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Voláme sluníčko
Hudba a text Jaromír Nohavica

Voláme sluníčko haló, haló,
tepla je na světě málo, málo,
vylez a rozežeň mraky, mraky
a já ti pomůžu taky, hm.
Voláme skřivana haló, haló,
písní je na světě málo, málo,
přileť a zazpívej pro mě, pro mě,
žijeme přec v jednom domě, hm.
Voláme: človíčku haló, haló,
lásky je na světě málo, málo, málo ...

V jarním vydání Novinek
mimo jiné naleznete:
- Připravované akce I. pololetí 2015
- Novinky z knihovny
- Blahopřání oslavencům
- V naší škole se děti nenudí
- Částečné zatmění slunce
- Lesní ateliér Kuba - Velikonoce
- Klubko - jarní novinky
- Umíme se radovat!
- Masopust 2015
- Tříkrálový turnaj
- Country bál
- Křížovka pro děti
Foto: Karolína Šteffková

Vážení spoluobčané,
tři měsíce uběhly jak voda a v rukou
právě držíte nové, jarní číslo 2015
Novinek obce Hradištko-Kersko, které
Vás seznámí jak s činností obecního
úřadu v minulém období, tak i s prací,
novinkami a plány školy a všech společenských a sportovních organizací obce.
Hlavní náplní práce obecního úřadu
v uplynulém období bylo sestavení rozpočtu obce na letošní rok a vypracování
plánu práce a priorit do budoucna.
Nemalým úkolem bylo úspěšné dokončení rozpracovaných investičních akcí,
tedy dokončení stavby nové mateřské

školy a dokončení zateplení budovy obecního úřadu. S radostí Vám již nyní mohu
oznámit, že zateplení obecního úřadu
bylo dokončeno v prosinci 2014 a stavba
mateřské školy byla 5. března 2015,
po jednoměsíčním prodloužení termínu
dokončení z technologických důvodů,
také zkolaudována. V současné době
probíhají administrativní kroky potřebné
k tomu, aby provoz školského zařízení
byl v souladu s platnou legislativou ČR.
V prvé řadě musíme požádat Krajský
úřad pro Středočeský kraj o prominutí
zmeškání termínu podání žádosti o zápis školského zařízení do rejstříku škol,
které mělo být učiněno nejpozději
30. září 2014. Slavnostní otevření školky

se uskuteční 29. dubna 2015, zápis
nových žáčků bude zhruba v polovině
května 2015 a provoz bude zahájen
od září 2015. Je na místě poděkovat
bývalému vedení obce za zahájení a realizaci těchto akcí.
Nejen radostné okamžiky však byly náplní práce obecního úřadu. Jsme postaveni také před nutnost vyřešit některé
problémy z dob minulých. Především
bych chtěl zmínit rozhodnutí MěÚ
Nymburk, odboru ŽP, které ukládá obci
uvést do funkčního stavu v roce 2011
vybudovanou část odvodnění v Kersku
u rybníka a to do konce letošního roku, což
je úkol jak finančně, ... pokračování na další straně

tak technologicky velice náročný. V nejbližších dnech budou zahájena jednání,
která by měla vést k vyřešení tohoto problému. Dalším nemalým problémem je
rozhodnutí MěÚ Nymburk, které obci ukládá na vlastní náklady odstranit nepovolenou skládku převážně rybničního sedimentu v Ruždině. Po vypracování rozborů
byla zahájena jednání o způsobu řešení.
Také musím zmínit problematiku statického zajištění střechy budovy obecního
úřadu, akce, která proběhla v říjnu 2014
a v současné době jsou vedena nepříjemná jednání ohledně skutečně provedených prací a o úhradě ceny za tyto práce.
Konkrétně obec rozporuje fakturovanou
částku za údajný odvoz a uložení téměř
100 tun stavebního odpadu ze střechy
a požadavek úhrady cca 200.000,- Kč
za tyto práce. Pokud nedojde k dohodě při
jednání, ke kterému jsme dodavatelskou

firmu vyzvali, bude tento problém řešen
pravděpodobně soudní cestou. V tomto
smyslu bylo také obecní zastupitelstvo
informováno na schůzce konané dne
16. března 2015.
V současné době pracujeme na vydání
nového územního rozhodnutí a následně
stavebního povolení na akci Vodovod
Hradištko-Kersko, které propadlo na jaře
2014. Náklady včetně všech správních
poplatků budou činit cca 100.000,- Kč.
Také jsme provedli základní statické
zajištění budovy klubu důchodců a pokračování této akce je plánováno na jaro 2015.
Jako v každém roce nás čekají pravidelné
jarní práce, prořez stromů, který bude
proveden částečně odbornou firmou,
částečně vlastními zdroji. V měsíci dubnu
proběhne ořezání silničních krajnic v obci
a budeme se snažit opravit výtluky

některých místních komunikací. Ve fázi
konzultací s projektanty je řešení odkanalizování prostoru za budovou základní
školy.
Z dotačních programů byla podána žádost o dotaci na zakoupení techniky na
svoz bioodpadu a úklid obce, žádost o dotaci na zateplení budovy základní školy
a bylo schváleno podání žádosti o dotaci
na akci Vodovod Hradištko-Kersko.
Práce je před námi dost, věřím, že většinu
úkolů úspěšně splníme. S probouzejícím
se jarem přeji Vám všem spoustu optimismu, zdraví, hodně slunečných dnů
a radostí z běžného života.
Josef Zelenka
starosta obce

E kologický program

„Tonda obal na cestách“
Na pondělí 4. května. 2015 připravil
OÚ Hradištko ve spolupráci se společností Eko-kom a.s. program na téma
třídění odpadů. Dozvíte se co vše je
možné třídit a jaký je další osud těchto
odpadů. Pro děti jsou připraveny soutěže o ceny. Akce se koná od 15:30 hod.
naproti OÚ V Doubici.

Z ápis dětí do MŠ Hradištko
Zápis dětí do Mateřské školy
pro školní rok 2015/2016
se uskuteční ve středu 13. 5. 2015
od 10 do 18 hodin
v budově Základní školy Hradištko.

D o Prahy za divadlem
Ve čtvrtek 7. května. 2015 se uskuteční první z návštěv pražských divadel.
Zájemci o divadelní představení Klec
bláznů v Divadle Radka Brzobohatého se mohou hlásit přímo na OÚ
Hradištko nebo telefonicky na čísle
325 598 026 v úředních hodinách.
Odjezd autobusu:
v 17:00 hod. od budovy OÚ Hradištko
Cena s dopravou: 250,- Kč

V ítání občánků
V letošním roce se uskuteční Vítání malých
občánků v sobotu 20. 6 2015 od 10:00
hodin v budově Obecního úřadu Hradištko,
kde se mohou také případní zájemci hlásit.
2x ilustrace: Vendula Šaldová

A ktuální
informace
o činnosti a dění v obci jsou
pravidelně zveřejňovány na
oficiálních webových stránkách
www.hradistko-kersko.cz
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U závěrka letních Novinek
Uzávěrka letního čísla Novinek je 21.6. 2015.
Příspěvky dodané po termínu uzávěrky budou
zveřejněny v podzimních Novinkách.
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav
a krácení rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.
Novinky obce Hradištko-Kersko / březen 2015

N ovinky z knihovny

Knihovna podporuje celostátní
akci „Tátové čtou dětem“

Letošní rok jsme v knihovně zahájili
posezením nad Tříkrálovým koláčem
s babičkami z klubu důchodců. Přečetli
jsme si článek o tradici pečení koláče
a společně si na něm pochutnali při hledání zapečeného oříšku pro štěstí. Oříšek
našla a královnou pro tento den se stala
paní Boženka Kasalická.

Podle průzkumu Národní knihovny
v roce 2014 většina rodičů považuje
čtení za jeden z klíčových faktorů
vzdělání svých dětí. Ovšem dětem
čtou především matky. Denně čte
dětem kolem 22 % matek a pouze
9 % otců. Průměrná doba společného čtení rodičů s dětmi je zhruba
25 minut.

V lednu knihovna společně s Klubem
starších důchodců uspořádala Společenské posezení s písničkou pro starší občany
Hradištka. Babičky vyrobily v knihovně
veselá sluníčka z papíru jako dekoraci na
stoly a jako pozornost pro své hosty.
Pánové z kapely Sadšťanka babičkám
zahráli zdarma. Byl to od nich dodatečný
dárek k Vánocům a patří jim za to dík. Je
třeba pochválit také Nymburský pivovar
za tekuté občerstvení. Babičky jim jako
poděkování složily pejsky z ručníků a věnovaly je pivovaru do tomboly na ples.

Kluci postrádají vzor ve svých tatíncích. Čtoucí táta je nejlepší čtenářský vzor pro své děti a pro
kluky zvlášť!
7 důvodů, proč číst dětem:
Jste kamarádem: děti si s vámi zažijí
(aspoň ve fantazii) pořádná dobrodružství.
Jste vzorem: děti (a zejména synové)
díky vám získají ke čtení pozitivní vztah.
Jste učitelem: děti se leccos dozvědí
o světě a budou v tom chtít pokračovat
i ve škole.
Vraťte se ke knížce svého dětství:
předáte něco, co je pro vás důležité.
Čtení občas přerušte a ptejte se na
jednání postav příběhu: zjistíte něco
o dětech i o sobě.
Zvykněte si číst dětem před spaním:
vyvážíte čas, kdy jim přes den chybíte.
Čtení dětem potěší: kdy jindy vás
ochotně a pozorně poslouchají.

V únoru jsme společně s dětmi skládali
papírové Valentýnky a také záložky do
knížek, aby se jim lépe četlo. Jindy jsme
tvořili příšerky z pet lahví.
Babičky z Klubu také vyráběly roztomilé
zajíčky z filcu pro děti k Velikonocům. Tyto
pytlíčky naplní nějakou dobrotou, až půjdou navštívit děti do školy na žluté úterý.
Březen byl letos vyhlášen jako měsíc
čtenářů a knihovna připravila na tento
měsíc několik akcí. 2. března proběhlo
jarní vyrábění s Klubem důchodců, kdy
jsme si vyrobili 3D kytičková přáníčka,
která mohou zaslat svým známým jako
pěkné překvapení. 21. března se uskutečnil další ročník soutěže „Hrnečku vař“,
kde jsme pojídali krupicovou kaši malinkou dřevěnou špachtličkou. Nejrychlejším jedlíkem letošního ročníku se stal
Dominik Zahrádka. Při této akci byl také
vyhlášen a odměněn nejpilnější čtenář
roku.

29. března bych ráda pozvala do knihovny
malé i velké na Povídání o perníkové
chaloupce.
Vaše knihovnice Jana Šestáková
foto: archiv Knihovna Hradištko

Knihovna Hradištko
vyhlašuje fotografickou soutěž,
která má podpořit táty, aby četli
dětem. Pravidla jsou jednoduchá.
Pošlete do 30. dubna na adresu
knihovny fotografii, na které
táta čte svým dětem. Soutěž bude začátkem měsíce května vyhodnocena a účastníci odměněni.
Adresa knihovny je
www.knihovna-hradistko@seznam.cz

Blahopřejeme !
Občanům, kteří oslavili nebo oslaví 70 a více let přejeme především pevné zdraví a hodně spokojenosti.
V lednu oslavili narozeniny paní Dagmar
Labuťová, Anežka Výborná a pan František Jonáš.

a pánové Otakar Hřebík, Josef Tržický, Josef
Bláha a Stanislav Hezina.

V měsíci únoru paní Drahomíra Štěrbová, Pavla
Berauerová, Růža Huljaková a pánové Josef
Němec, Petr Svoboda, Karel Mikšovský.

Květnovými oslavenci jsou paní Vlasta Drobná,
Jiřina Vejrová, Marie Šťastná, Helena Steklá
a pánové Josef Čihula, František Stříska, František Hlavička, Kristian Berauer a Miroslav
Sýkora.

V březnu měli na svém dortu 70. a více svíček
paní Adriana Altmannová, Antonie Janečková,
Věra Šťastná, Danuška Fialová, Jana Stopferová
a pánové Josef Janouch, Jaroslav Vorlíček
a Josef Koštíř.

Ilustrace: Vendula Šaldová

V dubnu oslaví své narozeniny paní Mária
Zicháčková, Božena Kasalická, Božena Nováková, Marta Kratochvílová, Jaroslava Zelenková
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V červnu oslaví narozeniny paní Hlavičková
Jiřina, Věra Chládková, Jindřiška Herclová,
Antonie Šimková a pan Jiří Volc.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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V naší škole se děti nenudí
Že se na naší škole stále něco děje mohou potvrdit nejen žáci této
školy a jejich rodiče, ale i široká veřejnost.

Během ledna jsme si už tradičně zajeli
zalyžovat do Dolního Dvora, kde jsme
prožili krásný týden plný lyžování, her
na sněhu, relaxace v Aquaparku ve
Špindlerově Mlýně a závodu ve sjezdu
na lyžích. Letos prvně si také děti vyzkoušely lyžování v Černém Dolu a někteří si zde prvně vyzkoušeli i jízdu na
lanovce. Stále více nás mrzí, že tyto
radovánky na sněhu s možností lyžování nejsou pro všechny děti naší školy
tak, jak jsme si kdysi přáli, že akce tohoto typu budeme dělat hlavně pro děti,
které tyto možnosti nemají. Poděkování
za tuto akci patří nejen sponzorům
za výrobu medailí, pedagogickým pracovníkům, ale také rodičům, kteří aktivně pomohli s výcvikem na lyžích. Opět
se můžeme pochlubit, že ti, co ještě
nikdy na lyžích nestáli, krásně lyžují
a jezdí samostatně na vlecích a ti, kteří
už lyžovali, své lyžování ještě vylepšili.

28. února proběhl na škole zápis dětí
do 1. ročníku a my od září budeme moci
ve školních lavicích přivítat dvě dívky
a čtyři chlapce. Tím také každý měsíc
až do června odstartovalo setkávání
předškoláků pod vedením paní učitelky
Mgr. Maudrové.
V rámci únorového masopustního dění
na škole proběhl ve školní družině masopust a přijel i cirkus se svým vystoupením, s kouzlením, klaunem, vystoupením
se psy a na závěr i fotografováním
s živým paviánem pláštíkovým.
Kromě běžné výuky, která se řídí ŠVP
Škola radostného učení, se žáci připravují většinou v ranních hodinách před
vyučováním na další vystoupení a akce,
které připravují pro veřejnost. Určitě
potěšilo taneční vystoupení na Country
bálu v sobotu 14. března U Kocánků
a tradičně se škola společně s veřejností
rozloučila se zimou v naší obci vynášením Smrtky 22. března na Smrtnou neděli.

Masopust ve školní družině

Taneční vystoupení Country bál

Dolní Dvůr

Vynášení smrtky Morena 2015

Návštěva Aquaparku

Soutěže a vítězové
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Březen – Měsíc knihy bude v duchu
soutěží, prezentací čtenářských deníčků
a návštěv v hradištské knihovně, kterou
žáci pravidelně navštěvují a pod vedením
paní knihovnice Jany Šestákové tak prožívají i různé akce s knihovnou související. Podpora čtenářské gramotnosti patří
na naší škole k prioritám. Proto se velice
těšíme také na pasování prvňáčků na rytíře a rytířky čtení, které proběhne v dubnu.
Konec března bude už tradičně patřit
Barevnému týdnu před Velikonocemi –
zažijeme Modré pondělí, Žluté úterý
a Černou středu. Žluté úterý je také spojené s návštěvou mladších a starších
členek KD. Velikonoce v Hradištku byly
až doposud spojené také s ,,Řehtáním
chlapců“. Doufáme, že tato tradice se
z naší obce nevytratí a bude podpořena
dalšími generacemi chlapců, kteří ač ji
nikdy nezažili, budou chtít tuto starou
tradici uchovat pro další generace.
Novinky obce Hradištko-Kersko / březen 2015

Samozřejmě na škole proběhnou také
Čarodějnice a připravíme se na Den
matek, zajedeme na výukový program
do NG do Prahy a nacvičíme divadelní
představení na závěr školního roku,
které se neobejde bez rozloučení a šerpování odcházejících žáků pátého ročníku.
Letos také po dlouhé době pojedeme na
tuzemskou školu v přírodě do Hrachova.
Těšíme se také na cyklistický kroužek,
který začne s jarním obdobím a i nadále
bude pokračovat kroužek angličtiny pro
1. a 2. ročník pod vedením paní Vlasty
Kopsové. Za tuto práci velmi děkujeme.
Dík patří také panu Zoulíkovi, který
připravoval děti na golfový turnaj
v Kostelní Lhotě.
Žáci naší školy se také zúčastní mnoha
sportovních utkání - golfového utkání,
lehké atletiky a závodů dračích lodí,
běhu Hradištkem a vybíjené nebo florbalového utkání málotřídních škol.

vzdělávání, díky němuž se mohli pedagogové školy zúčastnit facilitovaných
setkání, získali odbornou literaturu
a pomůcky pro znevýhodněné žáky, na
škole probíhají supervizní setkání
a škola by měla získat další dotyková
zařízení do výuky.
Přestože toho máme ještě mnoho před
sebou, musíme si plnit také školní
povinnosti a práci, která nás vede
k tomu, že chceme dosáhnout co nejlepší
výsledky. Nezapomínáme ale také naše
děti učit, aby nemyslely jen na sebe,
ale i na druhé, učíme se toleranci a respektu, citu a porozumění, lásce a čestnosti.
A protože jaro nás všeobecně vybízí
k aktivitě a k činnosti, i my a naše škola,
společně s dětmi, jsme natěšeni přivítat
tento čas dalšími aktivitami a společnými setkáními se všemi, kdo nám drží
palce a naši školu podporuje.

Škola se také úspěšně zapojila do projektu ,,Další vzdělávání pedagogických
pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnosti“ a získala tak do výuky
5 mobilních dotykových zařízení. Dále se
škola zapojila v rámci projektu ORP
Nymburk - společně na cestě ke kvalitě

Mgr. Marcela Šteffková
Foto: Archiv ZŠ Hradištko

Informace:
Připravují se nové webové
stránky školy.

Lesní ateliér
Kuba v Kersku

Č ástečné

zatmění slunce
Neobvyklý úkaz, který se odehrál nad
našimi hlavami, mohli sledovat žáci,
učitelé i hosté v pátek 20. března 2015
v Hradištku přímo z učebny základní
školy. Částečné zatmění Slunce provázel
svým odborným výkladem pan Libý, bývalý pracovník Astronomického ústavu
Akademie věd ČR v Ondřejově, který
navštívil školu a který se nyní astronomií věnuje jen jako koníčku.
Pan Libý vysvětlil a názorně dětem předvedl, jak k zatmění dochází. Vysvětlil
jim, že k zatmění dochází v momentě,
kdy se Měsíc ve fázi novu dostane na
přímku mezi Slunce a Zemi.
Krátce před 11. hodinou pak děti viděly
pomocí speciálních brýlí zatmění Slunce.
Měsíc zakryl ¾ průměru slunečního
disku. Dalšími optickými pokusy viditelné pomocí dalekohledu, pan Libý
promítal zatmění na stěnu a podlahu
učebny. Také vysvětlil, že jde o poslední
tak velké zatmění pozorovatelné na
území ČR v dohledné době. Částečné
zatmění pak v naší republice budou viditelná až mezi lety 2021 - 2030. Úplné
zatmění Slunce bude u nás viditelné
v roce 2135.
Všichni si tak odnesli nezapomenutelné
zážitky a i inspiraci, jak je možné tyto
úkazy sledovat. Panu Libému patří velký
dík za úžasné zážitky.

1. – 30. dubna
/ vernisáž 5. dubna ve 14 hodin
Květuše Burešová a Jana Plačková
Krásy přírody
Květuše Burešová
Olejomalby, akvarely a malby na hedvábí
Jana Plačková
Olejomalby a kresby

2. – 31. května
Slavnosti sněženek
Co ještě nevíte o filmu Jiřího Menzela
a o skutečných postavách, o kterých psal
Bohumil Hrabal.
23. května
XVII. Hrabalovo Kersko
Setkání příznivců díla Bohumila Hrabala.
Pochod Kerskem, divadlo, hudební vystoupení, hosté…
6. – 30. června
/ vernisáž 6. června ve 14 hodin
vSimonetta Šmídová – Obrazy
Prodejní výstava obrazů – akrylů na plátně.
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Změna programu možná.
Více na:
www.lesniatelierkuba.cz
Vernisáže jsou přístupny široké
veřejnosti.
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K lubko pokračuje druhým rokem ve své činnosti
V sobotu 14. února procházel Hradištkem
Masopustní průvod. Jsme nadšené z ohlasů a věříme, že si masopustní veselí
naplno užívali nejen maškary, ale i příhlížející.
Naše pozvání k této lidové veselici přijal
i hejtman Středočeského kraje ing. Miloš
Petera, jehož podpory si nesmírně ceníme.
V průvodu s námi šli i čtyřnozí přátelé,
kteří k Hradištku neodmyslitelně patří.
Obdivovat jsme mohli ukázku drezury
koní z místní Jezdecké školy Equus
Kinsky. Přehlédnout se nedali ani minikoně plemene Falabella z Jezdecké stáje

Przechwozd, kteří předvedli příběh své
sportovní kariéry. Děti z těchto malých
chlupáčů byly unešené, stejně jako z klauna, který je vtáhl do svých kejklí.
Jarní nálada nás inspiruje k tvorbě
a naplnění volného času. Kreativní výtvarné dílny rozdělíme podle náročnosti
a to na workshopy určené dospělým a na
dílničky pro děti. Nejbližší dílnička pro
děti bude s jarní tématikou v termínu
3. dubna 2015 od 17.00 hod. v jídelně/klubu na OÚ.
Netrpělivě očekávaná je Burza dětského oblečení, hraček a drobných potřeb
pro děti, která se uskuteční v sobotu

25. dubna 2015 od 13.30 hodin (více na
www.klubko-hradistko.cz)
Kromě drobných akcí jako je Sabat - slet
čarodějnic a účast na letošním pražském
AVON Pochodu 2015 se chystáme na další tématický Dětský den v Hradištku. Na
poslední červnovou sobotu připravujeme
hry a úkoly pro zábavu těch nejmenších.
Výhled do druhé poloviny tohoto roku
nabízí některé akce, které máme v plánu
- Jarmark, Halloween, rozsvícení vánočního stromu a vánoční dílničky. Na všechny
klubkové akce vás srdečně zveme.
za Dámský spolek klubko
Dana Kratochvílová

Umíme se radovat!
Říká se,
že se máme radovat
z každé maličkosti. A my,
starší členky
Klubu důchodců
v Hradištku, máme docela dost příležitostí, abychom se z těch maličkostí radovaly.
Nejsou to jen ty pravidelné pondělní
schůzky v klubu, na které se vždy těšíme,
ale hodně příležitostí nám dává právě
spolupráce s Hradišťskou knihovnou
a se školou.
Co vše se ještě můžeme v našich letech
naučit a co vše dokážou ty naše neohra-

Velikonoční zajíčci
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bané ruce vytvořit. Třeba z papíru veselá sluníčka, lodičky, stromečky, čepičky,
lucerničky, motýlky a další věci. Na ples
pivovaru do tomboly jsme tvořily roztomilé pejsky a dětem k Velikonocům
zase veselé zajíčky. Vyrábíme z různých
materiálů a jsme rády, že můžeme někoho potěšit vlastnoručně vyrobenými
drobnými dárečky i gratulacemi.
Co jenom písniček jsme se naučily
a zpíváme opravdu rády. A jak jsme si
krásně i s přáteli užili Sousedské posezení s hudbou a výborným pohoštěním
ve školní jídelně na Obecním úřadu. To
odpoledne nemělo chybu, bylo nám
veselo a věříme, že to nebylo takové
prima odpoledne poslední. Jak moc
jsme byly překvapené, když muzikanti
nechtěli odměnu za opravdu skvělý
hudební zážitek. Děkujeme jim za dobrý
skutek. A děkujeme Obecnímu úřadu
i pivovaru za chutné občerstvení.
Těšíme se, že bude posezení další a také
se těšíme na Souboj s pamětí, který nám
slíbila připravit paní Jana Šestáková.
Ona je takový náš záchytný bod, je naší
patronkou a to opravdovou, není to jen

Sousedské posezení

Tříkrálový koláč

na papíře. Hodně se nám ve všem věnuje
a my také rády do knihovny chodíme.
I do školy se těšíme, teď již na Velikonoce a čarodějnice. To vše dohromady
jsou právě ty velké maličkosti, ze kterých
se můžeme radovat. Díky za ně!
Starší členky Klubu důchodců
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Obec Hradištko v sobotu ožila masopustním rejem
V řadě středočeských obcí a měst si v sobotu 14. února mohli lidé užívat masopustní rej. Výjimkou nebyla ani obec
Hradištko na Nymbursku, kde se masopustní slavnosti konaly pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery.
Celodenní bohatý program připravil místní spolek Klubko za finanční podpory
Středočeského kraje a za pomoci obce
Hradištko. Masopustní průvod vyrazil již
v devět hodin ráno od místní hospody
U Kocánků. Obcí procházelo na několik
desítek nejrůznějších masek. Cikánky rabovaly, ženich s nevěstou vybírali peníze
na miminko, nechyběl ani medvěd či
Červená Karkulka.

Po oficiálním zahájení
akce již následoval kulturní program pro malé
i velké. Děti nejprve pobavilo vystoupení klauna,
hned na to je okouzlili
malí poníci skákající přes
překážky, kteří přijeli
ze skokového centra minikoní Przechwozd.
Nechybělo ani vystoupení drezurních koní
z jezdecké školy Equus Kinsky, která
pochází přímo z Hradištka.
Z centra obce pak průvod vyrazil do druhé
části obce a skončil opět u hospody U Kocánků tím, že byl zastřelen medvěd. Od
osmi hodin byla připravena večerní masopustní zábava, na které zahrál Yo yo Band.
Ing. Nicole Mertinová
tisková mluvčí Středočeského kraje
www.kr-stredocesky.cz

V poledne pak v centru obce proběhlo
slavnostní zahájení masopustu a pro návštěvníky, kteří se zde sešli v poměrně
hojném počtu, byl připraven i kulturní
program. „Jsem rád, že jsme mohli podpořit takovouto pěknou akci. Byl jsem
mile překvapen, kolik masek se v průvodu objevilo. Děkuji spolku Klubko za
organizaci masopustu a přeji všem účastníkům pěknou zábavu až do večerních
hodin,“ řekl během slavnostního zahájení
masopustu hejtman Petera.
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Křížovky pro děti

T říkrálový turnaj 2015
10. ledna 2015 proběhl v Hradištku U Kocánků již čtvrtý ročník turnaje ve
stolním tenise čtyřher. Sportovního klání se zúčastnil rekordní počet
hráčů - čtyřicet, tedy dvacet dvojic (včetně tří manželských párů).
1. místo: Jaroslav Maceška (Sadská) a Petr Šefčík (Zvěřínek)
2. místo: Bronislav Kuba (Kersko) a Jiří Kubela (Hradištko)
3. místo: Stanislav Němec (Hradištko) a František Winterblum (Hradištko)

Tři vylosovaní výherci z řad dětských čtenářů, kteří zašlou správně vyluštěné tajenky
na adresu redakce novinek, obdrží malý dárek. Řešení zasílejte do 20. 5. 2015 na emailovou adresu: novinky@hradistko-kersko.cz,
nebo vhoďte do schránky OÚ Hradištko.

HŘEBENOVKA
Chodí v koruně, král není,
nosí ostruhy, rytíř není.
Má šavli, husar není,
k ránu budívá, ponocný není? Kdo je to?
… Správná odpověď: (TAJENKA).

Foto: Bronislav Kuba

C ountry bál

LEGENDY:
SVISLE: 1. Třída (obecně). – 2. Nejvzdálenější
planeta sluneční soustavy. – 3. Zemina; půda. – 4.
Velký podnos. – 5. Hlemýždí skořápka. – 6. Umělá
hmota (obecně). – VODOROVNĚ: (TAJENKA).

KLASICKÁ DOPLŇOVAČKA

Foto: Karolína Šteffková

autor křížovek: Kristýna Bohuslavová

Kdo bez štětce a bez barev obarví nám pestře
les? … Správná odpověď: (TAJENKA).

Klub mladších důchodkyň

LEGENDY:
SVISLE: A. Slza. – B. Divadelní závěs. – C.
Potřeba sochaře (materiál). – D. Vklad do hry. –
E. Plod olivovníku. – F. Zařízení k topení.
- VODOROVNĚ: (TAJENKA).
V zimních Novinkách jsme uveřejnili křížovku
pro naše nejmenší. Správné znění tajenky zaslala
a výherkyní stává Karolína Tučková.
Blahopřejeme!
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