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SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

DĚTI U MOŘE V CAORLE

30 LET KLUBU DŮCHODCŮ
Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou druhé vydání Novinek Hradištka a Kerska, které jsme pro Vás opětovně vydali a distribuovali zcela zdarma. V uplynulém
období jsem velmi často odpovídal na dotazy,
zda jsou Novinky placeny z obecního rozpočtu
a kolik peněz stojí obec Hradištko vydávání
a distribuce novin. Chci Vás ubezpečit, že vše,
od fotografií přes jednotlivé příspěvky, grafickou úpravu, tisk a distribuce je s přispěním
dobrovolníků a tato činnost nijak nezatěžuje
obecní rozpočet.
V současné době veškeré volné finanční
prostředky obce směřujeme na uhrazení dluhů
a úvěrů. Mimo úvěr za akci Vodovod Hradišt-

SLOVO ÚVODEM
ko, který měsíčně splácíme částkou 65 000
Kč, jsme začali splácet fakturu společnosti
Výstavba sítí Kolín a.s., za provedené práce
v akci „Nové vodovodní řady a přípojky Hradištko“, z prosince roku 2009. Fakturu splácíme měsíčně částkou 40 000 Kč. Do 31. května
2011 jsme již uhradili 200 000 Kč, zbývá uhradit 219 000 Kč.
Začátkem měsíce června byla obci Hradištko zamítnuta žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje na projekt „Rekonstrukce
budovy Obecního úřadu za účelem vytvoření
víceúčelového centra obce s knihovnou, klubem důchodců, tělocvičnou a školní jídelnou“.

S tímto projektem se pokusíme uspět v jiném
dotačním fondu, případně požádám o přímou
dotaci z rozpočtu Ministerstva financí.
Snažíme se maximálně šetřit obecní rozpočet a využívat prostředky dotačních titulů
a sponzorských darů. Pokud se nám zdárně podaří ukončit jednání, můžeme se všichni těšit
na nové dětské hřiště v Hradištku, které bude
v létě postaveno ze sponzorských prostředků.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
přispěli na akci „Boj s komáry“. Podařilo se
vybrat částku 38 200 Kč. Těším se na další
spolupráci. Děkuji a přeji příjemné čtení.
Ing. Jiří Kubela, starosta
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Klub je pro nás druhým domovem!
Rozhovor se Štěpánkou Zavadilovou, která před 30 lety stála u zrodu Klubu
důchodců v Hradištku.
Paní Zavadilová, prozradila jste nám, že
jste do Hradištka se svým mužem přišla
v roce 1948. Co vás k tomu vlastně přimělo?
● Narodila jsem se v Milovicích, ale s rodiči jsme žili v Milčicích. Moje maminka
ovdověla, když mi bylo šest let. Než tatínek zemřel, zavedl v Milčicích obchod
se smíšeným zbožím, aby nás nějak uživil. Když mě bylo čtrnáct let, maminka se
znovu vdala. Vzala si Fandu Kopeckýho,
ten chtěl po válce koupit v Hradci Králové
hotel, měl ho tam už vyhlídnutý. On měl
vždy velké plány a tak jsem se musela jít
učit na kuchařku, dodnes mám schovaný
krásný výuční list. Jenže přišla měnová
reforma a rodiče přišli o peníze, přišli
o všechno. V té době jsme si vyhlídli hospodu U Kocánků v Hradištku, která byla
v dost špatném stavu, přesto jsme si ji pronajali. Za šest tisíc ročně. Fanda, tati jsme
mu neříkali, byl šťastný! V Hradištku byly
dva obchody, dvě hospody, trafika, holičství; byl tady i pekař. Tomu jsme pomáhali
motat preclíky, které se prodávaly na každé zábavě.
Takže jste začala pracovat v hospodě, kolik vám vlastně bylo?
● Narodila jsem se v roce 1923, takže dvacet pět. V té době se ale stavěla elektrárna,
bylo zde hodně dělníků. Nepochopím to,
ale v té době jsem vařila padesát obědů
každý den, do toho dvě malé děti. Vodovod tam nebyl, nic tam nebylo. Byl tam
ještě starý výčepní pult, kam se dával led.
Tehdy se ještě ledovalo. My bychom tam

tenkrát byli asi dlouho, ale v té době vznikaly komunály. No a tehdejší předseda
přišel do hospody a řekl, že hospodu musíme předat komunálu. Můj muž ho vyhodil, řekl, že do komunálu nepůjde. V té
době v hospodě U Němců schůzovali sociální demokrati a U Kocánků schůzovali
komunisti. V celé naší zemi začaly komunistické prověrky. Všechno jsme museli
předat. Koupili jsme si domek, který byl
na spadnutí, opravili jsme ho a bydlím tam
dodnes.
Co jste potom dělala vy? Víme, že jste
vedla tady v Hradištku i knihovnu.
● Už si ani nevzpomínám, v kterých to
bylo letech, ale vím, že jsem knihovnu
přejímala po učiteli Hrubém. To bylo ještě ve staré škole, manžel tam stavěl regály, které slouží v knihovně dodnes. Jinak
jsem dvacet tři let v Asbestosu ve Zvěřínku pracovala jako skladnice.
Ještě zpátky k vašim začátkům v Hradištku. Jak tehdy vesnice žila?
● Každou neděli se chodilo na procházky, celé rodiny. Televize nebyla, chodilo
se ven. Fungoval přívoz přes Labe, lidi
jezdili do Kostomlat a do Nymburka na
vlak…A hráli jsme divadlo. Hrál i můj
muž, já ne. Všechny hry jsem znala zpaměti, dělala jsem nápovědu. Všechno řídil
Fanda Veselý, byly to krásné časy. Hráli
jsme u Kocánků, všechny kulisy jsme si
dělali sami. S divadlem jsme dokonce jezdili i do Sadské a Kostomlat. Hráli jsme
třeba i Maryšu. V Kersku bydlela herečka

Zakládající členky Klubu důchodců, Božena
Kasalická, Štěpánka Zavadilová a Věra Šťastná

z Prahy, paní Mašková. Měla doma plno
plakátů z divadla, kde hrála. Můj muž
s ní měl v jedné hře praštit, ale bál se, aby
jí neublížil. Na její přání to musel zkoušet
znovu a znovu. Teprve, když s ní praštil
pořádně, zajásala: „To je ono!“ Když jsme
hráli, sál v hospodě byl narvaný, tenkrát
byly lavice bez opěradel, ale přidávaly se
i židle. Když jsme hráli v Kostomlatech,
zapřáhly se krávy za vůz a jeli jsme tam
přívozem. Zkoušeli jsme i v zimě, a když
už se v hospodě zkoušet nedalo, tak jsme
se sešli u nás doma.
A jak to bylo se založením klubu důchodců?
● Náš klub vznikl ze svazu žen. Na okrese v Nymburce se hledala místa, kde by
mohly kluby vzniknout. V Hradištku bylo
kde se scházet. Měly jsme zázemí. Tehdy
byl předsedou pan Černý, ve výboru klubu
nás bylo pět, tři jsme ještě naživu. Já, Věra
Šťastná a Božena Kasalická. Vilma Vodičková a Antonie Uličníková už nejsou mezi
námi. Scházelo se nás tak deset, dvanáct.
Dělaly jsme hlavně ruční práce, ale hned
od začátku jsme pracovaly se školou,
s dětmi. Četly jsme jim pohádky, to je
tenkrát moc bavilo. Děti teď mají počítače. Od první schůzky po dnešek máme
každou schůzku zaznamenanou v kronikách. Nejdříve jsem to psala já, pak Míla
Neumanová, teď Hela Hezinová. Co se
v klubu děje, všechno zapíše. Jednu z prvních besed jsme měly o bylinkách. Přijel
pan učitel Němeček, který měl velmi rád
přírodu, bylinkami se zabýval. Na autobus jsme mu daly deset korun. Do klubu
jsme chodily jednou týdně, pořádaly jsme
výstavy ručních prací, bylo okolo toho
hodně starostí. První náš zájezd byl výlet autobusem do Poděbrad a potom lodí
na soutok Labe s Cidlinou. Tou lodí nás to
stálo osm korun.
Celých těch třicet let jste držely pohromadě? Neřekly jste si někdy: „ Už nás to
nebaví, končíme?“
● Ne nikdy! Za ta léta, co se scházíme
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se nikdy nestalo, že bychom se pohádaly
nebo spolu nemluvily. Máme zakázáno
mluvit o politice, máme zakázáno mluvit o nemocech a máme zakázáno mluvit
o tom, kdo tam není, protože se nemůže
bránit. Když toto dodržíte, tak to funguje.
Bylo nás dvacet, teď už nás je jen dvanáct,
které chodí do klubu, nedá se nic dělat.
Jak tak ubýváme, tak jsme dostaly strach,
že s námi ten klub odejde, že by to byla
škoda. Přišla jsem s tím, že je tady v Hradištku tolik mladších důchodkyň, které by
mohly pokračovat. Tak jsem oslovila paní
Zikovou, že je taková energická. Ono se
to ujalo, mladší důchodkyně už měly dva
bály. Nás dvanáct se schází v pondělí, těch
mladších, těch je víc, ty se schází v úterý.
Stále si také s někým dopisujeme, máme
přátelé v Brně, Liberci, Hořovicích…Přineseme kroniku, tak si čteme, povídáme
si a hlavně: pořád si zpíváme! A cvičíme!
Každé pondělí cvičíme! Někdy si i řekneme, že pojedeme na výlet, ale jedou jen
dvě, tři, už to tak nejde, opravdu to nejde.
Jak budou probíhat vaše oslavy třicetin
klubu?
● Pozvaly jsme ty, kteří s námi spolupracovali nebo pro nás něco udělali. O tancování už to ani nebude. Mladší důchodkyně
jsme pozvaly všechny, máme seznam i zasedací pořádek. Zahrají nám Heligonkáři
i Sadšťanka. Za ty roky máme plno přátel!
Těch uplynulých třicet let bylo moc pěkných, klub je pro nás druhým domovem.
Každé pondělí přišlo dobrovolně dvacet
ženských, ani jsme jim nemusely říkat,
na setkání se těšily. Nikoho jsme nenutily. Krásné bály, výstavy ručních prací, táboráky na dvoře, živá muzika hrála, to se
nedá zapomenout! Na slavnosti bychom
chtěly vystavit i fotografie, album i kroniky k prohlédnutí. Každý, kdo přijde, se
do kroniky podepíše. Dělaly jsme hodně
pro ostatní, ale už moc nemůžeme. Jen ty
děti nám zůstaly, pořádaly jsme třeba pěkného Mikuláše a až se nám děti vrátí z Itálie, připravily jsme pro ně dětský den!
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Květinový výlet na dva zámky
Klub mladších důchodců v Hradištku
uspořádal 28. května 2011 zajímavý výlet do nedalekého okolí.

Odpoledne jsme navštívily Květinové
slavnosti na zámku Bon Repos, kde nás
ohromila záplava květinových aranžmá.
K příjemné atmosféře tohoto odpoledne
přispěl i zajímavý program slavností módní přehlídka, divadlo, koncertní vystoupení, soutěž o nejzajímavější klobouk i mnoho stánků s květinami a občerstvením.
Odjížděly jsme domů příjemně unaveny,
se spoustou hezkých zážitků i s květinami
do svých zahrad.
Miluše Ziková

V sobotu ráno se sešlo deset účastnic
výletu před obecním úřadem a společně jsme odjely do Lysé nad Labem, kde
na nás čekala u zámku paní PaedDr.Marie Kořínková. Ta nás provedla zámkem,
který jinak veřejnosti přístupný není. Dověděly jsme se historii nástěnných maleb, mramorového sálu i barokní kaple.
V zámeckých zahradách jsme obdivovaly
alegorické sochy dvanácti měsíců, živlů,
antických bohů, lvů i sfing.

Blahopřejeme našim občanům!
Významná životní jubilea oslaví:
V červnu paní Miluše Vorlíčková, Věra
Samková a Antonie Šimková. V červenci
oslaví krásné narozeniny paní Štěpánka
Zavadilová. A v srpnu paní Drahomíra
Šťastná a pánové Vladimír Krejčík a Jaroslav Červenka. Všem našim občanům přejeme hodně štěstí, radosti a hlavně pevné
zdraví!

Toulky českou minulostí
Pravidelná setkání s promítáním, vždy
poslední středu v měsíci od 16.30 hodin
v zasedací místnosti OÚ v Hradištku.
PaedDr. Marie Kořínková a MVDr. Jan
Kořínek vás provedou českou historií
lehce, vtipně a poutavě.
29. 6. – Vláda Boleslava III., Jaromíra
a Oldřicha

Marie Zenkerová
z Hradištka slaví 100 let

Paní Marie Zenkerová se 18. června 2011 dožívá významného životního
jubilea! Pracovala jako úřednice a řidička
tramvaje v Praze, má dvě děti, dvě vnoučata, dvě pravnoučata a žije se synem
v Hradištku. Ke krásnému věku moc gratulujeme! Blahopřát přijely i pracovnice
Okresní správy soc. zabezpečení Nymburk.

Klidné nedělní ráno
totou klidu, to už neplatí? Je nová doba?
Má být horší? Neberte nám klid nedělního
rána! Vezměte si sobotu, celičkou sobotu!
A tak si vzdycháme: „Bože, jak by tady
bylo krásně!“

Redakce Novinek

Je nedělní ráno, paprsky slunce proráží
deštníky borovic, motýlci začínají čeřit
vzduch, včelky dělnice zběsile plní plán
a ptáci to svým zpěvem zase přehánějí.
Žáby ladí na svůj odpolední koncert a rozespalí lidé, ještě v nedbalkách, opatrně
vykukují ze svých příbytků. „Bože, jak je
tady krásně!“
VRRRRR! Co to bylo? Řev motoru
přehlušuje ránem poblouzněnou přírodu!
Buch, buch! Ozývá se z druhé strany. Aha,
už je to jasné! To jen lidé, chopíc se svých
divokých strojů, jali se rozrušit ten božský
klid. Proboha, ale proč v neděli ráno? Proč
zrovna v nedělní ráno? To bývalo vždy jis-

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

Den dětí na hřišti v Hradištku. 24. 6.
od 19.00 h. do 25. 6, 13.00 h. Opékání
buřtů, živá hudba, ukázka činnosti vojáků, hasičů, spaní ve stanech, hry,...

Další přednášky o dějinách našeho
státu PaedDr. Marie Kořínkové,
se na obecním úřadě uskuteční až po
letních prázdninách, v září 2011.

Paní Zavadilová, teď po vás štafetu přebírají mladší, vzor mají pěkný, mají na
co navazovat. Přejeme vám nádhernou
oslavu výročí klubu, hodně zdraví všem
členkám a plnou náruč radosti ze života!
Děkujeme za rozhovor.

B. Kuba
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Ohlédnutí za již třináctým Hrabalovým Kerskem

Trocha historie nikoho nezabije...

filmu vypadat Miloš Hrma. Koukl na mne
a řekl: „To je on!“ V roce 1966, přijel asi
dvakrát na natáčení do Loděnic na nádraží. Pak jsme se tam jednou sešli na besedě
v hospodě před promítáním Vlaků u příležitosti výročí jejich natáčení.

V minulém vydáni Novinek jsme prošli
historii naší obce do 14. století, kdy celé
panství poděbradské vzkvétalo. Hradištko se od roku 1495 spolu s dalšími obcemi stalo znovu královským zbožím a až
do 16. století bylo neustále zastavováno.
V roce 1542 rozhodl král Ferdinand I.
o vyplacení tohoto zboží ze zástav. Bohatost lesů a výborné lovecké podmínky
způsobovaly poddaným neustále potíže.
V zemském zřízení z roku 1549 a 1564 je
lidu zakázáno nosit ručnice a lovit zvěř,
kácet dřevo. Překročení zákazu se trestalo utnutím ruky. V blízkosti polesí bylo
zakázáno chovat ovce a kozy neboť jest
tímto chovem působena škoda na lesní
zvěři. Toto nařízení potvrzuje i nástupce
Ferdinanda Maxmilián a nařizuje, aby
byly kozy a ovce z vesnice prodány.
Řeka Labe poskytovala od dávných dob
obyvatelům Hradištka obživu a užitek.
Prutníky, lemující břehy, dávaly dostatek proutí na výrobu košíkářského zboží.
Dobrým zdrojem obživy byl i rybolov.
V 16. století žili v Hradištku tři rybáři. Říha
držel rybolov od hradu Mydlovaru k jámě
za 36 grošů, Jan Krčmář měl vyhrazen kus
Labe s tůní v Zákoutí za 50 grošů a rybář
Vacek platil za kus Labe 36 grošů. Měli
povinnost nosit ryby na trhy do města, byli
povinni na jaře stahovat tříšť z řeky a za
to dostávali zdarma korec žita. Zajímavé
je, že byl tehdy bobr považován za rybu
a po ulovení museli rybáři odvézt na zámek
do Poděbrad jeho ocas a nohy. Za odměnu
dostali konev piva. Z kronik se dovídáme,
že šel-li posel ze zámku do Hradištka pro
úhoře, dostal 2 krejcary poselného.
Roku 1642 odvádělo Hradištko vrchnosti 3 kopy grošů z ryb a 2 kopy grošů
z raků. Lovili se i lososi, kteří byli až do
Prahy posíláni zvláštním poslem.

Již 13. ročník akce Hrabalovo Kersko
proběhl 21. května.

Po procházce v odpoledním programu
zahráli herci z nymburského Hálkova divadla výběr ze hry Slavnosti sněženek,
Hrabalova díla, které vzniklo v Kersku
a je o zdejších obyvatelích. Přivítali jsme
vzácné hosty Václava Neckáře a Gustava
Oplustila, kteří zavzpomínali na natáčení filmu Skřivánci na niti, kde oba hráli.
V hudební části vystoupil Václav Neckář
se svým bratrem Janem výběrem svých
největších hitů a rovněž zpěvačka Yvonne
Přenosilová sklidila velký úspěch. Následovala soutěž „Na procházku, na projížďku s kočkou“, dále vystoupil písničkář David Šitavanc a skvělá skupina Crossband.
Prezentoval se oblíbený nymburský pivovar, počasí bylo přenádherné, takže každý
návštěvník, který na Hrabalovo Kersko
zavítal, si jistě přišel na své!
Pro čtenáře Novinek přinášíme
krátký rozhovor s legendou české
pop music, Václavem Neckářem:

Jste velmi oblíbeným hostem akce Hrabalovo Kersko, vystupoval jste zde již několikrát. Dá se srovnat atmosféra v publiku zde v lese, s atmosférou koncertního
sálu?
● V Kersku se mi vždy líbilo, protože je
tu spontánní publikum a příjemné, krásné
prostředí. Když se povede i počasí, tak se
atmosféra vyrovná koncertnímu sálu. Počasí se letos vydařilo a ještě teď mám namoženou ruku od autogramů.
Vzpomenete si, kdy jste byl v Kersku poprvé, jak jste vlastně Kersko poznal?
● Porvé jsem byl na chatě u Zdeňka Rytíře, někdy v roce 1965. Tenkrát jsem do
Kerska za Zdeňkem přijel na chatu ještě
párkrát. Za Boganovými „kočenkami“
jsme byli s Jirkou Menzelem v době natáčení Skřivánků na niti. Do Kerska také rád
přijíždím s bráchou Honzou ke Kubům.
Děkujeme za rozhovor, redakce Novinek

Pane Neckáři, hrál jste ve slavných filmech natočených na motivy Hrabalových
knih, setkal jste se někdy s Bohumilem
Hrabalem osobně?
● Poprvé jsem se s panem Hrabalem
setkal díky Jirkovi Menzelovi před natáčením Ostře sledovaných vlaků. Jirka mě přivedl do domečku v Kobylisích, aby pan Hrabal věděl, jak bude ve

V hradištské knihovně se stále děje něco zajímavého...
Děti ze školy navštěvují knihovnu každou středu v rámci školní družiny. Vždy
je pro ně připraven zábavný program,
při kterém se nenudí. V dubnu jsme četli
z knížek Václava Čtvrtka a vyplňovali
znalostní test k 100. výročí jeho narození.
‒ Děti dobývaly hrad, který jsme v březnu
postavili. Fotografii hradu jsem zaslala do
muzea cukru v Dobrovicích a odepsali, že
ji vystaví v dětském koutku. Pokud tam
pojedete, můžete se o tom přesvědčit.

‒ Jinou středu děti malovaly na CD akrylovými barvami a při tom se četly Povídky o upírech, nebo jsme skládali origami
z papíru - žáby.
‒ 26. května jsme oslavili Den dětí znalostní a dovednostní soutěží. Za odměnu
dostaly všechny děti dortíčky a vítězové
balónky.
‒ 12. června se sešly děti v klubu důchodců s opravdovým včelařem a poslouchaly
zajímavé vyprávění o včeličkách. Mohly

si vyzkoušet včelařskou kuklu a ochutnat
med přímo z plástve. Na závěr si zasoutěžily o malé kelímky medu. Bylo to příjemné sladké odpoledne.
‒ O prázdninách mohou děti každé pondělí od 13.30-17 hodin přijít do
knihovny a kreslit, stavět, nebo vyrábět. Knihovna v Hradištku bude během prázdnin otevřena jen v pondělí.
www.knihovna-hradistko.estranky.cz

Křtiny štěňátek Aljašského malamuta. Ateliér Kuba v Kersku, 2. července
v 10.00 hodin. Všechny srdečně zve
chovatelka Renata Sutto Vítková.

Omluva za chybu. Několik pozorných čtenářů nás upozornilo na tiskařského šotka,
který řádil v minulých Novinkách. V historii
naší obce jsme špatně uvedli jméno krále!

Správně mělo být: Roku 1345 dostal od krále Jana Lucemburského v „ušlechtilé léno“
pan Hynek z Lichtenburka a Žleb vesnici
Sadskou, Písty, Zvěřínek a Hradištko.

Jana Šestáková
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Slavnostní vítání nových občánků

V sobotu 11. 6. 2011 dopoledne se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hradištku sešli rodiče, babičky, dědečkové
a jiní příbuzní s těmi nejhlavnějšími
postavami dne, šesti nově narozenými
dětmi, aby se zúčastnili slavnostního zápisu do pamětní knihy naší obce.
Tuto malou slavnost zpestřily i děti
z naší základní školy, které přednesly několik básní a Tomáš Matějček, který dětem zahrál na kytaru své vlastní písničky.
Dětem byly rozdány dárečky na památku. Sponzorům akce, kteří věnovali dárky,
velmi děkujeme! Ale hlavně byla tímto
po patnácti letech obnovena tradice vítání
nových občánků v Hradištku.
Hodně štěstí v životě Isabellko, Barborko,
Kačenko, Matěji, Michale a Tobiáši!
OÚ

Tobiáš Rejzek

Michal Šafr

Matěj Čermák

Barbora Červenková

Isabella Bohuslavová

Kateřina Zitová

Letní zábava pro děti
DOPLŇOVAČKA - Do políček vepiš vše co vidíš
na obrázcích a vyjde ti tajenka.

Novinky obce Hradištko-Kersko

Ilustrace: Zuzana Málková

POČÍTÁNÍ - Spočítej, kolik ryb a kachen
je na obrázku Labe.

Správné odpovědi naleznete v jiné části Novinek.

ROZDÍLY - Tvým úkolem je najít 16 rozdílů na obrázcích z Kerského lesa.
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Svatební den u Svatojosefského pramene
Obecní úřad v Hradištku zavedl pořádání jedné z nejkrásnějších rodinných
událostí, které vás mohou v životě potkat - svatební obřad.
Své ano si v pátek 10. června 2011 řekli manželé Jana a Ivan Dohnálkovi. Jako
místo pro obřad si vybrali netradiční, ale
krásné prostředí - Svatojosefský pramen
v Kersku.

Novomanželům blahopřejeme a přejeme
OÚ
mnoho štěstí v životě!

-OÚ-

Dominik Zahrádka

Škola u moře v Itálii
Koncem května konečně nastala ta
dlouho očekávaná chvíle a my jsme dorazili na ozdravný pobyt do Caorle.
Hned po vyložení kufrů jsme se šli podívat k moři. První den nám počasí moc
nepřálo, bylo chladno a foukal vítr, ale ani
to nám nezabránilo procházet se po pláži
a sbírat první mušle. Druhý den jsme se
probudili do krásného rána a počasí vydrželo celý týden. Hrátky v moři i na pláži
jsme se vychutnávali plnými doušky.
Během pobytu jsme absolvovali spoustu
krásných výletu, například projížďku po
Caorle vyhlídkovým vláčkem, výlet lodí
na lagunu, návštěvu areálu s nafukovacími
hrady a atrakcemi a navštívili jsme Aquapark, kde jsme se dosyta vyřádili na všech
skluzavkách a tobogánech. Ubytování
v hotelu San Carlo se nám moc líbilo,
k jídlu jsme dostávali velké množství výborného jídla, které nám moc chutnalo
a talíře byly téměř vždy vymetené.
text a foto: Veronika Karabello

Jak děti malovaly Hradištko
Děti ze základní školy malovaly hradištskou kapličku.
Ze sedmnácti obrázků vybírali někteří
zastupitelé obce, členky klubu důchodců
a zaměstnanci OÚ. Šest nejpovedenějších
prací nyní zdobí zasedací místnost obecního úřadu. Vybrat ta nejhezčí díla bylo
těžké. Na každém obrázku bylo vidět,
že se děti velice snažily, proto děkujeme
všem malým umělcům. V dalším vydání
Novinek bychom rádi uveřejnili obrázky
dětí z Hradištka na téma „Moje prázdniny“. Výtvarná dílka spolu se jménem,
adresou a věkem dítěte odevzdávejte
do konce srpna na Obecním úřadě v Hradištku. Nejzajímavější práce odměníme
a také vystavíme.
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Kristýna Tržická

Lucie Mikolášová
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Komáři v Kersku

Komáři jsou trvalí obyvatelé Kerska.
Ale v různých počtech, až po kalamitní.
Typičtí, z více skupin, jsou zde komáři
pisklaví (Culex), lesní (Aedes) a z rodu
Anopheles, přenášející malárii, pro kterou v Kersku ale nejsou zdroje nákazy.
Vývoj komárů je dokonalá proměna.
Vajíčka, samička jich naklade 500–2000
na hladinu stojaté vody, následuje larva,
která se 3x svléká, a kukla, ze které vylétá
dospělý komár. Vajíčka dozrávají v oplozených samičkách jen tehdy, když se nasají krve, teplokrevných, v nouzi i studenokrevných živočichů. Sají, po bodnutí, 1–3
minuty. Samečkové se živí šťávou rostlin.
Celý vývoj trvá v teplejším počasí 2–3
týdny, v chladnějším 1–2 měsíce. V létě
žijí komáři 2–4 týdny, v zimě přezimující
samičky 6–7 měsíců, zalezlé do štěrbin
stromů, stěn a pod. V záplavových nivách
přežívají vajíčka chladné a suché měsíce
a po záplavě pokračuje jejich vývoj. Larvy a kukly potřebují nezbytně ke svému
vývoji stojatou , i silně znečistěnou vodu.
A postačí jim i jen velmi malé množství,
např. v odpadech obalů, nádob a pod.
Vhodné jsou pro ně také malé louže, tůňky, rybníčky, jezírka, bazénky, nádrže dešťové vody a pod.
Z biologie komárů vychází i osobní
ochrana před nimi a před jejich množením. Vedle vhodného oblečení v době jejich aktivity, jsou to osobní „odháněcí“
= repelentní prostředky v různé konečné
formě, jako spreje, roztoky, krémy nebo
masti s různou dobou trvání účinku.
Při ochraně proti komárům nelze pominout „ošetření“ míst jejich úkrytů a odpočinku v lidských obydlích desinsekčním
postřikem nebo nátěrem s co možno nejdéle přetrvávajícím účinkem.
Naprosto nezbytné jsou pro omezování
počtů komárů úpravy životního prostředí.
Nutné je proto časté sekání trávy a odstraňování podrostů. Tím se bráníme zároveň
proti klíšťatům. Rozhodné je odvodnění
terénu, odstranění všech pozůstatků po
tání sněhu, louží, stojatých vod v příkopech a strouhách a všech překážek, které
brání odtoku povrchové vody. U bazénů
a otevřených nádrží dešťové vody pro zalévání a pod. je nezbytné jejich zakrývání. Rovněž odpadky zadržující i jen malá
množství vody musí pryč. Tedy vše, co
tvoří líheň komárů.

Přispívejte do Novinek. Přivítáme příspěvky do těchto Novinek
z řad občanů naší obce i chatařů! Příští
číslo vyjde v září 2011.

Víme velmi dobře, z letitých zkušeností,
že v Kersku mohou být příkopy u betonky,
odvodňovací strouhy v parcelách a pod.
od časného jara již zcela vyschlé. V letošním roce, kdy je celostátně nemalý srážkový deficit, je záplavová situace v Kersku
zcela mimořádná. Ukázala ale na závažné důsledky zanedbání nezbytné péče
o kerské odvodňovací vodoteče, příkopy
a propustky v betonce a v cestách. Vlastním přičiněním tedy můžeme alespoň částečně množení komárů zabránit.
Josef Spousta, redakčně zkráceno
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A co teď s nimi?

Rok co rok jsou komáři v Kersku tématem, o kterém se vedou živé debaty. Některý rok je jich méně, jindy více, ale žijí
zde s námi! Proto, aby se život lidí stal
v našem lesním městečku přijatelným, přišla z iniciativy občanů výzva, aby každý,
koho tento problém trápí, přispěl nějakým
finančním obnosem na postřik proti komárům. Obecní úřad v Hradištku ve své
pokladně na toto peníze nemá, prožívá
úsporná léta. A ono se to povedlo! Lidí,
které tento problém Kerska tíží, je dost na
to, aby se dalo dohromady tolik peněz, kolik postřik stál. Odborná firma tedy „ošetřila“ 3. a 4. června 2011 zamokřené kerské
příkopy a vodoteče na vytipovaných obecních a soukromých pozemcích. Vzhledem
k tomu, že teplé počasí přispělo k tomu, že
mnohé mokré části Kerska vyschly, celková částka za postřik byla nižší, než se plánovalo. Činila 31 500 Kč. Občané přispěli
38 200 Kč, přebytek tedy bude využit proti komárům v budoucnu. Teď nezbývá než
věřit, že postřik byl účinný. A až na vašem
těle přistane ta „malá, krvežíznivá, bzučící
potvora“, nehledejte hned prosím viníky.
Komáři zde prostě žijí s námi a my se můžeme jen pokusit regulovat jejich výskyt
na přijatelnou mez pro nás, lidi.
B. Kuba

Tehdy a dnes ─ Svatojosefský pramen
V této rubrice vám budeme přinášet fotografie některých míst obce pro srovnání
minulosti a současnosti.

V Kersku vyvěrá oblíbený minerální Svatojosefský pramen, jehož voda je místními
lidmi nazývaná Kerka. Původní vrt byl
hluboký 59 metrů a byl vytvořen v roce
1935. Jde o přírodní hydrouhličitanosodnou minerální vodu, která patří mezi alkalicko-muriatické slabě radioaktivní kyselky. Obsahuje jód a lithium.

Starý pramen dnes již nestojí, kousek
vedle původního místa byl roku 1985
realizován nový vrt. Pracovníci firmy Vodní zdroje Praha provedli vrt do hloubky 80
metrů, který dává 118 litrů kyselky za minutu. K zastřešení tohoto pramene došlo
v roce 1993. Tato stavba tvoří dominantu
přírodního parku Kersko.

Obecní úřad v Hradištku děkuje
panu Ladislavu Brettovi, který pro
obec pracoval více než třicet let.

Děkujeme panu Václavu Kořánovi za
obětavou práci při zvelebování mnoha
míst naší obce. Například u Svatojosefského pramene.
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Koloniál je tu pro vás sedm dní v týdnu
Milí obyvatelé Hradištka a Kerska, koncem června bude v Hradištku za školou otevřena nová prodejna
„Koloniál“.

V Koloniálu naleznete široký sortiment
potravin čerstvých (pečivo, uzeniny, sýry),
chlazených i mražených, dále základní
hygienické potřeby a drogerie, tabákové
výrobky, noviny a časopisy, alkoholické
i nealkoholické nápoje. Pravidelně bude
prodejna také zásobena čerstvými zákusky z dílny místní cukrářky.
V letním období si zde mimo jiné můžete
vybrat z několika druhů kopečkové zmzliny či nanuků. Celoročně bude v nabídce
Koloniálu další „laskomina“ – moravské
sudové víno z čejkovického vinařství.
Vína tohoto vynikajícího vinaře, který navázal na čtyři generace svých vinařících

Léto v Kersku

předků, budete moci u nás zdarma ochutnat před samotnou koupí. Věřím, že si tato
s láskou dělaná vína oblíbíte a budete se
k nim rádi vracet stejně jako lidé v kraji,
ze kterého pocházím. V nabídce bude více
druhů sudových vín, které budeme stáčet
do plastových lahví a k ucelení této vinařské kolekce budou k dostání i vína lahvová, delikátní, s označením „Moravská
Zemská“ tohoto vinaře.
Nedílnou součástí Koloniálu bude koutek pro zájemce o biopotraviny, zdravou
výživu či diabetiky. Tímto navazuji na
svou více než 5-letou zkušenost s internetovým prodejem tohoto sortimentu.
Více na www.zdravanota.com

Program Lesního ateliéru Kuba
Výstava, Eva Kočí: Laskavý svět, obrazy
a dřevěné plastiky, do 31. července.
Hudební vystoupení písničkáře Tomáše
Matějčka: 16. července od 17.00 hodin.
Kurz keramiky: 17. července od 10.00
a 14.00 hodin, pro děti i dospělé.
Výstava, Jiří Slíva: HAPPY HOUR s Jiřím Slívou, grafika, 6. srpna-2. října.
Veřejná vernisáž v sobotu 6. srpna ve
14.00 hodin. Hudební vystoupení Jiřího
Slívy a Jana Neckáře.
Kurz malování na textil: 7. srpna od
10.00 hodin, pro děti i dospělé.
www.lesniatelierkuba.cz

Otevření Koloniálu zahájíme ochutnávkou vybraných pochoutek privátní značky
FINE FOOD společnosti Makro. O této
akci budete předem informováni.
Pravidelně pro vás budeme připravovat
akční nabídky a slevy na vybrané produkty ze všech druhů našeho sortimentu. Koloniál bude otevřen 7 dní v týdnu, přičemž
se budeme snažit vám každý den po celou otevírací dobu, nabídnout vše pro vaši
spokojenost. Těšíme se na vaši návštěvu!

Hradištské děti přispěly
k zisku poháru

František Krejčík, Adam Kubela, Marek
Mojžíš a Tereza Šťastná pomohly semické
přípravce k zisku poháru ve své věkové
kategorii.

Lenka Kubelová

SPORT: Divoké fotbalové jaro hradištského týmu
Stejně tak jako podzimní, tak ani jarní část OS III. A nezastihla TJ SOKOL
HRADIŠTKO v té nejlepší formě.
Po zimní přestávce došlo v týmu k výraznému omlazení a posílení, avšak ani to
nezajistilo našim hráčům dobré výsledky
a výraznější postup v tabulce směrem
k horním příčkám. Téměř celou první polovinu jara se hradištští střelecky trápili
a ocitli se tak v sestupovém pásmu, což
mělo za důsledek následné odvolání
trenéra Libora Stočese. Na jeho pozici byl
dosazen Josef Zelenka, který si premiéru
v pozici hlavního kouče odbyl 10. dubna
2011. Hráčům se začalo střelecky dařit
až ve druhé polovině jara, nejlepším střelcem je prozatím Lukáš Bašus s 11 vstřelenými góly. Dvě kola před koncem soutěže
je Hradištko na 10. místě, což by mělo
našemu týmu zajistit setrvání ve III. třídě
i pro příští sezónu. Rozhovor o situaci
v týmu a poznatcích ze zápasů trenér Josef
Zelenka odmítl.

Obchod s potravinami v Kersku bude otevřen na letní sezónu.
pondělí-pátek 7.00-18.00 hodin
sobota-neděle 8.00-13.00 hodin

TABULKA OS III.A (ke dni 10.6.)

Tabulka OS III. A
(ke dni 10. 6. 2011)
Více dalších informací o jednotlivých
jarních zápasech naleznete na internetových stránkách www.
hradistko-kersko.cz
v sekci Spolky a sdružení.
text a foto:
Lucie Vitáčková

Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre Body (Prav)

1. Bohemia Poděbrady B

24

18

4

2

82:26

58

(22)

2. Předhradí

24

13

3

8

50:50

42

(6)

3. Litol B

24

11

5

8

54:43

38

(2)

4. Bříství

24

11

4

9

64:49

37

(1)

5. AFK Nymburk

24

11

4

9

43:38

37

(1)

6. Ostrá B

24

10

6

8

49:43

36

(0)

7. Milovice B

24

8

9

7

39:32

33

(-3)

8. Všechlapy A

24

9

5

10

42:45

32

(-4)

9. Třebestovice

24

7

9

8

44:52

30

(-6)

10. Hradištko

24

9

2

13

49:45

29

(-7)

11. Kounice A

24

8

5

11

33:32

29

(-7)

12. Straky A

24

8

5

11

34:61

29

(-7)

13. Kovanice

24

9

1

14

39:50

28

(-8)

14. Milčice

24

2

6

16

21:77

12

(-24)

Nová turistická mapa, kterou vydává
Sdružení obcí Kersko vás provede zajímavými místy Sadské, Třebestovic a
Hradištka. V prodeji od 20. června.

Správné odpovědi letní přílohy
Novinek pro děti:
Doplňovačka / tajenka - Hradištko
Počítání - 17 rybek a 20 kachniček
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Lidové pranostiky

Pěšky nebo na kole

V této rubrice vám budeme přinášet
pravidelně některé známé pranostiky,
moudré dědictví minulých generací.

Máme pro vás tip na výlet, tentokrát
do Rozária v Přerově nad Labem.
Nově otevřené rozárium vás srdečně zve
k návštěvě! V rozáriu je vysazeno zhruba
1.000 keřů růží všech druhů. V první části
jsou do kruhu vysazené moderní růže českých šlechtitelů. Následují záhony s Anglickými růžemi z dílny Davida Austina.
Třetí část rozária je věnovaná historickým
růžím, které byly šlechtěny především ve
Francii od pol. 19. století. Poslední část
rozária je vyhrazena botanickým druhům,
ale na konečnou podobu si budeme muset
ještě alespoň rok počkat.
Součástí rozária je obchod s kontejnerovanými růžemi, určenými k výsadbě. Milovníci růží si mohou vybírat z více než
400 druhů – od klasických čajohybridů,
přes záhonové růže, pnoucí, skalkové, pokryvné, Anglické, sadové až po historické
(portlandky, stolístky, galiky, bourbonky...) Rozárium vzniklo ze soukromých
prostředků s přispěním Fondu rozvoje
cestovního ruchu Středočeského kraje
na podzim roku 2010. Majitelé zatím
omlouvají současnou podobu, poněvadž
začínají a slibují, že za dva roky, až keře zesílí, se stane rozárium unikátní oázou růží
v širém okolí. Pokud máte růže rádi, jeďte
se ale do Přerova podívat už teď.

Červen
Socha v lyském parku
znázorňuje pastýřku,
která stříhá ovci.
‒ Pojmenování se vysvětlovalo různě: podle
červenání jahod a třešní, ale také mohlo být
odvozeno od červů, kteří v tomto měsíci
působí škody na stromech i ovoci.
‒ V červnu deštivo a chladno způsobí rok
neúrodný snadno.
‒ Jak červen teplem září, takový bude
i měsíc září.
‒ Déšť o svatém Vítu škodí trávě i žitu.
‒ Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží.
Červenec
Socha v lyském parku
je půvabná mladá žena,
která se opírá o máselnici – symbol hojnosti
úrody. U nohou má košík s květinami – atribut léta.
‒ Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
‒ Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích
se zima zaskvěje.
‒ Svatá Markyta hodila srp do žita.
‒ Svatá Anna-chladna zrána.
Srpen
Barokní socha má
podobu zralé ženy se
symbolem žní – srpem
a věncem z klasů ve
vlasech.
‒ Slovanský název napovídá, že tento měsíc
probíhají žně, tedy sklizeň úrody za pomoci srpů.
‒ Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají
z toho radost vosy.
‒ Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě
sněhu.
‒ Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
‒ Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.
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Tentokrát doporučujeme jet ale raději
autem, poněvadž bez keříku růží pravděpodobně neodjedete!
Otevřeno je každou sobotu a to od 25.
června do konce září.

Hana Veselá

Rozárium najdete tak, že pojedete
v Přerově n. L. od skansenu k hostinci
U Indiána. Za ním je křižovatka a u jedné
z cest stojí kamenný křížek. To je ta cesta,
po které vás už povedou cedule.
Více na www.obchodsruzemi.cz

Poznáte co je na fotografii?

V minulých Novinkách jsme uveřejnili fotografii předmětu, který se nachází
na území naší obce.
Jednalo se o pozůstatek staré závory, které byly na přístupových cestách do Kerska,
konkrétně dubový sloupek s vyříznutou
točnou. Poslední sloupek (viz. foto) se
dochoval v lokalitě Na zámečku, směrem
k Fančině chatě. Toto poznaly Božena Červenková a Vlasta Drobná, za což dostávají odměnu ve formě poukázek v hodnotě
250 Kč do ateliéru Kuba v Kersku.

Dnes pro vás máme novou soutěžní
fotografii. Poznejte, na čem a kde v Hradištku nebo Kersku je umístěn tento nápis
s letopočtem.
Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu novinky@hradistko-kersko.cz nebo napiště na lísteček (s vaší adresou) a vhoďte
do schránky OÚ do konce července 2011.

Soutěž

foto: MVDr. Jan Kořínek
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