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Vítání občánků v Hradištku

Otevření Naučné stezky v Kersku

Sněhurka a několik trpaslíků
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v průběhu jarních měsíců letošního
roku naše obec zaznamenala mnoho
pozitivních změn.
Ke 100. výročí narození spisovatele
Bohumila Hrabala jsme slavnostně otevřeli po více než ročním intenzivním
úsilí Naučnou stezku Bohumila Hrabala,
společně se zástupci státního podniku
Lesy České republiky. V katastru naší
obce najdete v rámci této naučné stezky třináct příjemných zastavení na trase
dlouhé 7 km.
Většina z vás již jistě zaznamenala
zahájení prací na stavbě budovy nové

Mateřské školy v Hradištku. Pokud nám
bude počasí přát a nevyskytnou se žádné neočekávané události, bude budova
mateřské školy zkolaudována v prosinci
letošního roku.
Z investičních akcí obce nadále čekáme na schválení dotace na zateplení
a novou fasádu budovy obecního úřadu.
V měsíci srpnu plánujeme vybudovat
i nový chodník od Základní školy k budově OÚ. Věřím, že tuto novinku uvítají
nejenom žáci ZŠ, kteří denně dochází do
zrekonstruované budovy obecního úřadu
na obědy, ale i ostatní občané, zejména ti,
kteří se před dvěma lety v anketě, která

běžela na internetových stránkách obce,
vyslovili pro tento záměr. Mimochodem,
je mi potěšením vám sdělit, že před pár
týdny prošla nově vybudovaná jídelna pro
děti ZŠ a dámy z Klubu důchodců kontrolou Krajské hygienické stanice s vynikajícím výsledkem, což bylo pro nás, coby
zřizovatele, tou nejlepší odměnou.
V polovině měsíce června jsme opětovně slavnostně přivítali nové občánky naší
obce a nejen jim, ale i vám všem občanům
Hradištka a Kerska bych chtěl z celého
srdce popřát krásné slunečné a teplé léto
a školákům pěkné vysvědčení!
Ing. Jiří Kubela, starosta
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Hradištko bude mít mateřskou školu
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy oznámil začátkem
dubna 2014 obci Hradištko, že schválil
předložený projekt výstavby nové mateřské školy k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy.
Obec Hradištko tedy díky dotaci ve výši
6 milionů korun již začala stavět mateřskou
školu pro 15 dětí na obecním pozemku naproti základní škole. Výběrové řízení na
dodavatele stavby vyhrála stavební firma

R. I. W. s.r.o. z Nového Bydžova. Stavba
byla slavnostně zahájena 17. června 2014
poklepáním základního kamene za přítomnosti zástupců ROP Střední Čechy. Příjemné slunečné dopoledne zpestřily svým
vystoupením děti ze základní školy. Na zahájení se přišlo podívat nejen mnoho místních obyvatel, ale i maminky s budoucími
předškoláčky.
Budova školky bude dokončena do konce roku 2014. Provoz v ní by měl být zahájen v září 2015.
Poklepání základního kamene – projektový
manažer Mgr. Luboš Rambousek, projektantka Ing. Nikola Šabachová, zpracovatel veřejné
zakázky Ing. Petr Jakubíček, místostarostka
Jana Kubová, ředitel Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy Ing. Václav Chytil, odborná referentka Úřadu regionální rady Mgr. Beáta Majdišová a starosta
Ing. Jiří Kubela.

Dne 26. 4. 2014 proběhl v Kersku jarní
úklid okolo Svatojosefského pramene,
v příkopech podél Betonky a u rybníka.
Děkujeme občanům, kteří přišli pomoci.

V časopise Výlety současnosti č. 3/ 2014
vyšla aktuální čtyřstránková reportáž
Karla Maliny s mnoha fotografiemi:
Kersko Bohumila Hrabala.

Bohumil Hojsák

Po představení vystoupily žákyně 5. třídy, které se s místní školou loučí a přecházejí do šestých tříd v Semicích a Sadské. Paní ředitelka je na závěr dekorovala
pamětními stuhami a popřála jim mnoho
úspěchů v nové škole.

V sobotu 14. června 2014 přišly do zasedací místnosti obecního úřadu tři rodiny se svými dětmi. Nově narozené děti
Christina Bohuslavová, Vojtěch Žemla
a Bohumil Hojsák byly vedením obce
v čele se starostou Ing. Jiřím Kubelou přivítány jako noví občané Hradištka. S písničkami a básničkami vystoupila tři školní
děvčata pod vedením paní ředitelky Mgr.
M. Šteffkové. Noví občánci byli obdarováni pamětním listem, knihou pohádek
a keramickou figurkou, maminky kytičkou. Přípitkem a neformální debatou o naší
vesnici bylo dopoledne ukončeno. Děkujeme sponzorovi
za poskytnutí
věcných darů.

Christina Bohuslavová

Žáci ZŠ v Hradištku se rozloučili se
školním rokem veselou divadelní hrou
plnou písniček a veršů 20. června 2014
ve dvoře Hostince u Kocánků.

Přivítali jsme
nové občánky

Vojtěch Žemla

Sněhurka
a několik trpaslíků

Sledujte pravidelně obecní webové
stránky: www.hradistko-kersko.cz
Aktualizované fotoreportáže neleznete ve složce: fotografie z akcí.
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16. Hrabalovo Kersko

V sobotu 17. května 2014 se opět sešlo mnoho příznivců díla
Bohumila Hrabala, aby zavzpomínali na spisovatele, který
v Kersku na své chatě pobýval a psal knihy. Letošní ročník,
již šestnáctý, byl navíc umocněn kulatým výročím. Bohumil
Hrabal by se letos dožil rovné stovky!

Letošní zájem o komentovaný pochod
Kerskem byl mimořádně velký, proto
se skupiny rozdělily na dvě části, průvodci byli dva. Otevírala se totiž nově
naučná stezka a ta přilákala další zájemce o poznání tohoto regionu. Dopoledne
rovněž startovala i cyklojízda z Nymburka, po trase soutěživí sbírali razítka.
Odpolední program začal ve 12.00 hodin
v lesní zahradě ateliéru Kuba. Nymburský
divadelní soubor Hálek předvedl ukázku
z nového nastudování hry Bohumila Hrabala Harlekýnovy milióny, kterou upravil Jan Řehounek. Na vylepšeném pro-

fesionálním jevišti se vystřídaly kapely
Trampstejk, BG Friends a Crossband.
Zpěvák poslední jmenované kapely Jarda
Kříž, který je zároveň ředitelem Hálkova
divadla v Nymburce, se stal pro tento den
i moderátorem. Uvedl hosty: režiséra hrabalovských filmů Jiřího Menzela, herce
těchto filmů Petra Bruknera a Pavla Nového,
herečku a malířku Ivu Hüttnerovou, básníka
a spisovatele Jaroslava Holoubka. Zlatým
hřebem programu bylo vystoupení bratrů
Jana a Václava Neckářových, kteří svými vybranými hity roztancovali prokřehlé
a promočené publikum. Odpoledne zača-

Kdo nás teď bude bavit?

Dne 11. června 2014 zemřel ve věku
osmdesáti tří let, jeden z největších kerských pábitelů – Jiří Fiala, pan Leli.
Byl natolik výraznou osobností Kerska,
že si jej Bohumil Hrabal nemohl nevšimnout. Jeho životní příhody zaznamenal ve
Slavnostech sněženek a Jiřímu Fialovi věnoval i jednu povídku – Leli.
Leli byl těžkej pard, pro samý kamarády
ani neměl čas se oženit, tak velkej kamarád to byl. Žádná slavnost v kerském polesí, a tady je skoro každou neděli nějaká
slavnost, protože kdo je mladej, tak to už
je slavnost sama o sobě, obzvláště když
někdo dává sud. To byla taková výjimečná
slavnost, že když se někdo voženil nebo se
mu narodilo dítě, tak se dal tuplák a vypil
se na tý chatě a v tý aleji, kde byla ta svatba nebo ty křtiny. A tak Leli se objevoval
jako pořadatel a technický poradce. Ve
všem si Leli věděl rady, tak byl sečtělej, že

Při natáčení Slavností sněženek s Vladimírem Jilemnickým

vlastně byl veliký technický příruční slovník,
a o všem, kde se co stalo
nebo událo, o tom dovedl udělat přednášku.
Jiří Fiala měl trvalé
bydliště v Praze, avšak do Kerska jezdil
s rodiči už od svých sedmnácti let. Před
odchodem do důchodu pracoval v Národním technickém muzeu v Praze. V Kersku
pobýval moc rád. Byl pravidelným návštěvníkem Hájenky a potom restaurace
U pramene, kde rád sedával se železnou
pravidelností ve společnosti místních,
svých kamarádů. Jeho místo u stolu zůstalo navždy prázdné, ale jeho vyprávění
zůstává dál znít ve větvích borovic nad neustále zurčícím Pramenem svatého Josefa.
Jak říkám, velikej pard byl Leli. Kdo nás
teď bude bavit? (ukázky použity z knihy
Bohumila Hrabala Slavnosti sněženek)

S Josefem Somrem – Kersko 2012

lo totiž pršet a tak se stalo to, co si nikdo
z organizátorů nepřál, že letošní Hrabalovo Kersko zmoklo. S nestálým počasím se
počítalo, takže bylo připraveno více krytých ploch pro diváky a nutno podotknout,
že mnozí opravdu vydrželi až do konce.
Na pořádání akce Hrabalovo Kersko se
podílejí: Klub čtenářů Bohumila Hrabala
při Městské knihovně Nymburk, Město
Nymburk, Muzeum Nymburk, Městské
kulturní středisko Nymburk, Sdružení obcí
Kersko, Pivovar Nymburk a Lesní ateliér
Kuba v Kersku.
Příští ročník se uskuteční 23. 5. 2015.

Vzkaz od režiséra Jiřího Menzela:

Mám hezké vzpomínky na natáčení v Kersku, na pana Hrabala i na pana Fialu.
Rád se tam vracím. Je mi líto, že nás pan
Fiala opustil. Ještě nedávno jsem s ním
mluvil. Ale jsem rád, že jsme mu filmem
Slavnosti sněženek postavili vlastně takový symbolický pomníček.

Vzkaz od Jaromíra Hanzlíka:

Na pana Fialu alias Leliho budu vždy rád
vzpomínat, neboť díky jemu a panu Hrabalovi jeho výroky ve filmu mnou řečené
zlidověly a dodnes občas na mě někdo
zavolá: Máte štěstí, že jedu zrovna kolem
nebo i jiná rčení tohoto kerského pábitele.

Vzkaz od Jana Malindy:

(reportéra MF DNES, který s J. Fialou sepsal do Magazínu Dnes č. 44/2013 rozhovor) Je mi to líto. Byl to krásnej člověk,
velikej pard.

S Jaromírem Hanzlíkem – Kersko 2003
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Kersko je velmi inspirativní, naši tvorbu poznamenalo
Alena (*1964) a Igor (*1960) Grimmichovi tvoří manželský pár, který žije
v Kersku. Tato zajímavá rodina je bezesporu velmi výtvarně nadaná. Kersko
tvůrčí lidi přitahuje stále, Grimmichovi
nebyli výjimkou. Jeden červnový parný
podvečer jsme se sešli a já je pro čtenáře
Novinek vyzpovídal.
Paní Aleno, čemu všemu se vlastně
profesionálně věnujete?
● Věnuji se hlavně malování na hedvábí.
K tomu píšu knihy a články do různých
časopisů. Vedu také web o výtvarných
technikách. (www.vytvarnetechniky.cz)
S manželem tvoříme bytové doplňky
a dřevěné malované šperky.
Pane Igore, vy také tvoříte v Kersku?
● Já jsem vlastně rozpolcená osoba. Napůl
se věnuji pedagogice a napůl výtvarným
záležitostem. Maluji obrazy. Momentálně
jsem ještě začat vytvářet malované rámečky na zrcadla.
Můžete rozvést vaši pedagogickou práci?
● Jsem ředitelem Dětského domova Husita v Dubenci u Příbrami. Je to jeden
z nejmenších dětských domovů v Čechách. Máme šestnáct dětí.
Kde prezentujete své výrobky?
Kde je mohou vaši zájemci vidět?
● Alena: Máme webový obchod
(www.grimmich.cz) a dále jsme
zastoupení v různých galeriích po
celé České republice. Také jsme
v Kersku u Kubů. Po dohodě je
možné přijet se podívat do ateliéru i k nám a vybrat si výrobek
přímo u nás.
Bylo by zajímavé, kdyby v Kersku vzniklo více takových míst,
výtvarných dílniček, které by
zájemci o výtvarné umění mohli
navštívit.
● Alena: Přesně toto jsme viděli
v zahraničí. Jsou obce, kde v přírodě, na nějakém zajímavém místě žijí
různí výtvarníci a jezdí se tam k nim na
návštěvu z jednoho ateliéru do druhého.
Kersko je velmi inspirativní, naši tvorbu
poznamenalo. Manželovy obrazy nebo
zrcadla… všude samý les.
Dostáváme se k obrazům pana Igora.
Proč malujete právě velkorozměrné obrazy? Potřebujete rozmach?
● Je mi příjemné dělat velké obrazy a na
výstavách velký obraz člověk lépe vnímá,
na rozdíl od těch maličkých. Samozřejmě
velké věci se ale hůře prodávají. Kerský
les mě hodně bere a letos hlavně kerské
noci. V zimě jsem asi tři obrazy maloval
o zimním slunovratu, kdy jsem vstal v pět
ráno a začal malovat. Bylo to komické,
protože ven oknem ještě nebylo moc vidět.

Bylo to zajímavé. Les je momentálně pro
mě tedy hodně důležitý. Mám zákazníky,
kteří mají ode mě už více obrazů. Mnoho obrazů mám umístěných v jedné firmě
v Praze. Jsou jimi vybaveny kanceláře.
Také na Žižkově v jedné kavárně mají asi
pětadvacet mých obrazů. Jsem totiž rád,
když doma mám jen obrazy, na kterých
zrovna dělám.
Jakou připravujete nejčerstvější výstavu?
● Igor: V Dubí u České Lípy mám teď
v jedné galerii výstavu, ještě s jedním slovenským kamarádem. V polovině července se obrazy přemístí na výstavu přímo do
České Lípy.
Kolik knih, paní Aleno, jste už vydala?
● Čtyři knihy – Kouzlení s hedvábím, Nunofilcování, Šibori – batika a Výtvarný
rok. Ta poslední vyšla před Vánocemi. Tři
jsou na téma hedvábí a jedna je o tvoření
po celý rok. V ní jsou různé techniky a návody jak pro malé, tak pro velké. Kniha je
doplněna kalendářem s povídáním o čase,
svátcích… O tom, jak se vše v průběhu
historie vyvíjelo, na jak starých kořenech
náš kalendář a vůbec vnímání času stojí.
Jsou zde třeba odpovědi na to, proč má

červenec i srpen 31 dní, od kdy se slaví
Vánoce, jak je to se stromečkem a adventním věncem nebo jak se vypočítává termín Velikonoc. Teď bych si ráda od knih
trochu odpočinula, protože za čtyři roky
jsem vydala čtyři knihy a byla s tím spousta práce. Ráda bych se nyní věnovala více
volné tvorbě. Kromě šál a šátků
jsem nyní začala tvořit obrazy
z vlny a hedvábí, to mi dělá radost.
Do Kerska jste už jezdila od
dětství?
● Jsem tu vlastně už od šesti neděl. Z Kerky mi vařili sunar.
Opravdu?
● Ano. Babička s dědou si v Kersku postavili chatu už v roce
1938. Strávila jsem tady celé dětství, cítím se tu stále jako doma.
Veškeré volné dny, prázdniny…
všechny hezké dny mám spojené
s Kerskem. Přestože jsem bydlela v Praze, doma jsem v Kersku.
Vždy jsem s manželem snila
o tom, že se tady usadíme natrvalo. Nejdříve jsme si koupili vlastní chatu, čekali
jsme, až děti odrostou a teď se tady zabydlujeme. Jsem fascinovaná, co dělá les během roku. Je to opravdu nádhera.
Fascinují vás jeho proměny?
● Ano, každý den je jiný, je to úžasné.
Jakou nejzazší vzpomínku na Kersko
máte vy?
● Igor: Poprvé jsem tady byl v roce 1976
s kamarádem. Jeli jsme navštívit spolužáka, který tu měl chatu. Jmenoval se podobně – Grim. Do místní hospody nás nepustili, tak jsme jeli do Semic. Ráno jsem si
čistil zuby u pramene a jeden místní občan
mi vynadal, že znesvěcuji pramen. Nechápal jsem… teď už mu rozumím. Bylo to
mé první setkání s Kerskem a moc jsem

...pokračování na další straně
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nechápal, co že to je jako za zázrak? Později jsem se sem dostal po deseti letech,
až když jsem přijel na námluvy za mojí
ženou. Jezdívali jsme na různé výlety,
a když se nám narodilo nejmladší dítě,
dnes již osmnáctileté, tak jsme si řekli, že
by bylo dobré jezdit někam na jedno místo. Tak jsme koupili v roce 1998 vlastní
chatu tady v Kersku.
● Alena: Po celou dobu jsme o vlastní
chatě uvažovali. U rodičů to pro
nás bylo už malé. Možná jsme
do toho měli jít dříve, možná
jsme to udělali pozdě.
Máte v Kersku nebo v jeho
nejbližším okolí nějaké oblíbené místo, kam rádi chodíte?
● Alena: Mně Kersko vyhovuje celkově. Jste v přírodě,
v klidu… Cokoli potřebujete
zařídit, tak oproti Praze je to
snadné. Dojedu do Sadské na
poštu, před banku, před obchod,
všude zaparkuji. Lysá, Nymburk,
Poděbrady… všechna ta místa mi

Blahopřání občanům
Hodně zdraví a spokojenosti přejeme
všem, kteří slaví 70 a více let.
V červnu oslaví pěkné narozeniny
paní Jiřina Hlavičková, Věra Chládková,
Jindřiška Herclová, Věra Samková i Antonie Šimková a pan Jiří Volc.
V červenci se krásného věku dožívají
paní Božena Červenková, Božena Šindelová, Jaroslava Veverková, Marie Hráská,
Květa Šťastná, Štěpánka Zavadilová a pánové Čeněk Kožnar, Bohumil Pech a Antonín Veverka.
V srpnu oslaví své jubileum paní Jana
Pokorná, Magda Křehnáčová, Pavlína
Skolilová a pánové Stanislav Němec
a Zbyšek Volný.

Poznáte co je na fotografii?
V minulých Novinkách jsme uveřejnili
soutěžní fotografii. Čtenáři měli poznat,
co na ni bylo. Fotografie zobrazovala
detail střechy Hájenky v Kersku.
Vylosovali jsme tři výherce, kteří získali
triko s nápisem Zahrádkáři Kersku. Jsou
to: Jiří Šťastný (Orlová – Lutyně), Jiří Kutifel (Kersko) a Jiřina Straková (Hradištko). Blahopřejeme. Připravili jsme novou
soutěž. Poznejte, co je na fotografii. Jde
o detail něčeho, co se nachází na území
Hradištka – Kerska. Odpovědi zasílejte na:
novinky@hradistko-kersko.cz nebo napište na lísteček s vaší adresou a vhoďte do
schránky OÚ v Hradištku do konce srpna
2014. Tři výherce odměníme cenami.
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vyhovují. Přijdete do obchodu, tam je většinou majitel, ví, co prodává… Ráda chodím na Semickou hůrku, chodíme se koupat do Labe, do jezera v Poděbradech…
Poděbrady mám už ráda od dětství, když
byla nějaká oslava, jelo se tam do cukrárny. A vůbec, od doby, co tady bydlíme,
mám stále pocit, že je léto a prázdniny.
Kam vyrážíte? Jezdíte také na kole?
● Igor: Kolo je moc příjemné. Nejvíce mě

baví koupání U kamene. Doma si maluji,
a když usoudím, že je mi teplo, sednu na
kolo a za pět minut jsem tam, zaplavu si,
nikde nemusím platit, nikdo tam není…
Jo, Labe je dobrý.
● Alena: Když jsem unavená z práce, jdu
se na čtvrt hodiny projít a je mi dobře.
Bydlení tady považuji v tomto ohledu za
nesmírný luxus.
Co vám v Kersku naopak nejvíce chybí?
● Alena: Když je špatné počasí,
tak se může snadno stát, že se
ani nedostanete z domu. Voda,
sníh, led… takže cesty. Kanalizace, voda, veřejné osvětlení,
pokrytí signálem…Na to, že už
máme jednadvacáté století, tak
tyto technologie by už tu mohly být. Všude vidíte reklamu na
nejrychlejší internet a pak zjistíte, že to možná funguje jen okolo Václaváku v Praze.
● Igor: Já to vidím také tak.
Cesty, voda, kanalizace, jinak
nic…			
Bronislav Kuba

Zprávy z klubu
důchodců v Hradištku

Na obecním úřadě je už v provozu
nová jídelna a nám je umožněno se tam
scházet. Je tam příjemné čisté prostředí, nový nábytek, tak se nám tam líbí.
Po našem plese, kde učinkovaly děti ze
školy, jsme je vzaly 14. 5. na společný výlet, který ale vymyslely paní učitelky. První byla prohlídka Koněpruských jeskyní
a pak jsme přejely na hrad Karlštejn. Bylo
tam fajn. Na 7. 6. jsme pozvaly ke Kocánkům zpěváka Jiřího Škváru, který nás bavil dvě hodiny a do večera nám pak hrál
pan Barták. Také jsme měly přednášku
o čínské medicíně, kterou přednesla paní
Rajdlová z Nymburka. Naše občanka paní
Chládková se dožila 15. 6. osmdesáti let

a v současné době je v léčebně, kde jsme
ji navštívily. Byla ráda a má se tam dobře.
Dne 23. 5. uspořádala škola Běh Hradištkem, kde jsme pomáhaly na kontrolních stanovištích. Škola pořádala 20. 6.
ukončení školního roku, kde jsme předaly
žákům z páté třídy dárek na rozloučenou.
Začneme se opět scházet v září.
text a foto: za KD Miluše Ziková

Postřik proti komárům

I v letošním roce byl proveden odbornou firmou z Poděbrad postřik larev
komárů, které byly nakladeny ve vodotečích.
V pátek 6. června 2014 se postřik prováděl na veřejných prostranstvích a v sobotu 7. června na soukromých pozemcích,
jejichž majitelé projevili
o tuto službu
zájem. Děkujeme občanům
za finanční příspěvky, které
na postřik poskytli.
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V naší knihovně se stále něco děje

Co je to knihovna? „Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí
a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování
a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin.“ (Manifest IFLA/
UNESCO o veřejných knihovnách, 1994)
Také knihovna v Hradištku není jen půjčovnou knih a časopisů. Ročně pořádá
mnoho kulturních a vzdělávacích akcí,
především pro děti a seniory.
Děti nadále pravidelně navštěvují knihovnu ve středu v rámci vyučování a knihovnice se stala patronkou Klubu starších
důchodkyň, které se scházejí v knihovně
v pondělí.
Od posledního vydání Novinek jsme
toho stihli hodně. Proběhla výtvarná velikonoční dílna, kde děti tvořily zajíčky
a kuřátka z papíru, jindy skládaly lodičky
z papíru, nebo květinky pro maminky ke
Dni matek, či origami z papíru ve tvaru
mini knížky. Také seniorky z klubu důchodců v knihovně pilně vyráběly žluté
papírové kornouty na dobroty pro děti,
které předaly ve škole na Žluté úterý. Tvořily ubrouskové dekorace, kterými ozdobily stoly na Sousedském posezení, které
pořádaly v jídelně Obecního úřadu. Tato
akce se jim opravdu velmi vydařila.

Babičky také zdobily v knihovně perníčky ve tvaru soviček, kterými obdarovaly
děti při čarodějnickém reji ve škole.
V rámci letošních oslav 100. výročí
založení knihovny knihovnice vyzvala čtenáře, aby ručně přepsali básničky
o maminkách, na které si vzpomenou,
a z těchto rukopisů vznikla pěkná nástěnka, která je ještě nyní k vidění v knihovně.
S dětskými čtenáři jsme si připomněli výročí 90. let od narození spisovatele
Eduarda Petišky čtením ukázek z knihy
Stříbrné dobrodružství, při kterém jsme
hovořili o tom, jak je důležité mít kamaráda. Děti také svého nejlepšího kamaráda
nakreslily.
Den dětí jsme v knihovně oslavili žabími závody. Děti skládaly žabky z papíru,
pěkně je pomalovaly a poté s nimi soutěžily. Nakonec do rybníku doskákaly i ty
méně obratné žabky a všechny děti byly
odměněny sladkostí.
Paní Zavadilová mě zaskočila prosbou,
zda bych pro ně vymyslela „Mozkový
jogging“. Prý jim o tom psala paní Najmanová, bývalá členka klubu, která nyní
bydlí v Praze.
V knihovně proběhl tedy velký trénink
paměti, který se setkal s velmi nadšeným
ohlasem. Zkusili jsme se poslepu pode-

psat. Řekli jsme si, co jsou to mnemotechnické pomůcky ke snadnějšímu zapamatování, a myslím, že si všechny babičky
nyní dobře pamatují poloměr Země i barvy duhy. Zkoušely jsme používat pravou
i levou hemisféru mozku při kreslení pravou i levou rukou, skládali známá přísloví,
poznávali potraviny podle chuti, testovali paměť zapisováním krátce odkrytých
předmětů. Pobavili jsme se při testu znalostí pohádek, poznávali předměty podle
hmatu…
Zájemcům o historii Hradištka si dovoluji připomenout, že ještě po dobu letních
prázdnin si mohou přijít na obecní úřad
prohlédnout vystavené kopie starých fotografií Hradištka zpracované do informačních tabulí. Knihovnu od začátku roku navštívilo 351 návštěvníků, kteří si zapůjčili
405 knih a 71 kusů periodik.
Knihovna je otevřena v pondělí od
13.30 do 17.00 hodin a ve středu od
12.00 do 13.30 hodin. Informace naleznete na www.knihovna-hradistko.estranky.cz nebo na facebooku pod názvem
Knihovna Hradištko.
Knihovna oznamuje čtenářům, že
v době od 21. 7. do 1. 8. 2014 bude zavřeno z důvodu dovolené.
text a foto: Jana Šestáková

Policie ČR Obvodní oddělení Sadská informuje

Policie ČR Obvodní oddělení Sadská
zaznamenala od začátku roku 2014 do
konce dubna 2014 nárůst majetkové
trestné činnosti vloupání do rekreačních objektů v chatové oblasti Kersko.
Návštěvnost těchto objektů má svá neměnná pravidla.
V podzimních a zimních měsících návštěvnost klesá a lidé je obývají velmi
zřídka. Právě tohoto využívají pachatelé
majetkové trestné činnosti, kteří se zaměřují v převážné míře na nezabezpečené
objekty a jejich přilehlá příslušenství, jako
jsou kůlny a garáže. Předmětem jejich zájmu je vše, co se dá prodat nebo užít pro
vlastní potřebu. Řada pachatelů využívají
rekreační objekty i jako možnost bezplatného přenocování. Jak dostatečně zabezpečit a ochránit svůj majetek? Rekreační objekt lze zabezpečit mechanickými

zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice apod.). Věnovat zvýšenou
pozornost zejména stavebním otvorům
(vstupní dveře, okna, verandy). Uložit
z dosahu žebříky a jiné nástroje, které by
pachatel mohl použít při vloupání. Pro
případ vloupání si pořídit fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat si také
jejich výrobní čísla. Cennější věci v chatě
přes zimu nenechávat a raději je odvést na
bezpečné místo. Provést kontrolu objektu
i přes zimu. Policisté Územního odboru
Nymburk se intenzivně věnují problematice vloupání do rekreačních objektů v Kersku a Hradištku. V dané lokalitě byl navýšen výkon služby policistů a od začátku
roku 2014 zde proběhlo několik rozsáhlých bezpečnostních akcí. Policistům Obvodního oddělení Sadská a kriminalistům

Územního odboru Nymburk se podařilo
v letošním roce zadržet organizovanou
skupinu pachatelů, kteří zde páchali trestnou činnost. Nejméně v patnácti případech
se vloupali do rekreačních objektů včetně
kůlen a způsobili škodu za několik desítek
tisíc korun. V případě, že zjistíte po příjezdu na chatu, že ji navštívil nezvaný host,
v žádném případě nevstupujte do objektu
a po zlodějích neuklízejte. Ihned volejte
linku 158 a na místo se neprodleně dostaví
hlídka Obvodního oddělení Sadská. Zároveň žádáme trvale žijící občany Kerska
a Hradištka, aby se v případě zjištění
podezřelých okolností v chatové oblasti
např. cizí motorová vozidla, neznámé osoby apod. s důvěrou obraceli na naši policejní služebnu v Sadské cestou telefonní
linky 158. Za případné poznatky k majetkové trestné činnosti děkujeme.
npor. Mgr. Jana Žďárská, vedoucí OOP Sadská
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Školáci v Caorle

Vyvrcholením celé návštěvy bylo vystoupení našich dětí právě v těchto prostorách,
kde se sešla celá mateřská školka, téměř
sto dětí. Naše dětí zazpívaly a zatancovaly
to, co se učily ve škole. Odměnou jim byl
velký potlesk a uznání, jak jsou šikovné
a hodné, protože během prohlídky školky
byly opravdu vzorné a se zájmem vše sledovaly a poslouchaly. Ale ani italské děti
se nenechaly zahanbit a předvedly krásné
a vtipné vystoupení, a přestože jsme skoro
nerozuměly, moc se nám líbilo. Nakonec
jsme ještě dostali sladkou odměnu, rozloučili se a vyměnili e mailovou adresu,
že si pošleme fotografie a napíšeme si.
Odcházeli jsme s úžasnými pocity a ještě cestou do hotelu si povídali o tom, jak
to bylo fajn. Slečna delegátka byla také
nadšená, velice nás chválila a tvrdila, že
ve školce byla už s několika školami, ale
toto ještě nezažila.
Byli jsme na naše děti opravdu hrdé
a vděčné i za ostatní pochvaly na hradišťskou školu ze stran ostatních hostů hotelu.
Týden u moře utekl jako voda. Bylo nám
tam opravdu dobře a společně si to užili se
vším všudy. Kromě koupání v moři, hraní
her, procházek po městě a návštěv památek a aquaparku, jsme také psali deníčky,
kreslili obrázky a každý večer chodili na
italskou zmrzlinu. Také jsme mávali rodičům na kameru a u kostela si sáhli na
kříž, který má prý takovou moc, že se ještě
někdy do Caorle vrátíme. Snad se nám to
opravdu splní.

Již popáté žáci ZŠ v Hradištku pobývali v rámci ozdravného pobytu v Itálii.
Půvabné přímořské městečko Caorle je
přivítalo sluníčkem a ze začátku ne příliš teplým mořem, ale to jim nevadilo.
Na moře se přece tak moc těšili.
Každým rokem se snažíme, aby dny strávené na stejném místě jim přinesli něco
nového, a tak jsme letos uvítali nabídku
návštěvy v místní mateřské školce. Koncem týdne jsme se společně s delegátkou
Editou, která byla zároveň naší překladatelkou, vydali na desátou hodinu do školky, která leží přímo v centru města a nese
název Scuoladell´Infanzia San Giuseppe.
Přivítala nás paní ředitelka, která je stejně
jako většina pedagogické sboru, řádovou
sestrou. Byla velice milá a příjemná. Představila nám jednotlivé třídy, kde podle
věku pracovaly děti oblečené do bílých
triček a červených nebo modrých kraťasů,
podle toho jestli holčička nebo chlapeček.
Ve všech třídách panovala úžasná atmosféra, děti nás zdravily a dokonce se naučily české ahoj, aby nás mohly pozdravit.
Vždyť i mezi nimi byly české děti, jejichž
rodiče v Caorle pracují. Paní ředitelka
nás podrobně seznámila s prací na této
školce, provedla a ukázala nám všechny prostory a práce dětí. Nejvíce se nám
líbila společenská místnost, kde se děti
ráno scházejí, kde cvičí a rodičům hrají
divadlo a jiná představení. Posteskli jsme
si, jak nám nutně takový prostor schází.

text a foto: za ZŠ Hradištko Marcela Šteffková

Klubko vzývá slunce…
Sluníčko nám neustále zpestřuje všední dny, ale hlavně je nám nakloněno při
akcích pořádaných Dámským spolkem
klubko. Jako jeho členky jsme byly vděčné za sluncem zalitou dubnovou sobotu,
kdy jsme v Hradištku pořádaly svůj první
jarmark ve středověkém stylu. Návštěvníkům i přítomným řemeslníkům se pohodová předvelikonoční atmosféra velice líbila.
Obdivovat jsme mohli skvostná umělecká
díla drátenice Lady Borecké z Krchleb,
krásnou keramiku pana Málka z Poříčan
i pana Škrabánka ze Sadské. V nabídce
nechyběly rozkošné textilní panenky a dekorace i téměř pohádkové předení na kolovrátku provázené povídáním o zpracování
vlny. Stánky „klubka“ byly jakousi prodejní galerií rozmanité tvorby členek spolku,
jejichž výrobky nesly označení „klubko
original“. Všestrannost našich členek mohli návštěvníci doslova ochutnat ve
stánku s domácími bio-paštikami. Největším tahákem
pro děti byla naše „květinová dílnička“, kde si nejen

děti mohly vytvořit vlastní jarní dekoraci.
Venkovský jarmark obohacený o nabídku
řemeslných děl žáků ZŠ Semice doplňovala krátká vystoupení různých školních
souborů i jednotlivců. Velké poděkování
patří nejen hřejivým slunečním paprskům,
ale hlavně všem, co nás podpořili svou přítomností, nákupem našich výtvorů případně i občerstvení. Díky tomu, že Jarmark
neskončil ve ztrátě, jsme mohly pracovat
na přípravách tématického dětského dne.
Letos již po třetí, tentokrát s podtitulem
„Cesta kolem světa“. Přesto, že nás přípravy dětského dne při našich pracovních
povinnostech plně zatěžují, našly jsme sílu
i čas podpořit akci „zdravá prsa“ a vydaly se společně na Staroměstské náměstí
v Praze na Avon pochod. Toto silné téma
se dotýká každé ženy i celé její rodiny.

Cílem pochodu byly Žluté lázně, kde byl
připravený bohatý kulturní program. Žluté lázně doslova zrůžověly tisíci účastnic
a účastníků v krásných růžových tričkách
pro dámy a antracitovými tričky s růžovou
vsadkou pro pány. Všudy přítomné fronty
neubraly návštěvníkům na síle, odhodlání
i optimismu. Přátelská atmosféra nás provázela celým slunečným dnem. Přestože
se celý program protáhl a nás ještě čekala
únavná cesta zpět do Hradištka, stálo za to
si počkat až do chvíle, kdy se hromadně
vypouštěly balónky, určené jako pozdrav
všem, které svůj boj s rakovinou prsu prohrály. Růžové balónky bylo možno získat
z rukou "květinových víl", jejichž životní
příběh nám nemůže být lhostejný. Zvláštní
ticho provázelo stoupající balónky a všichni opouštěli areál se zavlhlýma očima a se
vzpomínkou na své blízké.
Večer jsme se rozcházely
s myšlenkou na Avon pochod 2015. Krásné léto všem
a dětem prázdniny plné zajímavých zážitků a dobrodružství přeje KLUBKO!
text a foto: D. Kratochvílová
a A. Brettová
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Naučná stezka Bohumila Hrabala byla v Kersku již otevřena
Dne 17. května 2014 byla slavnostně
otevřena nová Naučná stezka Bohumila
Hrabala v Kersku.
Jde celkem o třináct zastavení, kde se
obyvatelé Hradištka a Kerska, ale i turisté dozvědí mnoho zajímavých informací
o lese a životě v něm, o Bohumilu Hrabalovi a místech s ním spojených, a o dalších
zajímavostech tohoto regionu. Realizátory
jednotlivých zastavení jsou Státní podnik

Lesy ČR a Sdružení obcí Kersko. První
zastavení je v Kersku na hlavní silnici od
Velenky na Sadskou u prodejny a poslední
na Panenské cestě u Třebestovic. Tabule
jsou číslovány. Celá trasa měří asi 7 km.
Slavnostního otevření se zúčastnilo velké množství turistů, kteří se potom vydali
na pochod se dvěma průvodci. Naučnou
stezku B. H. otevřeli zástupci Lesů ČR
s. p. – krajský ředitel Ing. Jiří Makovec,

lesní správce Ing. Miroslav Němeček
a starostové Sdružení obcí Kersko: Cecílie
Pajkrtová (Sadská), Irena Bělohlávková
(Třebestovice) a Jiří Kubela (Hradištko).
Lesy ČR s. p. vybudovaly sedm zastavení v částce 450 000 Kč (infotabule, stojany
na kola, lavičky, zastřešený altán na cestě Nymburačce) a Sdružení obcí Kersko
vybudovalo dalších šest zastavení v hodnotě 200 000 Kč.

www.lesycr.cz
www.sdruzeniobcikersko.cz

trasa kerským lesem – třináct zastavení
Přírodní park Kersko
Lesní ateliér Kuba
Svatojosefský pramen
Rybník
Chata Bohumila Hrabala
Slavnosti sněženek
Menhir
Na kostelíku
Lesní cesta
Krásná Pepina
Nymburačka
Kerské rybníčky
Panenská cesta

Pozvánka na
cyklovýlet

Zveme všechny malé i velké na prázdninový cyklovýlet s komentovaným výkladem po trase nové Naučné
stezky Bohumila Hrabala.
Sejdeme se u Svatojosefského pramene v Kersku v sobotu
2. srpna 2014 v 10.00 hodin.
Cíl trasy bude o asi dvě hodiny
později v Hájence, kde si výletníci mohou dopřát kančí pečeni
se šípkovou omáčkou nebo se
zelím.
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Vážení návštevníci, zveme Vás do kerského lesa, kde
Délka trasy: cca 7 km
1.
Přírodní park Kersko
můžete projít Naučnou stezku Bohumila Hrabala, která
Počet zastávek: 13
2.
Lesní ateliér Kuba
Novinky obce Hradištko-Kersko vydává ObecníVás
úřad
v Hradištku,
IČ:
Hradištko
642, Sadská 289
12, novinky@hradistko-kersko.cz
provede
místy, která
měl239135,
tento spisovatel
rád. ProNáročnost
terénu: lehká
3.
Svatojosefský pramen
jdete Přírodní park Kersko – Bory, který se rozprostírá
Čas pěšího projití: 3 hodiny
Evidenční číslo:
MK ČR E 20169 ● 27. 6. 2014
●
Grafická
úprava:
Kristýna
Kubová
●
Neoznačené
fotografie:
Bronislav Kuba ●
4.
Rybník
mezi obcemi Velenka, Hradištko, Třebestovice a Sadská.
Naučná stezka Bohumila Hrabala byla vybavena
Zaujímá
km dlouhé a ●
5 km
široké
území vyšlo
Chata
Bohumila
Hrabala
Neoznačené5.texty:
redakce
Novinek
● Náklad:
700 přibližně
kusů ●7,5
Neprodejné
Číslo
2/2014
27.
6.
2014
●
Uzávěrka
příštího čísla
informačními panely, odpočinkovými lavicemi
v rovinaté krajině Středolabské tabule. Ochrana území
Slavnosti
čtvrtletníku:6.31. 8.
2014 sněženek
a altánem v březnu 2014 u příležitosti 100. výročí
byla vyhlášena v roce 1986, původně jako „Oblast klinarození spisovatele, který v Kersku žil a tvořil.
7.
Menhir
du Kersko“. Nejnovější vymezení „Přírodní park Kersko
Zpravodaj lze
najít
také na www.hradistko-kersko.cz
Stezka vznikla za finančního přispění Lesů České
8.
Na kostelíku
– Bory“ bylo vyhlášeno Nařízením Středočeského kraje
republiky, s. p. a Sdružení obcí Kersko, které tvoří
č. 12/2010 ze dne 15. 3. 2010. Předmětem ochrany je roz9.
Lesní cesta

