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Výročí Bohumila Hrabala

Společenský ples

Nová školní jídelna
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, máme
za sebou poměrně nevýraznou zimu, jejíž
konec jsme si společně užili se spoustou
kulturních akcí. Začátkem měsíce února
proběhl druhý společenský ples Sdružení
obcí Kersko s milými hosty večera, bratry
Václavem a Janem Neckářovými. V březnu
se uskutečnil tradiční ples pořádaný Klubem mladších důchodců v místní restauraci
U Kocánků, tentokrát tématicky „korálkový“.
V polovině měsíce března snad všichni
občané České republiky zachytili zprávu
o stém výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala, jeho pobytu v malebném Kersku
a místu jeho odpočinku – hřbitově v Hradištku. V souvislosti s touto událostí bylo napsáno spoustu novinových článků, natočeno

mnoho reportáží, které byly v uplynulých
dnech odvysílány v rozhlase a televizi. Mé
poděkování patří paní místostarostce Janě
Kubové, a to nejen za všechen čas, který věnovala prezentaci naší obce v médiích, ale
i za práci kterou odvedla při získání dotace
z Programu rozvoje venkova na vybudování nových autobusových zastávek v Kersku
a to včetně jejich uměleckého ztvárnění.
Návštěvníkům obecní knihovny v Hradištku jistě neunikla oslava 100 let od založení
knihovny panem Josefem Kůrkou. Obec
Hradištko darovala k tomuto významnému
výročí knihovně nový notebook. Všichni
přítomní si zároveň mohli prohlédnout nově
zrekonstruované prostory celého obecního úřadu. Výstava obrazů pana Františka

Motejzíka proběhla v nové knihovně a školní
jídelně, které byla ještě nedávno nevzhlednou garáží.
Srdečně vás zvu na slavnostní otevření naučné stezky Bohumila Hrabala, které
se uskuteční v sobotu 17. května 2014 od
10.00 hodin u Svatojosefského pramene
v Kersku. Tato stezka byla vybudována za
finanční účasti společnosti Lesy ČR s.p.
a Sdružení obcí Kersko.
To nejlepší na konec! Obec Hradištko získala dotaci na stavbu nové mateřské školy
z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 6 milionů korun. Čeká
nás spousta práce, abychom za rok mohli
přivítat první předškoláčky.
Přeji Vám všem krásné jaro.
Ing. Jiří Kubela, starosta
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Společenský ples
Sdružení obcí Kersko

Revitalize rybníka

Koncem března byla dokončena revitalizace rybníka a drobných vodních toků
v Kersku. Firma Zvánovec a.s. z Českých Budějovic provedla akci,
která bude ze 70 % hrazena z dotačního titulu
Operačního programu
Životního prostředí.

Volby do Evropského parlamentu
23. a 24. 5. 2014. Volební místnost na
OÚ Hradištko bude otevřena 23. 5.:
14.00 −22.00 hod., 24. 5.: 8.00 −14.00 hod.

foto: 1 x na titulní straně a 4 x zde M. Vinecký

Dne 8. února 2014 se v nymburském
Obecním domě konal již druhý ročník
společenského plesu, který organizovalo
Sdružení obcí Kersko, tedy město Sadská
a obce Hradištko a Třebestovice.
Ve velkém sále se krásně tančilo při hudbě
skupiny TOX Poděbrady a v malém sále si
přišli na své příznivci diskotékové hudby, kterou mixoval DJ Březina. Profesionální ukázky tanců taneční školy Astra Praha mnohé
inspirovaly a tombola všechny potěšila. Děkujeme všem sponzorům, kteří do ní přispěli.
Krásným zážitkem bylo vystoupení Jana
a Václava Neckářových, kteří rozezpívali
celý sál. Hosté se při odchodu shodovali na
tom, že letošní ples byl ještě lepší než loňský.
Všichni odcházeli s úsměvem, a to bylo pro
organizátory velkou odměnou. Děkujeme, že
jste s námi strávili krásný večer.
Těšíme se na vás příští rok!
Výtěžek z plesu bude použit na budování naučné stezky, která se slavnostně otevře
17. května 2014 v rámci Hrabalova Kerska.

Zastávky nejen autobusové

Během března 2014 byly v Kersku vybudovány místo starých dvě nové dřevěné čekárny, Hrabalova a Branaldova.
Trvale tak budou připomínat dva spisovatele, kteří v Kersku prožili kus svého
života a kde také psali knihy. Kersko významně zviditelnili, proto se obec Hradištko rozhodla zvěčnit jejich jména alespoň
touto cestou. Zastávky obsahují informační

tabule, kde se jak cestující, tak projíždějící turisté mohou dozvědět něco o životě
a díle Bohumila Hrabala a Adolfa Branalda. Čekárny jsou doplněny dřevěnými
plastikami koček a sovy od řezbáře Ivana
Šmída, stojanem na kola a odpadkovým
košem. Zastávky vybudovala obec Hradištko s finanční dotací 70 % z Programu
rozvoje venkova SZIF.

Hrabalova

Branaldova

Vítání občánků se v letošním roce
uskuteční v sobotu 14. června 2014 od
10.00 hodin v budově obecního úřadu.
Zájemci, přihlašte se na OÚ Hradištko.

Jarní úklid v Kersku: 26. dubna 2014.
Ti, kteří chtějí pomoci při úpravě veřejných ploch se sejdou u Svatojosefského pramene v 9.00 hodin.
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100. výročí narození Bohumila Hrabala
pěkného, něco, co nás ostatní, kteří máme
tu čest tady pobývat, potěší, poučí. Mám
pocit, že Hrabalovo dílo nám také trochu
naznačuje, že ten obyčejný prostý život
je krásný. Nemusíme hledat žádné velké
věci.“ Na violoncello hrál Jiří Čmugr. Spisovatel Jan Řehounek ve svém vystoupení
za Klub čtenářů Bohumila Hrabala mimo
jiné slíbil panu Hrabalovi, že na něj budeme stále vzpomínat.

Život spisovatele
Za své první knižní honoráře si Bohumil Hrabal v roce 1965 kupuje na
inzerát od dvou starých učitelských sester na parcele č. p. 0274 v Kersku malou chatu. Necelých čtyřicet kilometrů
od Prahy, blízko Nymburka, nachází
Hrabal místo, které znamenalo trvalou
změnu v jeho dosavadním životě.
Kerské polesí, prosvětlené slunečním svitem, které tak důvěrně znal ještě
z mladických dob a kam dokonce nedávno občas jezdil se ženou na víkendy
k přátelům, se mu stalo záchranným kruhem… Chata se Hrabalovi stala skutečným domovem, kde žil v trvalém nadšení. „Koupil jsem si domeček, abych našel
samotu, ale nalezl jsem za dva dny více
přátel, než jich mám doma.“ Vzrušovala
ho okolní příroda, život na chatařském
venkově, staré venkovské hospody a jejich osazenstvo, způsob života, kterému
se alespoň takto obloukem přiblížil. Toulal se krajinou celé hodiny za každého
počasí, v noci se navracel z okolních hospod, kde naslouchal příběhům místních…
O tom, že píše, nehovořil, svá „témata“ jen
v hospodě převyprávěl, sám pro sebe si
zkoušel, jak na ně posluchači reagují.
Zajímal se o všechno a zároveň dovedl
o všem vyprávět – o motorkách, o pivovarnictví, o lese, přírodě a krajině…
K chatě si Hrabal přistavěl ještě patro
s prosklenou verandičkou, jakýsi ateliér,
které nazval hradlo. Zde nebo jen u stolu
pod stromy před chatou psával na psacím
stroji své později celosvětově vydávané
knihy. V roce 1966 se stal členem Československého ovocnářského a zahrádkář-

Stále je co slavit…

V poslední době jsme si v Hradištku
a Kersku vrchovatě užili oslav. Bohumil Hrabal, který v Kersku pobýval více
než třicet let, by se 28. března 2014 dožil
rovné stovky, kdyby byl stále mezi námi.
I knihovna v Hradištku završila sto let od
svého založení. Bohumil Hrabal psal pro
své čtenáře, knihovna čtenářům slouží.
Výročí se slavit mají, aby se nezapomnělo.
Bohumil Hrabal je stále světově uznávaný
spisovatel, proto se jeho výročí narození
připomínalo ve velkém stylu. Pravděpodobně na všech televizních a rozhlaso-

* 28. března 1914
† 3. února 1997

ského svazu Kersko, pro jehož informační
zpravodaj Naše Kersko psal v polovině
sedmdesátých let Historický a poetický
průvodce Kerskem.
V roce 1970 je rozpuštěn stávající Svaz
českých spisovatelů, při přeregistraci členů se Bohumil Hrabal stává „spisovatelem v likvidaci“ a o rok později, po oslavě
svých sedmapadesátých narozenin v kerské restauraci Hájenka, je již Hrabal pod
dohledem Státní bezpečnosti. Ale právě
v době, kdy přestaly vycházet jeho knihy
a jeho jméno bylo na indexu, určeno k za-

vých stanicích, v novinách a mnoha časopisech, na pultech knihkupectví… všude
byl Hrabal. Právem. Hradištská knihovna
patří mezi menší. Má otevřeno jen dvakrát
týdně, ale v naší vesnici je hodně vidět.
Když tam zavítáte, na první pohled poznáte, že jí vede někdo, kdo ji má rád.
A to knihovnice a kronikářka obce Jana
Šestáková bezesporu má. Stoleté výročí
knihovny připomněla pěknou výstavou,
byť jen jednodenní. Kdo přišel, nelitoval.
Aby propojení obou zmiňovaných výročí
bylo dokonalé, v nově zrekonstruované

pomnění, píše Bohumil Hrabal v Kersku své vrcholné
prózy, které knižně vyjdou
až o mnoho let později – Postřižiny (1970), Obsluhoval
jsem anglického krále (1971),
Městečko, kde se zastavil
čas, Něžný barbar (1973),
Příliš hlučná samota (1976).
Není možné nepřipomenout
kerskou proměnlivou komunitu koček (v jistý čas jich
bylo napočítáno čtyřiadvacet,
včetně těch docházejících ze
sousedství), které Hrabal miloval a zažíval s nimi „šokující syndrom milenců“.
I v pozdním stáří Hrabal
den co den jel ráno do Kerska, aby své kočenky viděl,
nakrmil, napsal drobný text
a záhy odpoledne odjel autobusem zpět do Prahy. Byl
to pro něj rituál, vlastně už
jediný důvod někam jet, proč žít. „Naštěstí mně v sebevraždě brání to, že tam
v Kersku je celá řada koček, které mě vítají tak, jako že beze mě nemohou žít. Takže já musím se udržovat v takovém stavu, abych byl schopen sednout si do toho
autobusu a nakoupit jim za sto dvacet korun žrádýlko a teď je podělit jako děti.“
V Kersku také Bohumil Hrabal dopsal
i svůj úplně poslední text Delirantní video
(1995) a do Kerska dojížděl do posledních
měsíců svého života.
Tomáš Mazal, Cesty s Bohumilem Hrabalem

foto: 2 x Karel Kestner

Na hradištském hřbitově se vzpomínalo u spisovatelova hrobu.
Dne 29. března 2014 se v Hradištku na
hřbitově u hrobu rodiny Hrabalovy uskutečnilo vzpomínkové setkání k nedožitým
stým narozeninám spisovatele Bohumila
Hrabala. Přítomné přivítal starosta obce
Ing. Jiří Kubela, promluvila i místostarostka Jana Kubová: „Vzpomínáme na
člověka, který po sobě zanechal něco

knihovně byl vytvořen koutek spisovatele Bohumila Hrabala. Čeká tam na vás
mnoho jeho knih, které napsal nedaleko
pod břízami a borovicemi u své chaty
v Kersku na psacím stroji Consul. A napsal je pro celý svět.
B. Kuba
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Nebýt obecních novin, kniha by nevznikla
Dnešní rozhovor je neobvyklý. Otázky
pokládá starosta Ing. Jiří Kubela:
Je spousta lidí, které za svůj život potkáte.
Já jsem před lety poznal člověka, kterého
dnes považuji za svého kamaráda. Mám
spoustu známých, přátel, ale opravdových zase až tak moc ne. Představuji vám
keramika, fotografa, novináře, spisovatele, všestranného sportovce, výborného
společníka a držitele značky Regionálního produktu Polabí za výrobek Kočka
z Kerska, Bronislava Kubu. Zapomněl
jsem na něco?
● Myslím, že by to stačilo. Nejsem zvyklý
o sobě psát. Raději píšu o jiných, ale připouštím, že jsem se v této době dostal do
centra dění.
Posluchači rozhlasu a diváci televize jistě zaznamenali zvýšený mediální zájem
o tvou osobu. Kolik rozhovorů jsi za poslední dobu poskytl?
● Nejdříve musím čtenářům vysvětlit, že
zájem o stoleté výročí narozenin Bohumila Hrabala přivedl do Kerska opravdu
velké množství novinářů a jen někteří se
zajímali výhradně o moji knihu, kterou
jsem k tomuto výročí směřoval. O knize
jsem zkratkovitě hovořil mockrát, obsáhleji ale do MF Dnes, iDNES, Českého
rozhlasu a televize, Německého rozhlasu,
Nymburského deníku… a teď do Novinek
Hradištka a Kerska.
Co tě přivedlo k myšlence napsat knihu
o Bohumilu Hrabalovi?
● Kniha Slavnosti sněženek − lidské osudy
a odhalená tajemství v Hrabalově Kersku
je samozřejmě o Bohumilu Hrabalovi, ale
rozkrývá osudy mnoha lidí, kteří se se spisovatelem znali a o kterých on psal hlavně
v povídkách Slavnosti sněženek. Uvědomil jsem si, že vzpomínky přátel pana

Hrabala možná zmizí v čase. Měl jsem
pocit, že by bylo dobré uchovat je pro budoucnost. Je v nich skrytá historie Kerska
v dobách, kdy kerskými alejemi chodíval
a ve zdejších hospůdkách naslouchal vyprávění místních Bohumil Hrabal.
Také odhaluji různá tajemství, o kterých se možná někde ví, ale nebyly nikdy
takto uceleně popsány. Kniha obsahuje
více než třicet rozhovorů, má tři sta fotografií. Rozdělil jsem ji na tři části: Lidé
z povídek, Lidé z filmu a Přátelé Bohumila Hrabala. Na konci jsou i bonusy
v podobě popisu míst v Kersku, Hradištku
a nejbližšího okolí, které zůstanou navždy
spojené s panem Hrabalem.
Prozradíš čtenářům Novinek, co zajímavého se v knize dozví?
● Není toho málo. Z vyprávění jeho přátel se dozví, jaký vlastně Bohumil Hrabal
byl ve skutečnosti. Proč získal nálepku
hospodského spisovatele a neurvalého
člověka. Snažím se to objasnit, na mnoha
příhodách i vyvrátit. Podle toho, co jsem
vypátral, byl velmi citlivým a inteligentním člověkem, který uměl naslouchat
druhým. Podle jeho souseda neexistoval
v podstatě nikdo, koho by Hrabal neměl
rád. Na stará kolena, když už byl nemocný
a hlavně sám, nestál o nikoho jiného než
o své přátele. Tak se občas stalo, že poslal
nezvanou návštěvu někam… Lidsky to je
ale zcela pochopitelné. Kdo ví, jak se budeme chovat my, až budeme staří. Abych
ale obrátil na veselejší stránku, v knize
rozebírám různé příhody popsané ve Slavnostech sněženek a ptám se jednotlivých
aktérů, jestli to tak bylo doopravdy. Kniha
odpovídá na spoustu otázek typu: Je pan
Leli skutečně „odborníkem na všechno“?
Vozil pan Líman kozy na pastvu fordem?

Bývalo u Franců tak hlučno? Měl pan
Karel opravdu takový apetit? Co víme
o malíři Junkovi? Tvůrci filmu a herci dále
vzpomínají na natáčení filmu v Kersku
v roce 1982.
Rád bych pozval obyvatele Hradištka
a Kerska k nám jak na výstavu Slavnosti sněženek, tak na tradiční velikonoční.
Vždyť mnozí netuší, co vše je zde k vidění. Možná by byli příjemně překvapení.
To zní zajímavě, posuneme se dále. Přes
tři roky společně s rodinou vytváříte Novinky obce Hradištka a Kerska. Čím tě
tato práce obohatila?
● Jsem moc rád, že jsme Novinky přivedli na svět. Je to nesmírně zajímavá práce.
Sepisujeme články, rozhovory, naše dcera tomu všemu dává konečnou grafickou
podobu. Zkušenosti to jsou k nezaplacení.
Velké díky patří i tobě, který zajišťuješ výtisk novin bez zatížení obecní kasy. Hodně čtenářů to oceňuje. Novinky se jim líbí
a dokonce je i sbírají. Samozřejmě nemůžeme vyhovět všem. Sto hlav, sto názorů,
ale tak to prostě je. Ale pozor, nebýt těchto
obecních novin, moje kniha by nevznikla.
Rozhovory jsem totiž původně připravoval pro ně, byť hodně zkrácené.
Zmiň prosím počet odpracovaných hodin
na jedno číslo (toto je 13.), setkání s lidmi
a historii.
● Hodiny jsem nikdy nepočítal. Články vznikají průběžně. Je ale pravdou, že
mi tvorba novin vyplňuje hodně volného
času. Finální verzi každého čísla před odevzdáním do tiskárny řešíme s dcerou často
dlouho do noci. Jsem ale rád, že se takto
k obyvatelům Hradištka a Kerska dostanou
zajímavé informace. Myslím si, že dnes
by to měl být běžný standard každé obce.
Také fotografuji některé místní akce a spoluvytvářím webové stránky. Každé setkání
s člověkem, který něco zajímavého prožil
nebo se něčím zajímavým zabývá, a o kterém jsem do Novinek psal, mě hodně baví.

...pokračování na další straně
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Zajímá mě, co dělá můj soused nebo člověk, kterého běžně potkávám. Žijeme přeci v jedné obci a moc bych si ji přál pěknou
a fungující pro všechny její obyvatele.
Kde bereš inspiraci k soutěži Poznej co je
na fotografii?
● Rád jezdím na kole. V Hradištku a Kersku
jsem projel snad každou cestičku a hledám, co zajímavého ještě mohu objevit.
Jednou z tvých mnohačetných činností,
kterou pro Hradištko zdarma děláš, je
i tvorba stolního kalendáře. Chystáš pro
nás nějaké další překvapení?
● Jelikož fotografuji celý rok, od jara do
zimy, materiálu na další kalendář mám
stále dost. Aby však byla změna, rád bych
sestavil kalendář ze starých dobových
fotografií s porovnáním se současností.
Možná bych mohl vyzvat touto cestou
čtenáře, pokud vlastní nějaké pěkné historické snímky Hradištka a Kerska, ať se mi
ozvou. Fotografie čestně vrátím.
Jsi rovněž duchovním otcem myšlenky
umístění a vytvoření sochy svatého Josefa
v Kersku. Jak vnímáš poškození sochy?
● Na to se nedá odpovědět jinak, než tak,
že mě to samozřejmě mrzí. Toho člověka,
který to udělal, je mi ale svým způsobem
líto. Musí být hodně nešťastný, zřejmě si
neví rady se svým vlastním životem. Svoji
zlobu vyventiloval tak, jak je mu vlastní - poškodit někoho nebo něco jiného.
Moc rád bych znal jeho uvažování, jeho
pohnutky, které ho k tomu vedly. Ono se
to ale stejně jednou provalí a všichni se
dozvíme jméno pachatele. Když už máme
v Kersku Svatojosefský pramen, proč ne
Sochu svatého Josefa? Různé sochy, kapličky, sloupy či křížky bývaly a stále jsou
součástí téměř každé vesnice. Každá obec
má něco specifického, čím se může identifikovat. Pominu-li historickou vesnici Kří,
která stávala na území kerského lesa a která

byla vypálena někdy kolem roku 1420, tak
novodobé Kersko rozplánoval až jeho někdejší majitel Josef Hyross v roce 1934.
Letos to je tedy osmdesát let, ale v historii
lidstva je to velmi krátká doba. Kersko se
stále buduje a různá zastavení v podobě
byť miniaturního umění, by mohla být
jeho součástí. Tak, jak je to časté všude,
kde žijí lidé.
Mezi tvé aktivity patří i spolupořádání
akce Hrabalovo Kersko, které se uskuteční letos již po šestnácté. Prozradíš nám,
na jaké výjimečné hosty se mohou letošní
návštěvníci těšit?
● Letos 17. května 2014 budou moci návštěvníci a hlavně příznivci díla Bohumila
Hrabala shlédnout část divadelního představení Harlekýnovy milióny v úpravě
Jana Řehounka, vystoupí několik kapel,
letos opět oblíbený Crossband a odpoledne završí krátké vystoupení bratrů Neckářových. Vašek bude v Kersku již po
několikáté, protože zůstává navždy spjat
s dílem Bohumila Hrabala. Kdo by neznal
jeho postavu Aleše Hrmy z Ostře sledovaných vlaků? Někteří další herci jsou ještě
v jednání. Nymburský pivovar bude čepovat jubilejní pivo, uvařené pouze pro tento
hrabalovský rok.
Vím, že jsi byl v letech 1994 až 1998 zastupitelem obce Hradištko. Jak vzpomínáš na tuto dobu?
● No, bylo mi o dvacet let méně. Přišel
za mnou tenkrát Arpád Vilček, který měl
tehdy v Kersku chatu. Za Kerské hledal
někoho mladého s trvalým bydlištěm,
kdo by chtěl pracovat pro obec. Už tenkrát mi nebylo lhostejné, co se děje za
plotem mého domu, tak jsem do toho šel.
Nebylo to ale tehdy z mé strany šťastné
rozhodnutí, protože jsem místní ještě moc
neznal, oni neznali mě… sám jsem zjistil,
že jedno volební období stačí. Dnes už by

V Kersku se křtila kniha

Nádherné slunečné počasí přilákalo
29. března 2014 do Kerska na zahradu
Lesního ateliéru Kuba mnoho příznivců díla Bohumila Hrabala. Křtila se
kniha Bronislava Kuby Slavnosti sněženek − lidské osudy a odhalená tajemství
v Hrabalově Kersku.
Pan Kuba představil skutečné postavy
povídkové knihy Slavnosti sněženek: Jiřího Fialu (povídka Leli), Věru Kutifelovou
(povídka Mazánkův zázrak), Pavla Misíka
a jeho ženu (povídka Přátelé), dále dceru
pana Límana (povídka Slavnost sněženek),
syna Metoděje Prokopa (povídka Pan Metek), syna Václava Junka (povídka Čekání
na chleba), vnučku Karla Svobody (povídka Na zahrádce), některé filmové tvůrce
v čele s herečkou Blankou Lormanovou,
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která ve filmu hrála mladou paní Francovou, tedy Věru Kutifelovou, přátele
Bohumila Hrabala a mnoho dalších lidí
spojených s panem Hrabalem a Kerskem.
Všichni přispěli do nové knihy svými
vzpomínkami. Zároveň byla na tomto
místě otevřená výstava Slavnosti sněženek, kde na mnoha panelech naleznete
fotografie těchto lidí, fotografie z natáčení
filmu, některé rekvizity a fotografie Bohumila Hrabala zachycené fotoaparátem
Karla Kestnera. Výstava bude otevřena do
podzimu letošního roku.
Kniha je v prodeji v Lesním ateliéru
Kuba v Kersku, v knihkupectvích v Lysé
nad Labem, v Poděbradech a v Nymburce.
Dále je kniha k dostání v infocetrech v Poděbradech a v Nymburce.

byla situace jiná, ale prací pro obec jsem
vytížený i tak a bez toho, abych musel být
v zastupitelstvu. Kdo chce totiž nezištně
pomáhat a být někomu užitečný, může
vždy. Nemusí čekat na žádné výzvy.
Pocházíš z kopcovitého kraje, z Beskyd.
Jak jste se dostali do Kerska?
● Moje žena je ze Sadské. Když jsem za ní
přes „půl světa“ jezdíval, byli jsme několikrát i v Kersku. Říkal jsem jí: „Tady by se
mi líbilo. V tak hlubokém lese není vidět,
že chybějí kopce. V Kersku bych mohl
žít.“ Odpověděla mi, že je to vyloučeno,
že na tomto místě jsou pozemky pro nás
nedostupné. Když jsme se rozhodovali,
kde tedy budeme žít, přišla veliká náhoda. Právě na Valašsku jsme potkali jednu
učitelku, která měla v Kersku rodiče. Pozvala nás k nim na návštěvu. Já jsem se
jejího tatínka (podle mé ženy drze) zeptal,
jestli neví o nějaké volné parcele… a hned
ten den nám nabídl sousední pozemek.
Náhoda někdy hraje velikou roli. Musím
ale podotknout, že na oplátku jsem tu paní
učitelku, tehdy už kamarádku, zasvětil do
hrnčířského řemesla, a ona se mu věnuje
dodnes.
Jak vnímáš současné obyvatele Hradištka a Kerska?
● Můj dosavadní život dělím na dvě poloviny. První jsem prožil na Moravě a tam
mají lidé k sobě tak nějak blížeji, to tam
poznáte na každém kroku. Druhou polovinu svého života žiju v Kersku. Život tady,
co se občanské vybavenosti týká, není
moc jednoduchý, ale krásný. Hradištko je
pěkná vesnice, řeka mě fascinuje. Je jen
škoda, že téměř nikdo ze zdejších větších
podnikatelů zde trvale nebydlí. Proto vesnice patří k těm chudším. A co se vztahů
týká, myslím si, že by mezi lidmi mohlo být víc tolerance, úcty a vzájemného
pochopení. Jsem asi velký idealista.

Novinky obce Hradištko-Kersko					
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Knihovna slaví 100 let

Knihovna v Hradištku má dlouholetou tradici. Založil ji roku 1914 pan
řídící Josef Kůrka. Tehdy se souhlasem Obecní rady zakoupil třináct knih
a krasopisně je zapsal do sešitu jako
knihy zábavné. Obec nechala na vlastní
náklady zhotovit velkou dubovou skříň
a zavázala se přispívat 500 korun ročně
na nákup knih.
Ještě jedna zajímavost, pan řídící půjčoval knihy ve škole denně a zdarma. Zájem
občanů byl značný, neboť Hradištko bylo
velmi chudé a peníze na knihy se nedostávaly. Díky tomuto bohulibému počinu
si knihy mohli přečíst i ti nejchudší občané. V roce 1933 knihovna vlastnila již 389
svazků. Pan řídící Kůrka vedl knihovnu
až do roku 1934, kdy převzal pomyslné
veslo pan učitel Jaroslav Zálaba.
Následně se vystřídala řada dalších knihovníků a knihovnic, kteří s větší či menší
láskou přistupovali k této odpovědné činnosti. Byli to pan František Homola, pan
učitel Hrubý, paní Štěpánka Zavadilová,
slečna Jaroslava Štěrbová, pan Oldřich
Chlup, paní Dana Havránková, Jana Šestáková.
Knihovnicí s velkým K byla paní Štěpánka Zavadilová, která se knihovně
věnovala v letech 1963 až 1970. Začala
spolupracovat se školou a za jejího vedení získala knihovna dvakrát titul v okresní
soutěži knihoven. Každou neděli od dvou
hodin odpoledne předávala svoji lásku ke
knihám dychtivým malým posluchačům,
když četla napínavé příběhy z knih, které
s rozvahou vybírala.
A tehdy se zrodila i moje velká láska ke
knihám a nevynechala jsem snad ani jeden výpůjční den. Postupně jsem přečetla
úplně všechny knihy v knihovně.
A byla to opět paní Štěpánka, která mě
přivedla ke knihovnické práci před asi
17-ti lety. Knihovna v té době téměř nefungovala a tak i já stála před úkolem si
najít čtenáře. Po domluvě s paní ředitelkou místní školy jsem zvala školní děti na
různé akce jako povídání o řemeslech, vyrábění drobných dárečků, čtení na pokračování a podobě. V knihovně bylo jen pět
židlí a dětí chodilo asi dvacet a tak jsem ze
zbytků látek ušila malé polštářky ve tvaru
zvířátek a na podlahu sehnala starší koberec a děti seděly pěkně dokola místnosti
a já uprostřed. Polštářky jim sloužily také
jako figurky při hraní divadla.
Vedle knihovny se scházely členky
z Klubu důchodců a tak jsem přizpůsobila
výpůjční dobu času, když chodily do Klubu, aby to měly při jedné cestě.
Později se knihovna odstěhovala do budovy Obecního úřadu, ale spolupráce se

školou i Klubem důchodců pokračuje nadále. Knihovna pořádá
mnoho různých akcí nejen pro
své čtenáře, ale i pro širokou veřejnost. Již tradiční se stala soutěž
v pojídání krupicové kaše dřevěnou špachtličkou, soutěžilo se
o nejlepší štrůdl nebo tvarohový
koláč, testovali jsme chuť skvělých bramboráků, soutěžili ve hře
Člověče, nezlob se,…
Pořádali jsme besedu o včeličkách, vyráběli dekoraci na
Velikonoce či vánoce, zdobili
perníčky, stavěli obrovský hrad
z kostek cukru,… V roce 2012
byla činnost knihovny oceněna
v krajské soutěži Kramerius, když
hejtmanka Středočeského kraje
předala diplom pěti nejlepším
dobrovolným knihovníkům kraje.
Knihovna získala po rekonstrukci Obecního úřadu k dispozici nové prostory. Jsou to dvě
světlé, prostorné místnosti v přízemí OÚ nalevo za vchodovými
dveřmi. Byly vybaveny zánovními regály, které knihovna získala za malý poplatek z knihoven
v Kutné Hoře a v Nymburce.
Nábytek, který původně sloužil
v kanceláři účetní, pan Pavlík
uzpůsobil potřebám knihovny.
Vzniklo tak internetové pracoviště, které je návštěvníkům knihovny
k dispozici a čítárna, kterou využívají děti místní školy při pravidelných
středečních návštěvách knihovny. V prostoru knihovny, vpravo za dveřmi, je umístěn tzv. Hrabalův koutek. Letos uplynulo
100 let od narození slavného spisovatele,
který dlouhá léta bydlel v Kersku. Paní
místostarostka získala sponzorský dar
z vydavatelství Mladé Fronty, které věnovalo knihovně 10 knih Bohumila Hrabala,
ze své edice.
Půjčovat knihy si chodí nejvíce senioři
a děti, lidé v produktivním věku bohužel
moc nečtou. Ale akcí pořádaných knihovnou se účastní lidé od 1 do 92 let.
Domnívám se, že i to je důkazem toho,
že je knihovna v obci známé a oblíbené
místo setkávání. Trochu s předstihem dostala knihovna dárek k tomuto jubileu již
vloni, když byla pokřtěna kniha sestavená
z vyprávění pamětníků o starých časech
v Hradištku.
Sto let je důvod k pořádné oslavě. Společně se svými čtenáři a příznivci knihovny jsem se rozhodla uspořádat oslavy
v březnu. Proč zrovna v březnu? Již mnoho let považujeme březen za měsíc knih

a letos je dokonce vyhlášen jako měsíc
čtenářů. Kdy jindy by se to hodilo lépe?
V rámci těchto oslav proběhl 4. ročník
soutěže Hrnečku vař, kdy 34 účastníků
závodilo v pojídání krupicové kaše malou
dřevěnou špachtličkou. Při této akci byli
vyhlášeni nejpilnější čtenáři za loňský rok.
Z dospělých to byla paní Štěpánka Zavadilová a paní Oldřiška Zahrádková, z dětí
Zuzanka Šaldová a Matěj Winterblum.
Dne 30. března 2014 vyvrcholily oslavy 100. let knihovny v Hradištku. Byly
spojeny s výstavou obrazů pana Františka Motejzíka a starých snímků Hradištka.
K nahlédnutí byly kroniky obce i knihovny. Pro děti i dospělé je připravena soutěž
o nejhezčí nakreslený obrázek s tématem
Hradištko (Kersko) − tady jsem doma
(můj dům, moje ulice, nejhezčí místo
v Hradištku).

Milá knihovno, přeji Ti do dalších let
mnoho krásných a zajímavých knih
a hlavně hodně pilných a dychtivých
čtenářů a spokojených návštěvníků.

Jana Šestáková

Novinky obce Hradištko-Kersko					
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Nuda? To my v naší škole neznáme!

Co jsme již stihli?

• Pořádali jsme 2. ročník závodů malých
dračích lodí • na škole začal opět pracovat
výtvarný a cyklistický kroužek, náprava
řeči, sportovní kroužek a kroužek AJ pro
1. a 2. ročník • i nadále dojíždí do školy
paní učitelka a vyučuje na hudební nástroje • s cyklistickým kroužkem jsme byli ve
skanzenu v Přerově nad Labem, v Pístech
na písečném přesypu, projeli jsme Kersko, okolí Sadské, Přerova a vyškrábali
jsme se i na vyvýšeninu u Starého Vestce
ke zřícenině kaple Povýšení svatého Kříže
• navštívili jsme Štefánikovu hvězdárnu
v Praze a Bludiště na Petříně • ve škole
se konala přednáška Mudr. Petra Kobylky
o významu odběru pupečníkové krve v ČR
• uspořádali Halloweenský lampiónový
průvod a spali ve škole • s cyklistickým
kroužkem prošli památky Prahy a báli se
v Muzeu pražských strašidel • školu navštívili dva kouzelníci a my s nimi také
kouzlili(ale nepřišli na to jak) • absolvovali jsme kurzy plavání • a zahráli si na čerty
a čertovskou školu • pamatovali jsme na
ptáčky a jiná zvířátka a ozdobili jim opět
u rybníka Pod Hynkova stromeček • podařilo se nám uspořádat sbírku na opravu
našeho pianina a mohli jsme tak zahrát na
adventním koncertě, kde vystupovali nejen
žáci paní učitelky Sedláčkové, na klavír
zahrál také pan Kovář • společně s kamarády ze ZŠ Kostelní Lhota jsme navštívili
Betlémování v Kutné Hoře • a v hostinci
U Kocánků předvedli vánoční vystoupení
Od adventu po Štěpána • na Štědrý den
jsme již tradičně večer zazpívali koledy
u kapličky • máme za sebou výukový

projekt Zdravé zuby a Zdravá pětka • u zápisu jsme zapsali pět dětí do první třídy •
a měli jsme v letošní nešťastné zimě štěstí
si zalyžovat v Dolním Dvoře, někteří stáli
i na běžkách • užili jsme si se sportovním
kroužkem Olympijský park v Praze a fandili našim sportovcům • prožili jsme Masopust ve škole • pravidelně navštěvujeme
knihovnu v Hradištku a čteme a čteme
a píšeme a píšeme svoje deníčky • mohli
jsme se vžít do doby středověku a zahráli
jsme si na Mistra Theodorika v Anežském
klášteře v Praze a namalovali svůj portrét
• školní družina už také vyjela na kolech
do Kerska • a někteří z nás si zahráli golf
na 2. ročníku golfového turnaje v ZŠ Kostelní Lhotě a umístili se na 4. a 5. místě •
žákyně 5. ročníku zase soutěžily ve znalostech AJ v Praze • také jsme vystoupili
s předtančením na Korálkovém plese KD,
vystupovali jsme s míči na hudbu Čtvero
ročních období od Vivaldiho.

Co nás ještě čeká?

• Zahrajeme si na středověk a dobu Karla
IV. v projektové výuce • budeme soutěžit ve čtenářských dovednostech • prožijeme barevný týden před Velikonocemi
a pojedeme opět se ZŠ Kostelní Lhota
na velikonoční program do Kutné Hory,
kde navštívíme i Chrám Svaté Barbory
• byli bychom rádi, kdyby se chlapci zapojili do „řehtání“ před Velikonocemi
a pomohli udržet tuto krásnou tradici • uspořádáme čarodějnický rej • s cyklistickým
kroužkem chceme najet ještě mnoho kilometrů a poznat co nejvíce zajímavých
míst kolem Hradištka a možná se vypravit
i dále • čeká nás dopravní hřiště a tréninky na závody dračích lodí v Nymburce
• výlet s klubem důchodců na Karlštejn
a do Koněpruských jeskyní • budeme soutěžit v Hořátvi v lehké atletice a v Pečkách
si zahrajeme florbal • budeme i nadále spolupracovat s členkami KD v Hradištku •
pro maminky plánujeme ke Dni matek výlet do Prahy • pasujeme prvňáčky na rytíře
a rytířky čtení • i nadále se budou ve škole
scházet budoucí prvňáčkové na Předškoláčkovi • žákyně 5. ročníkupojedou na
balet Zlatovláska do Stavovského divadla
do Prahy • těšíme se do Itálie na ozdravný pobyt • zahrajeme divadlo Sněhurka
a několik trpaslíků a rozloučíme se s našimi páťáky • budeme v Nymburce závodit
na dračích lodích • pojedeme na operu Čert
a Káča do Národní opery v Praze • žáci paní
učitelky Sedláčkové nás pozvou na koncert
• a budeme se připravovat na Masopust,
který škola po pěti letech opět uspořádá
v únoru 2015. Za ZŠ Hradištko M. Šteffková

Klubko se rozkutálelo Hradištkem

Již pět měsíců pracuje v Hradištku
Dámský spolek klubko, který je otevřený všem ženám a dívkám se zájmem
o výtvarné činnosti. Klubko dává příležitost k tvorbě, prezentaci a soustředěné tvůrčí práci, připravuje a realizuje
programy zájmové činnosti a usiluje
o spolupráci a výměnu zkušeností s jinými organizacemi i jednotlivci.
Proč „klubko“? Název vychází z významu pevně smotané příze, nikoliv svázané,
s volností odmotání a následné kreativní,
svobodné tvorbě něčeho krásného a funkčního. Členky spolku od listopadu 2013
uspořádaly již několik veřejných akcí.
Dětem byla určena Andělská výtvarná dílna (12/2013) a Dětský karneval (03/2014),
ženám z Hradištka i okolí zase bazary
dámského oblečení (01/2014) i následně
dětského a juniorského oblečení (02/2014).
Více info.: www.klubkohradistko.webnode.cz

www.facebook.com/klubko.hradistko.

V průběhu roku 2014 plánujeme uskutečnit i další akce určené veřejnosti:
· Středověký jarmark (12. 4. 2014)
· Sabat − slet čarodějnic (30. 4. 2014)
· Prvomájový cyklovýlet (1. 5. 2014)
· Výstava na oslavu svátku matek (05/2014)
· Bazar dáms. a dívčího oblečení (05/2014)
· Dětský den Cesta kolem světa (28. 6. 2014)
· Bazar děts. oblečení a potřeb (09/2014)
· Příprava Masopustu 2015 (od 10/2014)
· Halloween (1. 11. 2014)
· Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
(30. 11. 2014)

· Mikulášská výtvarná dílna (6. 12. 2014)
· Výstava betlémů (12/2014)
Chceme tvořit, zkoušet různé výtvarné
a hobby techniky, zapojit hlavně děti, odpoutat je od televize, počítačů i „chytrých“
telefonů. Byly bychom rády, pokud by se
nám v oblasti věnované dětem podařilo
převzít štafetu po členkách Klubu starších
důchodkyň, které budou vždy čestnými

hosty na všech našich akcích. Základem
financování našich akcí jsou členské příspěvky. Dále pro svoji činnost hledáme
i jiné zdroje financování a věříme, že budeme moci stále rozšiřovat možnosti našich
aktivit. Vedení obce nám poskytlo k užívání prostory klubu/jídelny v budově OÚ,
kde se bude konat většina našich akcí.
Věříme, že Vás plánované aktivity spolku zaujmou a potkáme se na některé z našich akcí.
text a foto: D. Kratochvílová a A. Brettová

Novinky obce Hradištko-Kersko					
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Středověký jarmark

Činnost klubu
důchodců v Hradištku

Po Vánocích se opět scházíme každé
úterý. Po změně času je to od 17.00 hodin. Hlavní je pro nás začátek roku, kdy
pravidelně připravujeme ples. Letos to byl
ples korálkový. Příprava dala dost práce,
ale odměnou pro nás je, když se lidem na
plese líbí. Připravily jsme si malou scénku
samy a druhé vystoupení nacvičila děvčata
ze školy. Děkujeme jim i paním učitelkám.
Také děkujeme všem sponzorům i samotným občanům za věcné dary do tomboly.
Několik z nás bylo také na plese Sdružení
obcí Kersko v Nymburce a moc se nám
to líbilo. Začaly jsme jezdit do Prahy do
divadla U Valšů. Je to malé, ale moc pěkné

Blahopřání občanům

Hodně zdraví a spokojenosti přejeme
všem, kteří slaví 70 a více let.
V březnu oslavují pěkné narozeniny paní
Adriana Altmanová, Antonie Janečková,
Vlasta Kurková, Věra Šťastná, Danuška
Fialová, Jana Stopferová a pánové Josef
Janouch, Jaroslav Vorlíček a Josef Koštíř.
V dubnu se krásného věku dožívají paní
Mária Zicháčková, Božena Kasalická,
Marta Kratochvílová, Jaroslava Zelenková a pánové Otakar Hřebík, Josef Tržický,
Josef Bláha a Stanislav Hezina.
V květnu oslaví krásné jubileum paní
Vlasta Drobná, Jiřina Vejrová, Marie
Šťastná, Marie Nováková, Helena Steklá
a pánové František Stříska, František Hlavička, Kristian Berauer a Miloslav Sýkora.
Blahopřejeme!

Boj s komáry

Také letos chceme bojovat s komáry
v Kersku. Příspěvky na postřik můžete zasílat na účet obce: č. 0504 93 23 89/0800,
v. symbol: 1234 nebo platit hotově v Lesním ateliéru Kuba v Kersku. Děkujeme za
příspěvky a těšíme se na klidné léto.

divadlo a hlavně je příjemné, že hrají od
16.00 hodin, a tak se můžeme včas vrátit
vlakem domů. Naposled jsme byly na recitálu Josefa Fouska, bylo nás deset a moc
se to povedlo.
Těšíme se na další divadelní představení i naše akce, které už plánujeme. 		
Za KD Miluše Ziková

Návštěva v Kersku

Do Kerska zavítali moderátoři Lucie
Borhyová a Rey Koranteng, když natáčeli
pro TV Nova pořad Víkend (25. 3. 2014),
který byl věnovaný B. Hrabalovi.

Jaro je tady a s ním se nezadržitelně
blíží i velikonoční svátky, které letos
připadají na druhou polovinu měsíce
dubna. Přípravy na tyto sváteční dny si
můžete zpříjemnit návštěvou Středověkého jarmarku v Hradištku u Sadské.
Jarmark, jenž pořádá Dámský spolek
klubko, se koná v sobotu 12. 4. 2014 od
11.00 hodin v centru obce.
Připravený program bude skutečně
pestrý. Hlavní nabídkou budou výrobky
Dámského spolku klubko označené logem
„klubko original“, jejichž koupí přispějete
této neziskové organizaci na akce určené
především pro děti. Dále budete mít možnost potěšit sebe i své blízké zakoupenými drobnostmi v jednotlivých stáncích
s opravdu bohatou nabídkou. Budou se zde
prezentovat nejen profesionální výrobci
keramiky, šperků, drátovaných výrobků
a výrobků z ovčí vlny, ale také zde budete
moci zakoupit výrobky dětí ze ZŠ Semice
s jarní tematikou.
Zábavný doprovodný program bude dotvářet středověkou atmosféru, která na vás
dýchne i při výběru chutného občerstvení
a originálních pochoutek, které jsou rovněž v nabídce prodejců. Přijměte naše pozvání a přeneste se s námi do středověku.
www.klubkohradistko.webnode.cz
Dámský spolek klubko

Poznáte co je na fotografii?

XVI. Hrabalovo Kersko

Zveme všechny příznivce díla spisovatele Bohumila Hrabala k tradičnímu setkání v Kersku − sobota 17. května 2014.
Pochod Kerskem, start u Svatojosefského pramene: 10.00 • Cyklojízda do
Kerska, start v Nymburce: 10.00 • Ateliér Kuba: od 12.00 hudební vystoupení
• 13.00 −18.00 Hlavní program: Harlekýnovy milióny, DS Hálek Nymburk (úprava Jan Řehounek) • vystoupení skupiny
Crossband • hosté z filmů Jiřího Menzela
• vystoupení Jana a Václava Neckářových
• Jubilejní Postřižinské pivo • soutěže
(znalostní test, O nejlepší dobový kostým…) • stánek Nymburské knihovny
• prodej hrabalovských knih…

V minulých Novinkách jsme uveřejnili
soutěžní fotografii. Čtenáři měli poznat,
co na ni bylo. Fotografie zobrazovala
detail kerského menhiru u Labe.
Vylosovali jsme tyto výherce: Maruška Pospíšilová (Kersko) Jiřina Straková
(Hradištko), Magda Křehnáčová (Kersko).
Získávají dárkový balíček, který je připraven k vyzvednutí na OÚ.
Připravili jsme novou soutěž. Poznejte, co je na fotografii. Odpovědi zasílejte
na novinky@hradistko-kersko.cz nebo napište na lísteček s vaší adresou a vhoďte do
schránky OÚ v Hradištku do konce dubna 2014. Tři výherce odměníme cenami.
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