubela, starosta
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Březen ‒ měsíc knihy v naší knihovně se spoustou zábavy

Během března připravila paní knihovnice Jana Šestáková spoustu zajímavých akcí pro malé i velké.
Soutěž v pojídání krupicové kaše ‒ Hrnečku vař se uskutečnila 6. března, zúčastnilo
se jí 37 jedlíků a výhercem se stal Lukáš
Lugmajer. Akce ‒ Perníková chaloupka
se konala 13. března a 20 dětí zde zdobilo
upečené perníčky. Zdobení perníčků proběhlo také v klubu důchodců. Šikovné ruce
babiček předvedly 14. března skvělou práci. Soutěže o nejlepší kynutou buchtu se
30. března zúčastnilo 14 soutěžících. Nejlepší buchty upekli: Jitka Kovaříková, Lukáš Lugmajer a Marie Hráská. A 27. března se při akci Sněhová královna stavělo
ledové království z kostek cukru.

Fotografie z akcí knihovny najdete na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz

Jarní výstava s doprovodným programem: Velikonoce 2011
Program Lesního ateliéru Kuba:
neděle 3. dubna/10.00–16.00 hodin, Pletení
z orobince: misky, ošatky, tašky, klobouky a jiné výrobky z orobince od Ivety
Dandové.
sobota 9. dubna/10.00–16.00 hodin, Valašské kraslice: tradiční vyškrabování
kraslic předvede Naďa Šebestýenová
z Rožnova pod Radhoštěm.
neděle 10. dubna/10.00–16.00 hodin, Ba-

revné jaro: Jana Studničková pro vás připravila veselé jarní malování na magnetky, lžičky a jiné drobnosti.
sobota 16. dubna/10.00–16.00 hodin,
Vizovické pečivo: jak vyrobit tradiční vizovické pečivo předvede a poradí Marie
Kotašková z jihočeských Bernartic.
neděle 17. dubna/10.00–16.00 hodin,
Reliéfní voskové kraslice: R. Budská
a M. Martinová budou zdobit kraslice.

sobota 23. dubna/10.00–16.00 hodin, Paličkovaná krajka: křehkou krásu motýlů,
květin a jiných ornamentů vykouzlí před
vámi Eliška Plánská.
Neděle 24. dubna
a Pondělí velikonoční
25. dubna otevřeno!
Úterý 26. dubna–neděle 1. května, Povelikonoční výprodej.

Trocha historie nikoho nezabije...
Hradištko
Řeka Labe již v dávných dobách slovanských tvořila hranici území kmene Zličanů. Zlický kníže Slavník pak
v 10. století, maje obavy z nepokojných
kmenů na pravém břehu řeky, opevňoval labské bory, budoval u nich hradiště.
Takovým hradištěm bylo i Hradištko.
Není však vyloučeno, že zde stála již dříve,
v 8. či 9. století. Ves byla kryta ze severu
řekou a na pevnině dvojnásobným valem,
pleteným proutím a soustavou bažin a příkopů. Hradiště byla nejrozšířenějším typem
sídel té doby. Vedle velkých hradišť knížecích byla rozšířena hradiště strážní, malá.
Střežila důležité komunikace a brody.
To je právě případ Hradištka.
V roce 995, po vyvraždění rodu
Slavníkovců na Libici, se stali vládci
v zemi Přemyslovci. Po těchto událostech je část území přidělena zakládanému
benediktinskému klášteru v Praze v Břev-

nově. První písemnou zmínku o Hradištku
nám zanechal kronikář Kosmas. Od něj se
dovídáme, že roku 1088 první český král
Vratislav II. věnoval ves kapitule vyšehradské, kterou právě založil. Během vlády Jiřího z Poděbrad Hradištko vzkvétalo,
stejně jako celé panství. Roku 1345 dostal
od krále Jiřího z Poděbrad v „ušlechtilé
léno“ pan Hynek z Lichtenburka a Žleb
vesnici Sadskou, Písty, Zvěřínek a Hradištko. Obyvatelé Hradištka se tak stali
poddanými poděbradské vrchnosti.
Kersko
První zmínka o něm se objevuje v zakládací listině Břevnovského kláštera z roku
993, kde je zmínka o „Keřském ochozu“.
Byl to pozemek, který měl stanovené hranice a pravděpodobně na něm byla založena osada, která dostala název Kří. Další
zmínky o Kersku jsou z roku 1356, kdy
zde pan Boček z Kunštátu a Poděbrad za-

ložil kostelík Božího těla. Kolem vznikl
hřbitov, kam Hradištko pochovávalo své
zesnulé. Poslední bohoslužby byly konány roku 1780, pak kostelík chátral a roku
1789 byl zbořen. Zachovala se z něho klenutí oken, která byla použita jako oblouky vchodů u domů čp. 25, 36 a 37 v Hradištku. V roce 1891 byly kosti zesnulých
soustředěny do jednoho hrobu a na něm
dal majitel panství, kníže Filip Hohenlohe,
vztyčit litinový kříž.
V roce 1420, po bitvě u Vyšehradu, kdy se synové Bočka z Kunštátu
přidali na stranu Pražanů a Táboritů proti
německému císaři Zikmundovi Lucemburskému. Ten se za to mstil a podnikal
ozbrojené výpady na jeho majetek. Došlo
k plenění zdejšího kraje uherskými oddíly
jezdců, a tak se stalo, že i zdejší osada
Kří byla zcela zničena a již nikdy nebyla
obnovena. Dnes ji připomínají jen nerovnosti v terénu.

Za Kersko krásnější, v sobotu 2. dubna v 9.00 hodin se u Svatojosefského
pramene sejdou všichni, kteří chtějí
pomoci při jarním úklidu přírody.

Výstava Barvy jara, obrazy a keramika Jany Strnadové. V Lesním ateliéru
Kuba v Kersku 2.‒30. dubna. Vernisáž
sobota 2. dubna, 14.00 hodin.

Hrabalovo Kersko, 21. května 2011.
Již třinácté setkání příznivců díla
Bohumila Hrabala v Lesním ateliéru
Kuba v Kersku.
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Základní škola na lyžařském výcviku v Krkonoších
Koncem ledna se děti zúčastnily
týdenního lyžařského výcviku. Užily
si tam jistě pěkné chvíle, což dokazuje
i zpráva Kačenky Maudrové.
Dolní Dvůr – Nejhezčí zážitek
Dnes 25. 1. jsme šli prvně na běžky. Jela
jsem já, Kačka Kratochvílová, Danda,
Marek, Fanda a paní ředitelka. Já s Fandou jsme už na běžkách uměli, ale ostatní
na nich ještě nikdy nestáli. Vyrazili jsme
po obědě. Nejdříve jsme se to učili na louce, kam chodíme bobovat a pak jsme po
cestě vyrazili směrem na Tetřeví boudy,
které jsou vzdálené 9 kilometrů. Cestou
jsme minuli ceduli Krkonošský národní
park. Marek se na běžkách rychle naučil,
i Kačence to docela šlo, ale Danda, o tom
ani nemluvím. Ten byl pořád na zemi.
Po asi dvou kilometrech byla přestáv-

Toulky českou minulostí
Pravidelná setkání s promítáním, vždy
poslední středu v měsíci od 16.30 hodin
v zasedací místnosti OÚ v Hradištku.
PaedDr. Marie Kořínková a MVDr. Jan
Kořínek vás provedou českou historií lehce, vtipně a poutavě. Nezahltí vás letopočty a suchými fakty, ale prozradí mnohé,
co v učebnicích dějepisu nebylo.
27. 4. – Vznik Českého státu za knížat
Bořivoje a Václava
25. 5. – Český stát za vlády Boleslava I.
a II.
29. 6. – Vláda Boleslava III., Jaromíra
a Oldřicha

ka se svačinou. Byli jsme v Rudolfově.
Paní ředitelka nám řekla, že má pro nás
překvapení. Všichni jsme se strašně těšili.
Zpátky to šlo rychle, tedy až na Dandu, ale
i ten nakonec zdárně dojel, když zjistil, že
tím překvapením je restaurace. Šli jsme
do Hotelu Morava. Já, Kačka a Fanda
jsme si dali palačinky a zbytek bramboráčky a všichni čaj. Moc se nám to líbilo
a já děkuji paní ředitelce za to, že jsme
měli možnost jít na běžky a také děkuji
Markovi za bramborák!

-text: Kačenka Maudrová-

Co připravujeme:
11. 4. 2011 – Vynášení Smrtky
18. 4.–20. 4. – Barevný týden ve škole konec dubna až začátek června – Cyklistický
výlet spojený s lanovým centrem
27. 5.–5. 6. – Ozdravný pobyt v Caorle,
Itálie

Slavnostní přivítání nových obyvatel.
Vyzýváme rodiče dětí,
narozených po 1. lednu
2010, aby informovali
Obecní úřad Hradištko,
mají-li zájem zúčastnit se vítání občánků,
které proběhne v červnu
2011.

Klub důchodců Hradištko oslaví
30 let své činnosti. Přátelské setkání
proběhne 18. června 2011 U Kocánků
od 15.00 hodin.

Jezdecká škola Equus Kinsky v Hradištku: nahlédněte do krásného světa
koní. Fotografie, program závodů,...
na www.equus-kinsky.cz

3. 5. – 16.30 v budově OÚ, setkání
s pracovnicemi pečovatelské služby Poděbrady – nabídka služeb. Měření krevního
tlaku zdarma.

Vítání občánků

Klub mladších důchodců v Hradištku
pořádal dne 5. března U Kocánků jarní
ples. Krásně vyzdobený sál, předtančení
české besedy, bohatá tombola i vystoupení
školních dětí, vytvořilo příjemnou, sváteční atmosféru. Klub důchodců také děkuje
všem sponzorům!

Kersko pod vodou, aneb každý má svůj rybník
V Hradištku máme rybník a v Kersku
máme rybník.
Pokud však v Kersku žijete nebo jste tudy
projížděli ve druhé polovině ledna a v podstatě po celý únor, tak jste zaznamenali, že
rybníků zde výrazně přibylo. Ne však plánovaně a k radosti zdejších obyvatel. Vlivem náhlého tání velkého množství sněhu
a vlivem zarostlých, ucpaných a někde
i zasypaných a zrušených vodotečí a příkopů, měl svůj malý rybník u sebe doma
nejeden obyvatel či chatař Kerska! Zapeklitá situace! Voda se nevsakuje, navíc
mrzne. Vodoteče, důmyslně vybudované
už před válkou, neodvádí vodu tam, kam
by měly a tak zde máme velký problém,
který trápí mnoho zdejších obyvatel a který stojí i za uvedení v odpoledních televizních zprávách (TV Nova, 13. 2. 2011).
Logicky, většina postižených požaduje
po obecním úřadu odstranění problému,
nejlépe ihned.
Následuje mnoho jednání s úřady
stavebními, životního prostředí, s majiteli
lesů, cest, posléze s projektanty, dodavateli materiálu, zainteresovanými občany
a i když by se mohlo zdát, že věc nepostupuje tak rychle, jak situace vyžaduje,
opak je pravdou. Vše probíhá ve zrychleném řízení, mnohé žádosti a povolení
jsou vyřízeny předčasně. Lhůty obvykle

Beseda

Ples jarních květů

třicetidenní jsou mnohde i jednodenní,
a tak už se nyní začalo řešit jedno z bolavých míst - odtokový systém u rybníka
v Kersku. Poté budou následovat další akce, čištění vodoteče u Nových luk,
Velenský potok, rybník…
Úkoly nemalé, léty zanedbané,
odsouvané, opomíjené, ale nyní už řešené!
Přejme si tedy, aby mělo Kersko ve svém
středu opět pouze jeden rybník, ten hlavní. A pokud každý z nás, kdo vlastní na
svém pozemku u své nemovitosti vodoteč,
příkop, strouhu nebo zatrubněný vjezd
a toto zachová, obnoví, vyčistí a bude
udržovat, tak věřte, že odvodnění celého
Kerska bude opět fungovat, opravdu!
-text a foto: Bronislav Kuba-

U hřbitova v Hradištku byly odstraněny staré keře a vysekáno křoví.
U motorestu Ohio v Kersku byla
odklizena divoká skládka odpadků.
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Rozhovor se starostou obce Jiřím Kubelou
Zde vám v každém čísle představíme
zajímavého občana Hradištka. Nyní
se můžete dozvědět několik informací
o panu starostovi Ing. Jiřím Kubelovi.
Pane starosto, víme, že v Hradištku žijete
s rodinou již osm let a za tuto dobu vás
již mnoho obyvatel zná. Přesto, mohl byste nám říct, proč jste si jako svůj domov
zvolili právě naši obec, případně, čím vás
okouzlila?
• S manželkou jsme se do Hradištka přestěhovali z podhůří Jeseníků. Chtěli jsme
společně bydlet v místě, které by bylo dojezdové do Prahy, nacházelo se v malebné
přírodě u lesa a nejednalo by se o satelitní zástavbu domů. Obec Hradištko nás
okouzlila hned při první návštěvě a svůj
velký podíl na tom mělo i Kersko.
Snad z vašeho soukromí neprozradíme příliš mnoho, když řekneme, že vychováváte
s vaší ženou tři syny, což při vaší náročné
práci je jistě nelehký úkol a volného času
vám moc nezbývá. Máte vůbec ve svém nabitém programu někdy čas na své záliby?
• Veškerý volný čas se snažím trávit s rodinou. Mezi mé záliby patří sport a práce
na zahradě. Čím jsou synové starší, tím
více času trávíme v přírodě, jezdíme na
kolečkových bruslích a na kolech. V létě
si rádi zahrajeme tenis, fotbal a ﬂorbal.
Jako neuvolněný starosta Hradištka máte
své hlavní zaměstnání. Mohl byste nám
prozradit jaké?
• Pracuji jako Facility manager, tzn. zaměstnání, ve kterém zajišťuji všechny
činnosti důležité pro chod firmy, tzn. především prostředí, ve kterém pracují jednotliví zaměstnanci, ať se jedná o generálního ředitele či pomocného skladníka.
Stručně řečeno, zajišťuji plynulý provoz
podniků a to od nákupu toaletních mýdel,
úklidu budov, ostrahy, správy nemovitostí, stravování lidí až po nákupy elektrické
energie a plynu.

Pozor vizita nebo Dědeček automobil jsou
díky častým reprízám v televizi velmi známé. Zdejší prostředí zřejmě těmto literárním velikánům svědčilo a má genia loci.
Co vy a literatura, popřípadě ﬁlm?
• Na četbu knih mi moc času nezbývá.
V knihovně mám však všechny Hrabalovy
knihy a rád si je přibalím občas s sebou
na dovolenou. Z filmů se rád podívám na
české komedie.
V Hradištku a Kersku máme klub důchodců, fotbalisty, tenisty, rybáře, zahrádkáře.
Na klub důchodců máte ještě čas, ale oslovil by vás některý z těchto spolků natolik,
že byste se stal jeho členem?
• Ano, všechny vámi vyjmenované aktivity jsou mi blízké. V žácích, v dorostu
a na vojně jsem hrával aktivně fotbal. Tenis si velmi rád rekreačně zahraji a jako
kluk jsem trávil mnoho času téměř za domem, u řeky Desné, kde jsme společně
s bratrem chytali pstruhy. Práci na zahradě
dnes vnímám jako relaxaci. Ke které z činností se nakonec aktivně přidám, si dnes
ještě netroufám říci.
Naše obec je svojí rozlohou obrovské
území, je zde mnoho domů a chat. Všichni zdejší lidé by zde chtěli slušně žít,
v prostředí odpovídajícímu dnešní moderní době. Každý z nás by mohl vyjmenovat
několik problémů ve svém bezprostředním
okolí, které ho pálí. Víme, že odpověď
bude nelehká. Vy jste ale optimista, tak
nám řekněte, dá se naše obec vůbec někdy
vylepšit natolik, abychom my, Hradišťáci
a Keršťáci byli spokojeni?

V Kersku žili dva významní spisovatelé,
Bohumil Hrabal a Adolf Branald. Filmy, které byly natočeny na motivy jejich
knih, např.Slavnosti sněženek, Postřižiny,

• Předesílám, že problémy každého
občana naší obce se snažím pochopit. Jako
starosta však musím zohlednit prioritu
řešení jednotlivých problémů a věřím, že
takovému postupu lidé rozumí a budou
trpěliví. V současné době řešíme problém
se zvýšenou hladinou vody v Kersku.
Jsem si vědom, že občanů obce Hradištka
se tento problém až tak dalece nedotýká,
ale každý by se měl snažit pochopit situaci
lidí, kterým se zahrada proměnila v rybník
a vodu mají nejen ve sklepě.
Pevně věřím tomu, že pokud budeme
usilovně pracovat a využívat finančních

Svoz nebezpečného odpadu:

Svoz nadměrného odpadu:

Sobota 9. dubna 2011
12.50–13.15 ‒ Hradištko u obecního úřadu
13.20–13.35 ‒ Kersko u Svatojosefs. pramene

Pátek 8. dubna, sobota 9. dubna a neděle
10. dubna, vždy 8.00–16.00 hodin můžete odvézt nadměrný odpad na dvůr obecního úřadu.

prostředků z fondů Evropské unie, budeme se zvelebováním obce určitě všichni
spokojeni. Chtěl bych touto cestou požádat všechny, kteří nejsou v obci Hradištko
trvale hlášeni, aby tak učinili. Je velmi neobvyklé, při jakémkoli vyplňování žádostí o čerpání finančních prostředků z EU,
uvádět o polovinu méně trvale hlášených
občanů než je počet nemovitostí v obci.
Děkujeme za rozhovor. Redakce Novinek

Obec Hradištko děkuje
Paní Vlastě Drobné a Boženě Červenkové za mnohaletou činnost pro obec Hradištko ve věcech občanských záležitostí.
14 let docházely za jubilanty v naší obci
s gratulací a vlídným slovem. Děkujeme!

Blahopřejeme našim občanům!
Významná životní jubilea oslaví:
V dubnu paní Mária Zicháčková, paní
Božena Kasalická, paní Jaroslava Zelenková, pan Josef Tržický a Stanislav Hezina.
V květnu životní jubileum slaví paní Marie Nováková, paní Helena Steklá, pan
František Hlavička, pan Kristian Berauer
a pan Miloslav Sýkora.
Všem našim občanům přejeme hodně
štěstí, radosti a hlavně pevné zdraví.

Prodej okrasných keřů v Kersku
bude zahájen 6. dubna 2011. V nabídce např. thuje, cypřiše, azalky, hortenzie, kvetoucí keře. www.jaker.wz.cz

Důležité informace pro občany
Obecní úřad Hradištko
Úřední dny: pondělí a středa
6.00‒17.00 hodin
Telefon: účtárna 352 598 123
kancelář 325 598 026
Mobilní telefon: 724 181 703
E-mail: ou@hradistko-kersko.cz
starosta Ing. Jiří Kubela:
starosta@hradistko-kersko.cz
místostarostka Jana Kubová:
kubova@hradistko-kersko.cz
Veškeré informace naleznete na:
www.hradistko-kersko.cz

Sběrný dvůr Hradištko
- areál obecního úřadu
Otevírací doba:
všední dny dopoledne,
v úřední dny do 17.00 hodin

Základní škola Hradištko
Telefon: 325 598 050
E-mail: zshradistko@lpost.cz
www.zshradistko.pcsa.cz

Knihovna Hradištko
Výpůjční doba:
pondělí 13.30‒17.00 hodin
středa 12.00‒15.30 hodin
E-mail: knihovna-hradistko@seznam.cz
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
Knihovnu naleznete také na Facebooku
pod jménem Knihovna Hradištko.

Ordinace lékaře
MUDr. Vít Konšel
- v budově obecního úřadu
Ordinační hodiny:
úterý od 11.45 hodin‒dle počtu
pacientů
Prodejna potravin Hradištko
Otevírací doba:
pondělí‒pátek
7.00‒12.00, 14.00‒16.00 hodin
sobota 7.00‒11.00 hodin
V zimních měsících otevřeno pouze
dopoledne.

Manipulační poplatky za uložení
nebezpečného odpadu uhradit předem
v kanceláři OÚ:
pneumatiky: 30 Kč/kus
televizor: 33 Kč/kus
monitor:
33 Kč/kus
lednice, mrazničky s motorem: 60 Kč/kus

Členové zastupitelstva OÚ:
Starosta: Ing. Jiří Kubela (neuvolněný)
Místostarostka: Jana Kubová (uvolněná)
Členové zastupitelstva: Marie Beníková,
Mgr. Jana Frcková, Josef Homola, RNDr.
Tomáš Matějček, Ph.D. (předseda kontrolního výboru), Mgr. Michal Šesták (předseda
finančního výboru), Ing. Vlastimil Šesták,
Bc. František Veselý, Hana Vitáčková
(členka kontrolního výboru), Josef Zelenka.

www.hradistko-kersko.cz
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Lidové pranostiky
V této rubrice vám budeme přinášet
pravidelně některé známé pranostiky,
moudré dědictví minulých generací.
Máloco provází lidstvo denodenně již
řadu let tak, jako pranostiky. Jsou chápány
jako krátké předpovědi či prognózy, které
se většinou vztahují k počasí a k událostem, které se vlivem počasí stanou. Po obsahové stránce je možno pranostiky dělit
na hospodářské a povětrnostní. Hospodářská pranostika se vztahovala především
k zemědělsko-technickým lhůtám, například: „Na svatého Řehoře ‒ líný sedlák
neoře.“ Povětrnostní pranostiky si všímají hlavně počasí během celého roku. Jsou
vlastně předchůdcem současných moderních předpovědí počasí.
Březen
Barokní socha března
v lyském parku: Voják,
mušketýr.
- V tomto měsíci se
narodil F. A. Špork,
bojovník za pravdu.
V této době končilo

Pěšky nebo na kole
Kdy jste byli naposledy ve skanzenu
v Přerově nad Labem? Že už si ani nevzpomínáte? Teď to můžete napravit.
Až do 8. května si zde můžete připomenout různé staré zvyky a obyčeje, které
provázely celé jarní období život našich
předků ve středním Polabí a to na výstavě JARO NA VSI. Tak třeba v Bednárně
probíhá velká výstava kraslic, pohlednic
a jarních dekorací, v chalupě z Drahy
si připomenete jarní sváteční pokrmy
v polabské lidové kuchyni a v chalupách
ze Střihova, Kovanic, Pojed a Dymokur
navštívíte Svatovojtěšskou pouť, Filipojakubskou noc s pálením čarodějnic, máje,
mariánské a svatojánské svátky se sběrem
koření a lidovým léčením. Je toho mnohem více, ale to už zjistíte sami.
Otevřeno je denně mimo pondělí
9.00–17.00 hodin, poslední vstup je
v 16.00 hodin. Vstupné 60 Kč, snížené
30 Kč. (Z Hradištka je to do Přerova nad
Labem asi 9 km)

zimní ležení, vojsko a vojáci pochodovali
do pole.
- Měsíc, kdy kvetou břízy, v přírodě dochází k početí a vzniku nového života
s pojmem „březí“ u matek.
- Březnové slunce má krátké ruce.
- Jestli březen kožich stáhne, duben rád
si po něm sáhne.
- V březnu prach a v dubnu bláto ‒ sedlákovi roste zlato.
- Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě
tam budem.
Duben
Socha dubna v lyském
parku: Zahradnice.
‒ Pravý čas začít pečovat o zahradu.
‒ Měsíc, kdy kvetou
duby.
‒ Duben hojný vodou,
říjen vínem.
- Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola
se naplňuje.
- Když se ozve v dubnu hrom, chyť
si kámen nebo strom.

Nebuďte lhostejní
ke svému okolí
Nastalo nejkrásnější období roku, jaro!
Začínáme více pobývat venku, užíváme si
sluníčka na které jsme netrpělivě čekali.
Při projížďce na kole nebo procházce Hradištkem a Kerskem však najdeme i místa,
která oku příliš nelahodí. Zarostlé příkopy, popadané větve i odpadky k našim
obydlím jistě nepatří. Zkuste se prosím
poohlédnout kolem sebe a pomozte nám
s úklidem naší obce. Většina z vás tak činí
po celý rok automaticky a těm prostřednictvím těchto řádků děkujeme!
-OÚ-

Květen
Socha května: Dívka.
Kůzle a kukaň s kvočnou a kuřaty symbolizují probouzející se
jaro.
- Své jméno má teprve
180 let, poprvé ho použil tvůrce novodobé
češtiny Josef Jungmann, předtím se užíval
název Máj z latinského Maius.
- Studený máj ‒ ve stodole ráj.
- Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži,
spalují mrazem ovoce i růži.
- Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
-foto: MVDr. Jan Kořínek-

Poznáte co je na fotograﬁi?
Víte, kde se nachází a k čemu sloužil
tento předmět, který můžete objevit na
území naší obce?
Své odpovědi zasílejte e-mailem na
adresu
kubova@
hradistko-kersko.cz
nebo napiště na lísteček (s vaší adresou)
a vhoďte do schránky OÚ do 20. května
2011.

Tip pro sběratele
Sběratele dřevěných turistických známek upozorňujeme, že byla vydána známka No. 1611 KERSKÝ LES ‒ PRAMEN
SV. JOSEFA a pro sběratele papírových
turistických vizitek byla vydána vizitka
No. 864 PŘÍRODNÍ PARK KERSKO
a vizitka No. 865
LESNÍ ATELIÉR
KUBA V KERSKU. Zde jsou tyto
předměty k dostání.

Setkání se starostou v Kersku
Pro chataře a všechny kdo v Kersku žijí,
jsme připravili setkání se starostou a členy
obecního zastupitelstva. Pokud se zajímáte
o dění v obci Hradištko a v osadě Kersko,
přijďte v sobotu 7. května v 9.00 hodin do
restaurace U Pramene.
-OÚ-

Přispívejte do Novinek
Nápady jak vylepšit tyto Novinky obce
Hradištko-Kersko si nenechávejte jen pro
sebe a sdělte je i nám! Vaše příspěvky budou vítány.
-OÚ-
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