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Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Jaký červenec,
c takový leden.
Když červenec pěkně hřej
e e, o vánocích se
zima zaskvěj
ě e.
Nej
e sou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě
mrazy valný.
Když pálí srpen,bude pálit i víno.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

V letním vydání Novinek
mimo jiné naleznete:
- Blahopřání oslavencům
- Knihovna v jarních měsících
- Tonda obal na cestách
- Základní škola Hradištko
- Mateřská škola Hradištko
- Tenisové kurty Kersko
- Ukliďme Česko
- Krásné „jarní klubíčkování”
- Tradiční Velikonoce v Hradištku
- Kronika Klubu důchodců
- Zlatá svatba v Hradištku
- Vítání občánků
- Hrabalovo Kersko
- Dětský den
- Kačeři uklízeli Kersko
Foto: Karolína Šteffková

Vážení spoluobčané,
čas letí a právě jste se začetli do letního
vydání Novinek obce Hradištko - Kersko,
které Vás na svých stránkách seznámí
se vším, co se v naší obci událo za uplynulé tři měsíce a také s akcemi, které
jsou v obci plánovány.
Rád bych v tomto úvodníku navázal na
jarní vydání Novinek a seznámil Vás
s tím, co se v minulém období podařilo
splnit. Jak jste si jistě všimli, byla provedena základní oprava místních komuf ltovým
nikací a některých chodníků asfa
postřikem. Byly opraveny skutečně nej
ehorší výtluky, které byly nebezpečné jak

z hlediska dopravy tak i z hlediska zdraví
občanů. V této akci budeme pokračovat
v podzimních měsících. V dubnu a červ
r nu
proběhlo a stále probíhá ořezávání
silničních krajnic. Na základě nařízení
MěÚ Nymburk byla provedena rekultivace skládky v Ruždině, kde bychom
rádi vybudovali multifu
f nkční dětské
hřiště. Za pomoc při této akci a výrazné
snížení fi
f nančních nákladů bych rád
poděkoval p. Pavlu Pokornému a jeho
f rmě Bramko Semice.
fi
S radostí Vám mohu oznámit, že jsme
byli úspěšní u obou našich žádostí o dotaci a Hradištko získalo dotaci ve výši
1 600 000,- Kč na svoz bioodpadu

z obce a přes 900 000,- Kč na zateplení
budovy základní školy. Obě tyto akce
se budou realizovat na podzim letošního
roku. Provedli jsme revizi obecních
a até pozempozemků a doposud nepronaj
ky v současné době nabízíme k pronájmu. Byla zahájena stavba chodníku
před mateřskou školou a získali jsme
znovu stavební povolení na akci vodovod
Kersko a výstavbu veřej
e ného osvětlení
u bývalých jatek v Kerském podlesí.
Na vodovod do Kerska jsme podali dvě
žádosti o dotaci a čekáme, jak vše
dopadne. Projektově se zpracovává odkanalizování prostoru za základní školou
a vybudování další větve veřej
e ného
osvětlení v prostoru ... pokra
r čo
č vání na dalš
lší str
traně

mezi borkem a trvalou zástavbou v obci.
V Kersku byl proveden pravidelný postřik
komárů, na který stále mohou občané
f nančně přispět. Průběžně probíhá oprafi
va alej
e í, ohledně kterých je plánováno
jednání na krajském úřadě, kde chceme
f nancování generálprobrat možnosti fi
ních oprav některých vybraných cest.
Zaháj
á ili jsme zkušební provoz svozu plastů
v označených pytlích, který bude následně vyhodnocen a rozhodne se o jeho
případném pokračování.
Proběhl zápis do MŠ Hradištko, přij
i ato
bylo celkem 15 dětí, takže kapacita je
naplněna. Konalo se výběrové řízení na
personální zajištění provozu školky, byly
i aty dvě učitelky a provozní pracovnice.
přij
V současné době pracujeme na dovybavení mateřské školy potřebným materiálem
(nádobí, vybavení kuchyňskými spotřebiči, pračka a sušička, povlečení, hračky,
vybavení kanceláří atd.) a jsou v plánu
některé dodatečné stavební práce jako
např. vyvedení venkovního osvětlení,
přívod odpadu a vody k pračce, elektronické zabezpečení objektu, požární hlásiče,
f nu. Také řešíme
žaluzie, zavedení telefo
problém se společností ČEZ ohledně chyběj
ě ícího napájecího kabelu tepelného
čerpadla. Velmi důležitá jednání probíhají s krajským úřadem ve věci mezd

O slavy 80. let Kerska
Dne: 15.8.2015
Obec Hradištko, Zvelebovací
a zkrášlovací a spolek Kersko
a Tenisový klub Kersko Vás
srdečně zvou na oslavy 80. let
založení Kerska
Program:
g
9:00 Cyklotoulky Kerskem s panem
Mgr. V. Kořánem (sraz účastníků U Josefs
f kého pramene)
11:30

Nohej
e balový turnaj
a tříčlenných
družstev (přihlášky v Restauraci
U Pramene)

16:30

Kersko v minulosti a dnes, nejenom povídání s panem Mgr.
V. Kořánem v Restauraci U Pramene

pracovníků MŠ. Naší snahou je snížit
příspěvek obce na mzdy na minimum
a výsledek těchto jednání je z hlediska
rozpočtu obce v příštích pěti letech velice
důležitý.
Stále řešíme problematiku statického
zajištění střechy obecního úřadu, která
bohužel skončila soudním jednáním a radost nám nedělá situace kolem tenisových kurtů, kde byla novým majitelem
kurt
r ů nabídnuta obci směna za k dnešnímu
f kovaný obecní pozemek.
dni blíže nespecifi
Ale nej
e en prací a starostmi jsme se v minulém období zabývali. Byl čas i na příjemněj
ě ší věci a některé akce byly opravdu
vydařené. Obec se připojila k celostátní
akci Ukliďme Česko a ve spolupráci s fi
f rmou Eko-kom proběhl ekologický program
na téma třídění odpadů s názvem Tonda
Obal na cestách. Z kulturních akcí zmíním
zájezd do Divadla Radka Brzobohatého
na představení Klec bláznů, oslavu Zlaté
svatby manželů Kovaříkových, Vítání
občánků, kterých bylo letos jedenáct,
školní představení Mach a Šebestová,
Dětský den, přispěli jsme v rámci Sdružení obcí Kersko na autobus pro účastníky letošního Hrabalova Kerska a mohl
bych ve výčtu akcí pokračovat. Hlavně
však chci poděkovat všem, kteří tyto

společenské akce pořádají a možná si ani
neuvědomují, jak moc jsou tyto akce pro
obec důležité a jak si jej
e ich práce vážíme.
Takže velké DĚKUJEME.
Z plánovaných akcí bych rád zmínil
oslavu 80. let založení Kerska, která se
chystá v polovině srpna a na začátku
f tbaprázdnin bychom rádi vybudovali u fo
lového hřiště ohniště s lavičkami a dvě
hřiště na pétanque.
Nakonec jsem si nechal jednu dobrou
zprávu pro celé Hradištko a Kersko –
i zásluhou naší obce dojde brzy k zaháj
á ení
výstavby nového vysílače mobilních operátorů mezi Kerskem a Semicemi a konečně se tedy podaří vyřešit letitý problém
s úrovní signálu mobilních telefo
f nů.
A jelikož máme konec školního roku,
dovolte mi závěrem popřát všem dětem
a učitelskému sboru krásné prázdniny
s poděkováním za jej
e ich práci.
Vám všem, občanům Hradištka, chatařům a chalupářům, přej
e i příj
í emné prožití
letních měsíců, málo komárů a slunečnou
dovolenou. Prostě léto jak má být.
Josef
e Zelenka
starosta obce

Blahopřejeme !
Občanům, kteří oslavili nebo oslaví 70 a více let přejeme především pevné
zdraví a hodně spokojenosti.
V červenci oslaví narozeniny paní Božena
Červenková, Božena Šindelová, Jaroslava
Veverková, Marie Hráská, Květa Šťastná,
Štěpánka Zavadilová a pánové Čeněk Kožnar,
Bohumil Pech a Antonín Veverka.
Srpnovými oslavenci jsou paní Jana
Pokorná, Magda Křehnáčová, Eva Volcová
a pánové Stanislav Němec a Zbyšek Volný.
V září oslaví své narozeniny paní Věra
Brynychová, Věra Svatušková, Jaroslava
Kožnarová a pan Stanislav Loskot.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

illustrace: Vendula Šaldová

Po skončení posezení s hudbou

I nzerce
N abídka služeb:

Profe
f sionální likvidace a fr
f ézování
pařezů, kácení stromů a řezání dřeva
s možností odvozu. Cena dohodou.
Kontakt: tel.: 608 231 600
|2

A ktuální
informace
o činnosti a dění v obci jsou
pravidelně zveřej
e ňovány na
ofi
f ci
c álních
c web
e ových
c stránkách
c
www.hradistko-kersko.cz

U závěrka podzimních Novinek
Uzávěrka podzimního čísla Novinek je
22.9.2015. Příspěvky dodané po termínu uzávěrky budou zveřej
e něny v zimních Novinkách.
Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav
a krácení rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2015

K nihovna v jarních měsících
Venku nám začíná léto a k tomu patří
prázdniny a dovolená. A k volnému času
jistě patří pěkná kniha. Kdo zatím žádnou
knihu na léto nevybral, může si ji přij
i ít
do knihovny zapůjčit, ráda mu s výběrem
poradím.

Při každé návštěvě dětí ze školy se snažím, abychom přečetli alespoň jednu pohádku. Když jsme četli o Ferdovi
Mravencovi, modelovaly při tom děti
f cení ho
mraveniště z marcipánu, a po vyfo
celé snědly.

V letošním roce slaví Večerníček 50 let
a také my jsme na to nezapomněli. Při
akci Máme rádi Večerníčky jsme
přečetli několik pohádek a děti přitom
malovaly Večerníčky, kterým složily malinkatou čepičku z novin.

Den dětí jsme v knihovně strávili pracovně. Zkusili jsme si řemeslo knihaře
a vyrobili mini knížečky z papíru. Poté
děti knihy uspořádaly do poliček vyrobených ze stavebnice a hrály si na knihovníky. Naše mini knihovna je vystavená
v polici vedle opravdových knih a děti si
s ní rády pohraj
a í.

Knihovnu navštívilo od začátku roku 312
čtenářů, kteří si zapůjčili 466 knih
a časopisů.

Knihovna v jarních měsících pořádala
několik akcí pro děti i dospělé. Společné
zážitky s Klubem důchodců popisuje paní
Zavadilová, a proto se omezím na výčet
akcí uskutečněných s dětmi.
Povídání o perníkové chaloupce
proběhlo poslední březnovou neděli.
Účastníci si poslechli pohádku, poté ji namalovali a zkusili si ji zahrát pomocí zhotovených postaviček. Nakonec zdobili
perníčky. Na loupání perníkové chaloupky v knihovně nedošlo, ta se snědla až
o týden pozděj
ě i ve škole.

Události v knihovně můžete sledovat na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz,
nebo na fa
f cebooku pod názvem Knihovna
Hradištko.
a Vaši návštěv
ě u v knih
i ovně se těší knih
i ovnice
Jana Šestáková
f to: archiv Knihovna Hradištko
fo

Knihovna Hradištko
prázdninový provoz

Děti vyráběly maminkám k svátku řád
a moc se jim povedl.
Z lásky ho vyzdobily
srdíčky. Pro každého
z nás je ta naše maminka nej
e lepší na světě
a tak se těšily, až ho
budou předávat.

Knihovna bude o prázdninách
zavřena z důvodu dovolené ve
dnech 20. a 22. července
17. a 19. srpna
Jinak bude jako dosud otevřeno
pondělí 13.30 až 17.00 hod.
středa
12.00 až 13.30 hod.

T onda Obal na cestách v Hradištku
Na pondělí 4. května 2015 připravil
OÚ Hradištko ve spolupráci se společností EKO-KOM program na téma třídění
e enom děodpadů. Program byl určen nej
tem, ale široké veřej
e nosti. Formou pojízdné výstavy, doplněné výkladem školených
certifi
f kovaných lektorů, se návštěvníci
dozvěděli proč třídit odpad, co všechno

Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2015

se třídí, ale také jak se odpady recyklují.
f rmou hry
Žáci místní základní školy si fo
vyzkoušeli, zda by správně roztřídili všechny karty s vyobrazenými druhy odpadů.

Dospělé účastníky nej
e více zajímalo zpracování jednotlivých typů odpadů a ukázky
vzorků materiálů vyrobených recyklací.
Alice Brettová
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Z ákladní škola Hradištko
Poděkování ZŠ Hradištko
Vážení a milí sponzoři i vy ostatní, kdo o naší škole velmi hezky mluvíte, smýšlíte a školu
v naší obci podporujete třeba jen tím, že chodíte na naše akce. Právě Vám všem by chtěla naše
malá školička poděkovat za tuto pomoc a podporu, kterou nám věnujete. Vážíme si Vás,
vážíme si Vaší podpory a důvěry a těšíme se na další setkání v příštím školním roce.

Škola v přírodě Hrachov
Po několika letech jsme se opět vypravili na tuzemskou školu v přírodě. Rekreační středisko Hrachov leží nedaleko
Příbrami v údolí říčky Brziny. Byli jsme
ubytovaní v bungalovu a k dispozici
měli i novou učebnu, kde dopoledne
probíhala výuka. Nacvičovali jsme divadlo a psali deníčky. Odpoledne pro
nás byla připravena celotáborová hra,
která se dělila na tři etapy – Cesta do Eldoráda, Divadlo pro Elda a Svátek
Ameriky. Každé aktivitě předcházela
natočená scénka ze života indiánů
a kovbojů, jež nás měla motivovat na
další program. Kromě plnění úkolů,
za které jsme sbírali zlaté kameny
a následně si mohli koupit stavby,
ze kterých jsme sestavovali plánek
Eldoráda, jsme také mohli využít „živý
f tbálek“, houpačky, prolézačky a tramfo

polínu, mohli jsme si hrát v indiánském
týpí. Navštívili jsme místní lanový park,
ale bohužel díky ne příliš dobrému
počasí a krátkému pobytu jsme neměli
možnost využít bazén a minigolf.
Součástí areálu byla také minizoo. Tam
jsme chodili krmit kozy, prasátka, morčata a králíky a pozorovali klokana Béďu.
Večer jsme mohli jít na diskotéku, hrát
deskové hry nebo sledovat kreslený
f lm. Ale ve 21.00 už muselo být zhafi
snuto a všichni v postelích. Výborně
nám také vařili a mohli jsme si mnohdy
vybrat z několika jídel u snídaně a také
ze dvou večeří. Moc nám chutnalo,
i těm, kteří moc nej
e edí. Protože jsme
tam byli se základní školou z Čelákovic,
někteří si tam našli i nové kamarády.
Odjížděli jsme domů po pěti dnech
a bylo nám líto, že pobyt netrval déle.

Žáci 1. třídy
při pasování na Rytíře a Rytířku čtení

Žáci a učitelé ZŠ Hradištko

Cyklistický kroužek
pro žáky 3., 4. a 5. třídy

Závody lehké atletiky v Hořátvi
ZŠ Hradištko 1. místo !!!
(z devíti zúčastněných malotřídních škol)

Pojďte s námi soutěžit
Základní škola a Mateřská škola Hradištko
vyhlašuje soutěž na výtvarný návrh loga
pro mateřskou školu:
Do 1. září 2015 můžete do ZŠ a MŠ Hradištko
posílat návrhy na logo mateřské školy.
Téma: LIŠTIČKY.
Návrh by
y měl mít rozměry
y čtverce 20 x 20 cm.
Návrhy budou zveřej
e něny na závodech dračích lodí, kde
veřej
e nost bude mít možnost dát hlas návrhu, který
r se bude
nej
e víc líbit. Na závěr bude zveřej
e něno vítězné logo a jeho
autor, který bude symbolicky odměněn drobnou cenou.
4

Den dětí - Malování na chodník
(pro děti ZŠ připravil Klub starších důchodkyň)
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Š kolní akademie
Mach a Šebestová
mezi piráty

M ateřská škola Hradištko
Dne 29. dubna 2015 proběhlo v areálu
nově postavené MŠ slavnostní zakončení projektu, díky kterému byla školka pro 15 dětí realizována. Akce se
zúčastnil zástupce ROP Střední Čechy
Mgr. Radek Kučera, projektantka Ing.
Nikol Šabachová, projektový manažer

Mgr. Luboš Rambousek i zástupci okolních obcí. Starosta obce při slavnostním přestřižení pásky poděkoval
minulému vedení obce za jeho práci
při realizaci MŠ a zmínil, že školka
přispěj
ě e k dalšímu rozvoji obce.

Kersko a MŠ pro Hradištko

Slavnostní rozloučení
s žáky 5. ročníku

Kersko je pevně svázáno s Hrabalovým
f lmem Slavnosti sněženek.
odkazem, s fi
Chaty i vilky se tu snoubí s lesním podrostem na rozlehlé rovině. Jsou utajené
v lesní přirozenosti, vyrůstají na mechu
a spadaném listí. Zároveň jsou ale pěkně
dostupné ze silnic, které se kříží jako
newyorské avenue. […] Tam se nachází také Hradištko. Obec, kde je základní škola, knihovna a koloniál. To co
tu chybělo, byla mateřská školka
pro nové občánky, kterou obec nedávno dostavěla díky úspěšnému
projektu, podpořenému z Regionálního operačního programu Střední
Čechy částkou 5,46 mil. Kč. Od
loňského června v obci vyrostla nová
přízemní budova s podkrovím pro kapacitu 15-ti dětí a možností dalšího

rozšíření. Pozemek, kde se stavělo, byl
jako stvořený pro školku. Je totiž situovaný přímo naproti základní škole na
hřišti s herními prvky.
Hradištk
t u patří blahopřání k úspěšnému projektu, díky němuž bylo
dalších 5 milionů Kč z evropských
dotací investováno tam, kde je
potřeba. ROP je ve středních Čechách
f nancí pro investice
známým zdrojem fi
zej
e ména do dopravy a infr
f astruktury.
15 miliard Kč je díky němu v kraji investováno do různorodých projektů,
které slouží obyvatelům.
Klára Fronková, ROP SČ
( edakčně kráceno)
(r

lustrace: Vendula Šaldová

Lukáš Řezníček, Monika Žáková a Filip Jelínek
Foto: Archiv ZŠ Hradištko a Karolína Štefková

Nové webové stránky
Základní a Mateřské školy

www.skola-hradistko.cz
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2015
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Základní škola a Mateřská škola Hradištko
pořádá
ve spolupráci se smalldragonboats.cz

4. ročník
závodu malých dračích lodí

Kdy
y se závod uskutečn
č í: 5. září 2015 od 9.00 hodin
Kde se bude závodit:

na vodní hladině Labe u areálu Bungalovy Kersko

Vstu
t p
pné na akci:

dobrovolné, výtěžek bude věnován na pomůcky
a vybavení školy a školky

Jak sestavit tý
t m:

Tým se skládá z 11 závodníků (10 lidí pádluje a jeden
udává tempo údery do bubnu), možností jsou také
náhradníci, tým může mít maximálně 15 členů.

Jak natrénovat:

Tréninky budou probíhat v místě konání závodů
v pátek 4.9. od 17:00 do 21:00, nebo v Nymburce
r chlostních kanoistů v odpoledních hodinách.
v areálu ry

Obě varianty tréninků nutno předem objednat na tel. čísle 602 333 519 nebo
emailu: small.dragonboats@gmail.com. Cena tréninku je 500,- Kč za tým
na 1/2 hod, 800,- Kč za tým 1 hod.
Závodit se bude ve třech kategoriích:

1) Žáci 6 - 11 let – 1.stupeň
2) Žáci 12 -15 let – 2.stupeň
3) Mix dospělých (v posádce musí
vždy pádlovat minimálně 4 ženy)

Startovné:

Do 1.9. 2015 – 2 400,- Kč za tým
Na místě v den konání závodů 3 000,- za tým
Děti do 15 let zdarma

ější inf
nformace:
Podrobněj

Porada kapitánů jednotlivých týmů proběhne
5.9. v 9:00 v areálu Bungalovy Kersko

Přihlášk
š y tý
t mů:

Marcela Šteff
ffková tel.: 723 208 724
ZŠ Hradištko
tel.: 325 598 050
nebo na emailu
zshradistko@lpost.cz
small.dragonboats@gmail.com

U kliďme Česko

v Hradištku

V letošním roce se naše obec zapojila
do druhého ročníku celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“.
Akce se konala v sobotu 18. dubna 2015
a zúčastnilo se jí více jak 50 dobrovolníků z Hradištka a Kerska. Sesbíráno
bylo cca 1000 kg odpadků.
Velký dík patří všem, kterým není
lhostej
e ný stav prostředí, ve kterém žijeme a přišli tuto akci podpořit!
Alice Brettová
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T enisové kurty

Kersko

Vážení občané Hradištka a Kerska,
dovoluji si Vás pozdravit z pozice předsedy tenisového klubu Kersko a sdělit
Vám několik novinek, které se týkají
tenisu v Kersku. Jak jste si již mohli
všimnout, zahájili jsme sezónu 2015,
neboť naštěstí pro tenis existuje nájemní smlouva, která nám umožňuje
naší stavbu a cizí pozemky užívat. Smlouvu se sice v loňském roce pokusil vlastník pozemků společnost HARMINTON
s.r.o. vypovědět tím, že nám ji doručil
a my jsme ji převzali. Po podrobném
prostudování jsme ale zj
z istili, že neexistuje žádný řádný důvod k výpovědi,
který by výpověď umožňoval, a tím tak
mohlo být naplněno některé ustanovení platné smlouvy. Co je však ještě
důležitěj
ě ší zj
z ištění pro nás a pro celé
Kersko je skutečnost, že na pozemcích
pod tenisovými kurty z důvodů existence jiné stavby, a na pozemcích za tenisovými kurty z důvodu nedokončení
změny územního plánu, nelze v současné době stavět.
Je pro nás i zajímavou zprávou, že do
společnosti HARMINTON s.r.o., vstoupil jako jednatel a společník Ing. Jiří
Kubela. Pokoušeli jsme se několikrát
ještě před jeho vstupem a převodem obchodního podílu společnosti reagovat
na inzerát, který byl uveřej
e něn na
webových stránkách www.sreality.cz ,
ale bohužel se nám pana Vasila
Vasileva, prvního jednatele společnosti
HARMINTON s.r.o., nepodařilo kontaktovat. Z jednání zastupitelstva, které
se uskutečnilo dne 15.6.2015, jsme však
pochopili, že pro Ing. Kubelu je situace
zatím neperspektivní, a že jeho zájmem
není ani rozvíj
í et ani stavět na území
tenisových kurtů. Naopak se bude chtít
dohodnout s obcí na směně za jiné
pozemky. Ing. Kubela na tomto jednání
uvedl, že svůj první návrh požadovaného pozemku ke směně předá zastupitelstvu v týdnu od 22.6.2015.
Pro vedení obce je vyřešení této situace
jednou z jeho priorit. Věříme, že se tak
brzké době stane a přispěj
ě e to k řešení
velmi napjatých vztahům v Kersku.
Přej
e i Vám pěkné nej
e enom tenisové léto.
I g. Michal Lec
In
předseda Tenisového klubu Kersko
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2015

Krásné jarní „klubíčkování“ s Klubkem
V průběhu jara Klubko uskutečnilo něe nosti.
kolik akcí určených široké veřej
Dospělým i dětem.
O velikonočních prázdninách přišly tvořivé děti do klubu v budově OÚ na Jarní
dílničky, kde s nimi členky spolku zkoušely různé výtvarné techniky.
Pro dospělé „tvořilky“ jsou určené kreativní kurzy a proto v Klubku dále pokračujeme v poznávání práce s polymerovou
hmotou. V dubnu nám paní Martina
Podroužková představila další techniku
na kurzu „Fimo mozaika“, ze kterého si
účastnice odnášely své krásné originální
výtvory.
V sobotu 18. dubna jsme se přidaly k celostátní akci, kterou i v Hradištku a Kersku
vyhlásilo vedení obce - Ukliďme Česko.
Šokovalo nás množství odpadků, které
jednotlivé skupiny dobrovolníků posbíraly v těsné blízkosti našich domovů
a určitě nás to motivuje k účasti na další
takovéto smysluplné akci.
Poslední dubnový večer patří tradičně
pálení ohňů a my jsme si i letos tuto
- akubskou noc užily co by dobré
Filipo-j
čaroděj
ě ky.

Avon Pochod

Jednu květnovou neděli jsme věnovaly
společnému celodennímu výletu do pražské
zoologické zahrady a další nedělní odpoledne jsme opět tvořily s dětmi. Využily
jsme zkušeností paní Podroužkové a na
kurzu „Hravé Fimo“ jsme i dětem umožnily poznání tohoto materiálu a práce
s ním.
Dne 6.června se v Praze konal již 15. Avon
Pochod. Členky spolku Klubko podpořily
i letos tuto akci za zdravá prsa koupí Avon
trička 2015 a připojily se i přes tropické
teploty ke 23 tisícům pochodujících pekelně rozpálenými pražskými ulicemi.
Jsme rády, že naše aktivity zaujaly a našly
si své fa
f noušky. Připomínáme, že koncem
června se děti mohou těšit na další tematický Dětský den. Dále pracujeme na
uspořádání již druhého Jarmarku v Hradištku, který je naplánován na září.
Budeme rády, když se na našich akcích
budeme i nadále vídat a proto sledujte
náš fa
f cebookový profi
f l a naše webové
stránky www.klubko-hradistko.cz, které
průběžně aktualizujeme aby nic neuniklo
vaší pozornosti.
Krásné léto Vám přej
e í členky Dámského
s olku klubko.
sp

Kurz Fimo mozaika

Tradiční Velikonoce v Hradištku
Zelený čtvrtek je podle Bible den poslední večeře Páně
a počátek nej
e většího půstu v roce. U nás v Hradištku již po několik desetiletí chodí chlapci s trakaři, které tlačí před sebou,
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Kurz Hravé Fimo

Jarní dílničky

Ukliďme Česko

Pálení Čarodějnic

a ty vydávají hlasitě rachotivý zvuk, kterým zaháněj
ě í Jidáše.
Říkáme, že chodí řehtat. A ne jinak tomu bylo i v tomto roce.
Letos se řehtání zúčastnilo 15 chlapců různého věku. Nej
emladšímu účastníkovi bylo 6 let. Této tradice se zajisté dočkáme i v příštích letech.
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K ronika Klubu důchodců
Když si prohlížíme starší fo
f tografi
f e v klubu důchodců, tak říkáme – to bylo tenkrát
– a když se díváme v knihovně na naše fo
f tografi
f e na internetu, tak zase říkáme – to
bylo včera. A stále si můžeme připomínat,
čím jsme se na pondělních schůzkách
zabývaly.
Před velikonocemi jsme v knihovně
vyráběly z vrbového proutí závěsy na zeď
ozdobené i skořápkami z křepelčích
vajíček, ochutnaly vaječnou tlačenku, na
Žluté úterý jsme byly ve škole a vymrskaly děti i paní učitelky pomlázkou,
děti nám zazpívaly, zarecitovaly a pochlubily se, kolik žlutých věcí do školy
přinesly. I my jsme se oblékly do žlutých
triček, navzájem jsme si vyměnily dárečky
a bylo to moc hezké jarní setkání.

Na soutěži Souboj s pamětí jsme psaly,
kreslily levou i pravou rukou, hádaly
předměty, navlékaly korálky, skládaly
vystřihovánky, stavěly věže, čichaly,
ochutnávaly a nakonec dostaly krásné
ocenění – Řád moudré sovičky. Také
jsme v knihovně připravovaly pamětní
kartičky Hradištko našeho mládí, na
kterých je fo
f tografi
f e starého Hradištka,
kytička, knofl
f íček, motýlek a hodiny, abychom měly dáreček při Sousedském
posezení s písničkou. Učily jsme se
kramářskou písničku Jak vandroval
malíř, abychom ji mohly zazpívat právě
na tom posezení.

Z latá svatba

v Hradištku

Manželé Kovaříkovi 12. června 2015
oslavili výročí zlaté svatby, které se
zúčastnili i zástupci obce. Slavnostní
chvíli okrášlila svým vystoupením děvčata z místní základní školy pod vedením Mgr. Marcely Šteff
ffkové.
Oslavencům přejeme do dalších
společných let mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Na pozvání paní ředitelky Šteff
ffkové jsme
byly ve škole na Den matek, kde jsme
prožily milé chvíle při kulturním vystoupení dětí ZŠ. Byly jsme podarované
květinami, a protože jsme se pro nemoc
nemohly zúčastnit otevření mateřské
školky, tak nám školku paní ředitelka
ukázala. Moc se nám to líbilo.

Na začátku června jsme měly dojem,
že před obecním úřadem rozkvetla louka,
ale to naše děti ze základní školy malovaly
na chodníku pestré obrázky. Tuto akci
jsme připravily pro děti k jej
e ich svátku
s velkou radostí. Porota nemohla určit
první místo, protože by si ho zasloužily
všechny kresby. Toto hezké setkání skončilo čtením pohádek ve školní jídelně.
Je třeba kladně hodnotit další setkání
generací, jak jednoznačně z tohoto dopoledne vyplynulo.
V knihovně jsme se zúčastnily soutěží
Hrnečku, vař, O perník
í ové chaloupce,
takže jsme jedly krupicovou kaši i zdobily
a malovaly perníčky a také jsme tam měly
besedu a čtení o nej
e oblíbeněj
ě ší knížce.
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A tak díky naší knihovně a knihovnici
paní Janě Šestákové máme opravdu bohatý celoroční program.
Starší členky KD Hradištko

Ilustrace: Vendula Šaldová

Na Sousedské posezení s písničkou
jsme se předem těšily a rozhodně nikoho
nezklamalo. Manželé Šestákovi nám
připravili krásné nedělní odpoledne. S radostí jsme přivítaly naše hosty nej
e en
z Hradištka. Kapela Sadšťanka zasluhuje
za hudbu velkou pochvalu, bylo výborné
pohoštění a obsluha na jedničku. A tak se
brzy rozezpíval celý sálek jak českými, tak
moravskými písničkami. Nám se povedla
píseň o panu malíři a aby to bylo stylové,
tak jsme měly ve vlasech velkou rudou
květinu. O kartičky na stolech byl zájem,
byla to milá pozornost. Hudebníci říkali,
že zase rádi přij
i edou, protože v takovém
přátelském prostředí se jim dobře hraje.
Děkujeme OÚ Hradištko, že nám umožnil
prožít hezké odpoledne a děkujeme
manželům Šestákovým za vzorně připravené odpoledne. Každou naší schůzku
máme zapsanou v klubové kronice a ten
zápis končí: A šly jsme sp
s okoj
o eně domů.
A to platí i o tomto setkání. Všichni odcházeli spokojeně a v dobré pohodě domů.
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V ítání občánků
V sobotu 20. 6. 2015 bylo celkem jedenáct občánků slavnostně uvítáno vedením obce v čele se starostou Josefe
f m
Zelenkou do obce Hradištko. Děvčata ze
základní školy, pod vedením Martina
e dy, zpestřily dopoledne svým vysŠvej
toupením.

Naši nej
e mladší byli obdarováni pamětním listem, zlatým čtyřlístkem pro štěstí
a krásnými plstěnými andělíčky, které
dětem věnoval sponzor.
Přej
e eme všem dětem i jej
e ich rodičům
s oustu
sp
t krásných let v obci Hradištk
t o.

Milada Křížová, Marie Břichňáčová, Valerie Šťastná, Barbora Čermáková

Tomáš Kovář, Leo Gabriel Červenakov, Richard Němec

Jakub Procházka, Ondřej Hak, Tadeáš Melíšek, Roman Novotný

M odel obce
Na obecním úřadě je

D o Prahy
za divadlem

vystaven model naší
r zhotovil pan
obce, který
Miroslav Novotný st.

Přijďte se podívat!
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Ve čtvrtek 7. května 2015 se uskutečnila první
návštěva pražského Divadla Radka Brzobohatého.
Účastníci zhlédli představení Klec bláznů. Představení se setkalo s úspěchem. Na letošní podzim
plánujeme další výlet za divadlem.
Aktuální inf
nformace naleznete vča
č s na stránkách
obce a v Novinkách.
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H rabalovo Kersko
XVII. Hrabalovo Kersko
23. května 2015 Kersko navštívilo mnoho příznivců díla Bohumila Hrabala.
Někteří turisté se už dopoledne prošli
po naučné stezce, jiní připluli lodí
Blanice, či přij
i eli na kole. Z nej
e vzdáleněj
ě šího místa dorazil autobus maďarských čtenářů.
V odpoledním programu vystoupily
kapely Trampstej
e k a dámské trio
Přelet MS. Ve skvělé náladě dorazili
hlavní hosté: režisér Jiří Menzel, herci
Jiří Lábus a Petr Brukner, spisovatelé
Zuzana Maléřová a Radko Pytl
t ík a mnoho dalších. Všichni rádi zavzpomínali
na významného člověka, který
r v Kersku
žil a psal své knihy, světově proslulého
spisovatele Bohumila Hrabala.
Bronislav Kuba

rabalovo Kersko - 17.ročník
í
Tradiční setkání příznivců díla Bohumila
Hrabala se uskutečnilo v sobotu 23.
května v Kersku. V 10 hodin odstartoval
pochod kerským polesím „po místech,
která měl Bohumil Hrabal rád“ s průvodci
Janem Řehounkem a Jiřinou Homolovou.
Zároveň v 10 hodin také startovala cyklojízda z Nymburka za doprovodu knihovnic. Cyklisté při své trase na různých
stanovištích potkávali postavy z knih
Bohumila Hrabala a sbírali razítka do svých
c
cykloknížek, ze kterých pak v odpoledním
programu proběhlo losování o ceny.
Letošní novinka – plavba výletní lodí
Blanicí se setkala s velkým úspěchem, zej
eména pro kostomlátecké.
Odpoledne pak probíhal kulturní program na zahrádce Lesního ateliéru u Kubů.
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Vystoupila skupina Trampstej
e k a dívčí
trio Přelet MS. Herci z Hálkova divadla
předvedli ukázku dramatizace Boganova
maturita a přij
i eli hosté v hojném počtu.
Jiří Lábus, Zuzana Maléřová, Blanka Lormanová, Petr Brukner, Jiří Menzel, Oliver
Malina, Miloslav Doležal a Hana Hanušová zavzpomínali na Bohumila Hrabala.
Celý program moderoval Vít Špinka.
Tento rok nám počasí přálo a vše, včetně
postřižinského piva, klobásek a zajímavého programu, přispělo k dobré náladě
hrabalovské slavnosti, na kterou přišly
stovky návštěvníků.
Akci pořádalo Město Nymburk, Městská
knihovna Nymburk a Klub čtenářů Bohumila Hrabala při Městské knihovně
v Nymburce, Lesní ateliér Kuba a Sdružení obcí Kersko.
Helena Lip
i táková
Městs
t ká knihovna Nymburk
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D ětský den

J iří Suchý v Kersku

Již tradičně byl dětský den zahájen
v pátek odpoledne. Děti si mohly při posezení u ohně opéci buřty, zatancovat si
f orbal nebo
na minidiskotéce, zahrát si fl
se po setmění podívat hvězdářským
dalekohledem na oblohu a poslechnout si
zajímavé povídání pana Libého a jeho
kolegy o vesmíru.

Vernisáž výstavy
4. 7. ve 14.00 hodin

Prodej
e ní výstava graf
afiky legendy
českého divadelnictví Jiřího Suchého.

P řijďte si vyrobit

Sobota byla ve znamení známých pohádkových a fi
f lmových postav. Děti procházely jednotlivá stanoviště, kde plnily
různé úkoly, za které dostávaly razítka
a malou sladkou odměnu. Po úspěšném
dokončení celé pohádkové cesty byly
odměněny dárkem.
Zaj
a ímavostí letošního ročníku byla možnost prohlédnout si popelářský vůz spoe větším lákadlem
lečnosti NYKOS. Nej
nej
e enom pro kluky byla projížďka terénním autem po okolí hřiště. Ani letos
nechyběla pěnová show od sadských
Hasičů a již tradiční guláš. Poděkování
patří všem, kteří se podíleli na této akci.

své vlastní dílo

Lesní ateliér Kuba v Kersku
pořádá pro děti i dospělé v sobotu
25.července 2015 keramický kurz.
Zájemci se mohou předem přihlásit buď
na dopolední kurz od 10 hodin nebo
odpolední od 14 hodin. Bližší info
f rmace naj
a dete na www.lesniatelierk
r uba.cz.

Ilustrace: Vendula Šaldová

Alice Brettová

K ačeři uklízeli v Kersku
V sobotu 25. dubna 2015 se v Kersku sešli
vyznavači geokešingu (Geocaching = hra
na pomezí turistiky a sportu).
Po prozkoumání některých turistických
míst s průvodcem Václavem Kořánem
se odpoledne tato početná výprava asi
sedmdesáti lidí vydala sbírat odpadky
po turistických trasách, v okolí rybníka
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a Slatinné louky v Kersku. Poděkování
patří organizátorce této akce Daniele
Slámové, která tuto brigádu v Kersku
uspořádala již podruhé. Geokačeři neboli
Kačeři, jak si tito nadšenci říkají, zakončili pěkný slunný den v Hájence.
Bronislav Kuba
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Křížovka pro dospělé

Ve škole…
Ptá se paní učitelka:
„Co víte děti o významných
… (1. DÍL TAJENKY)?“
Přihlásí se Pepíček
a povídá:
„(2. DÍL TAJENKY) …
dokončení v ta
tajenkách!“

Křížovky pro děti

Tři vylosovaní výherci z řad dětských čtenářů,
kteří zašlou správně vyluštěné tajenky na
adresu redakce novinek, obdrží malý dárek.
HŘEBENOVKA
Řešení zasílejte do 20. 8. 2015 na emailovou
Znáte tlustou holčičku? Nosí žlutou sukničku.
adresu: novinky@hradistko-kersko.cz, nebo
Když jsme ji svlékali, všichni jsme plakali.
vhoďte do schránky OÚ Hradištko.
Správná odpověď: (TAJENKA).

KLASICKÁ DOPLŇOVAČKA

autor křížovek: Kristýna Bohuslavová

Má to rohy žádné nohy, co je to?
Správná odpověď: (TAJENKA).

LEGENDY: SVISLE: 1. Vrch
c . – 2. Jméno české
zpěvačky Machálkové. – 3. Staré plavidlo. – 4.
Hlemýždí skořápka. – 5. Velká kovová nádoba. –
6. Patří
ř cí Evě. – VODOROVNĚ: (TAJENKA).

LEGENDY: SVISLE: A. Jíst (dětsky). – B.
Plavat. – C. Koulet; kutálet. – D. Padat v kapkách
c .
– E. Kroutit se. – F. Včelí buňka. – G. Ponořovat
do vroucí vody; spařovat. – VODOROVNĚ:
(TAJENKA).

V zimních a jarních Novinkách
jsme uveřej
e nili křížovky pro
naše nej
e menší. Správné znění
tajenky zaslaly a odměnu za
správné řešení získaly Karolína Tučková a Veronika
Kovářová.
Blahopřej
e eme!
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