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Slavnostní vítání občánků

Výlety školních dětí

Loučení páté třídy

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jsem velmi rád, že se podařilo vydat další
číslo Novinek, které si stejně jako ty předchozí klade za cíl informovat vás o dění
v naší obci. Vstoupili jsme do druhé poloviny roku, máme zde léto a jistě se všichni
těšíme po roce práce na letní dovolenou
nebo alespoň pár dní zaslouženého volna,
kdy si odpočineme. Přesto věřím, že si najdete čas přečíst si vaše letní Novinky.
O čem psát v prvních prázdninových
dnech, no přece o škole. Naši školáci nabrali vědomosti a dostanou vysvědčení za
celoroční snažení, závěr školního roku si

užili v Itálii a v polovině června nás všichni příjemně překvapili na zahradě restaurace U Kocánků úsměvným divadelním
představením s názvem Dívčí válka. Ještě
jednou mi dovolte poděkovat všem dětem
a učitelkám za krásné představení a popřát klidné prázdniny a hodně štěstí všem
dětem, které v letošnín roce opouštějí Základní školu v Hradištku.
Na Obecním úřadu v Hradištku dále pracujeme na projektu Rekonstrukce budovy
OÚ, tak aby tato budova nově umožnila
stravovaní dětem ze základní školy, činnost našeho aktivního klubu důchodců

a poskytovala kvalitní zázemí pro místní knihovnu. Další energii směřujme na
opravu plotu před budovou Základní školy
v Hradištku. Návštěvníci lesů si jistě všimli postupného zvelebování obecního lesa
a vyžínání vysoké trávy a plevele. Jsem
rád, že se postupně daří realizovat projekt
Naučná stezka Bohumila Hrabala v Kersku, kterou pro Vás připravujeme společně
s podnikem Lesy ČR – Lesní správa Nymburk. O podrobnostech tohoto projektu
se dočtete na dalších stánkách Novinek.
Děkuji a přeji vám všem krásné prázdniny.
Ing. Jiří Kubela, starosta
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Slavnostní vítání občánků
Dne 16. června 2012 uspořádal obecní úřad pro rodiče, prarodiče a další
příbuzné dětí, které se v poslední době
v Hradištku narodily, malou slavnost.
Dopoledne zpestřila děvčata ze základní
školy básničkami a písničkami a Bohumír
Kovář zahrál na piano oblíbené melodie
nejen z Večerníčků. Každé dítě dostalo
několik dárečků, jako vzpomínku na tento
den. Přejeme vám hodně štěstí v životě,
Václave, Jakube a Davide.

Dívčí válka
Mnoho občanů Hradištka si 15. června 2012 nenechalo ujít na zahradě
U Kocánků vtipné divadelní představení v podání základní školy: Dívčí válka.
Diváci se skvěle bavili. Na závěr se písní rozloučili páťáci, kteří byli ošerpováni
a odměněni. U mnohých došlo i na slzičky, protože na školu v Hradištku budou
už jen vzpomínat. S páťáky se rozloučily
drobným dárečkem i mladší důchodkyně
a pan starosta jim popřál krásné prázdniny.

Potřebujete se setkat s panem starostou?
Od 4. července máte možnost přijít za
ním na Obecní úřad v Hradištku každou středu v době od 8.30 – 9.30 hodin.       

Chcete pokácet strom nebo pálit větve? Jak postupovat se dozvíte na
webových stránkách obce v sekci:
Potřebuji si zařídit.

Plánujete cestu do zahraničí s dětmi?
Od 26. června 2012 musí mít každý
občan ČR, tedy i malé dítě, vlastní
cestovní pas!
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Co se děje v knihovně
Knihovna Hradištko nově sídlí v budově obecního úřadu.
V rámci celostátní akce Celé Česko
čte dětem, čteme s dětmi každou středu
z pěkných knížek. V březnu to byla kniha
Broučci, nyní čteme z pohádek Václava
Čtvrtka. Děti při poslechu malují obrázky
nebo něco vyrábějí. Knihovnice z Kutné
Hory přivezly nový soubor knih z výměnného fondu. Knihy zde budou zapůjčeny
na dobu asi půl roku a poté poputují do
další knihovny. Přijďte se podívat, určitě
stojí za přečtení! Kdo sleduje internetové
stránky knihovny, tak jistě ví, že si rodiče
nebo prarodiče s dětmi mohou nově vypůjčit tématický kufřík Koně. V kufříku
jsou knihy o koních a společenské hry pro
celou rodinu.

Letní soutěž pro děti
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Blahopřání občanům

Knihovna Hradištko vyhlašuje Velkou
letní soutěž pro děti.
Děti, které budou chodit o prázdninách
do knihovny, si mohou složit papírovou
lodičku, do které dostanou za každou přečtenou knihu bonbón. Každé dítě, které
o prázdninách přečte alespoň dvě knihy,
obdrží pirátský šátek. Nejpilnější čtenář
navíc získá pirátský poklad!
Odměny soutěžícím budou předány na
začátku nového školního roku.
Knihovna bude i nadále otevřena v pondělí
od 13.30 do 17.00 a ve středu od 12.00 do
13.30 hodin. V týdnu od 1. 7. do 8. 7. bude
knihovna uzavřena z důvodu dovolené.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
přejeme všem, kteří oslaví 70 a více let.
V červnu: Jiřina Hlavičková, Miluše Vorlíčková, Věra Chládková, Jindřiška Herclová, Marie Zenkerová, Růžena Novotná, Věra Samková, Antonie Šimková, Jiří
Volc a Karel Novotný.
V červenci: Božena Červenková, Božena
Šindelová, Marie Hráská, Květa Šťastná,
Štěpánka Zavadilová, Bohumil Pech a Antonín Veverka.
V srpnu: Drahomíra Šťastná, Jana Pokorná a Zbyšek Volný.            

text a foto: Jana Šestáková

Klub mladších důchodkyň během jarních měsíců prováděl úklid parku kolem
kapličky, na hřbitově i před klubem důchodců. Během celého roku členky klubu
roznášejí gratulace a dárkové balíčky starším spoluobčanům k jejich významným
narozeninám. Dámy z klubu si také uspořádaly cyklistický výlet do Kerska, který
zakončily přijemným posezením v restauraci u Labe. U příležitosti školní akademie
se klub rozloučil s žáky páté třídy gratulací a dárečkem.

www.knihovna-hradistko.estranky.cz

Trocha historie nikoho nezabije

Klub mladších důchodkyň

Miluše Ziková                                     

Hradištko v roce 1914 - O aktuální situaci tohoto roku informovaly všechny
noviny i lidový týdeník vydávaný pro
okres poděbradský, který ve svém čísle
ze dne 1. srpna 1914 napsal: Válka!
Když se na nótu, kterou odevzdal rakousko-uherský velvyslanec v Bělehradě dne
23. července srbské vládě, neděla uspokojivá odpověď, všeobecně se pociťovalo,
že kostky jsou vrženy. Rakousko-Uhersko
vypovědělo Srbsku válku. Od doby, co
se Srbsko dalo za krále Petra I. na cesty
ruské, hrozila tato válka nepřetržitě. Od
anexe Bosny a Hercegoviny v roce 1908,
přes balkánskou válku v roce 1912-1913,
vedla tato cesta k 28. červenci 1914. Válce, které bylo dvakrát zabráněno, nedalo
se zabrániti potřetí. Od 6. hodiny sobotní,
kdy končila lhůta nótou k odpovědi dána,
od hodiny, kdy opustil velvyslanec Giesl
Bělehrad, byla válka rakousko-srbská jistotou. Nezbylo, než aby rozhodly zbraně!
V neděli 26. července 1914 byla zveřejněna císařova proklamace „Mým národům“ a vyhlášena mobilizace. Hradištko

tehdy spadalo do poděbradského okresu
a tak nebylo divu, že do obce právě z Poděbrad přijela povozem důvěryhodná osoba,
která na vratech místní hasičské zbrojnice
vyvěsila mobilizační vyhlášku. Všude nastalo nepopsatelné vzrušení. Všichni muži
do 37 let věku se měli do tří dnů dostavit ke svým velitelstvím. V tu neděli bylo
v Hradištku rušno až do pozdního večera,
zvláště pak večer v hostincích, kdy někteří
sousedé spolu seděli naposledy. V pondělí
pak již bylo vidět muže, jak s dřevěnými
kufry nasedají do povozů, které je odvážely na nádraží do Sadské. Lidé je houfně
vyprovázeli, nebylo nouze o srdceryvné
scény při loučení manželských párů. Nebylo divu, válka opravňovala k nejhroznějším obavám. Muži postupně odcházeli
z obce do války, domácnosti zůstávaly
bez živitele, a tak již 15. srpna 1914 byly
v Hradištku vypláceny zálohy na podporu
ženám, které to nejvíce potřebovaly. Jednalo se o částku ve výši 6 korun týdně. Za
připomenutí stojí, že v roce 1914 se konaly v Hradištku obecní volby. Starostou

obce se stal Čeněk Kůrka, I. radním Václav Čáp, II. radním František Steiner a III.
radním Josef Klicpera.
Na frontách se bojovalo se střídavými
úspěchy. Pokud se rakouské armádě dařilo, muselo být každé vítězství v obci veřejně vyhlášeno. Když byla dobyta Varšava, bylo nařízeno obecnímu úřadu vyvěsit
po tři dny prapory. Na jaře roku 1916 byli
odváděni i osmnáctiletí a zároveň až padesátiletí muži. Nakonec byli odváděni nejen
branci a nevojáci, ale i lehčí invalidé...
...Ministr zahraničních záležitostí 27. října
1918 prohlašuje, že uznává práva československého národa a Jihoslovanů, žádá
o příměří a zahájení vyjednávání. Hned
potom, druhého dne následovala kapitulace říše. V pondělí 28. října se rozletěla
zpráva: Rakousko podepsalo separátní
mír, máme samostatný stát, stát československý. V roce 1930 byl v Hradištku vedle
školy postaven pomník padlým ve světové
válce s jejich jmény.

Aktuální informace o dění v naší obci,
důležitá upozornění i fotografie z různých akcí naleznete na webových stránkách obce: www.hradistko-kersko.cz

Obecní zastupitelstvo děkuje všem občanům, kteří pravidelně pečují o zeleň
před svým domem, za tuto pomoc při
údržbě veřejných ploch.

Řešení přesmyček: Dlouhopolsko/Žitovlice/
Dymokury/Kostelní Lhota/Přerov n. L./Milčice/Kamilov/Kovanice/Hradištko/Třebestovice/Všechlapy. Počet motýlků v Novinkách:
46 + 1 na fotografii na titulní straně.

Vybráno z publikace: Josef Marek, Hradištko díl 4.
Tyto a další publikace můžete zakoupit na OÚ
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Už všechno nečtu, vybírám si

Představujeme vám zajímavé osobnosti Hradištka a Kerska. Dnes knihovnici a kronikářku, paní Janu Šestákovou z Hradištka.
Tento rozhovor vznikal přímo v knihovně
za provozu…
Paní Šestáková, jaká je historie knihovny
v Hradištku?
● Knihovnu založil v roce 1913 pan řídící
Josef Kůrka. Tato první knihovna začínala s třinácti knihami a byla ve staré škole,
která dnes již nestojí. V dalších letech se
vystřídala celá řada knihovníků např. pan
František Homola, pan učitel Hrubý, paní
Štěpánka Zavadilová, slečna Jaroslava
Štěrbová, pan Oldřich Chlup, paní Havránková, a teď já.
Jak jste se dostala k práci knihovnice vy?
● Kdysi dávno jsem mluvila s paní Zavadilovou o tom, že do knihovny skoro nikdo nechodí. Bylo mi to líto, protože knihy mám moc ráda. Rok se s rokem sešel
a paní Havránková, která byla knihovnicí,
pro nedostatek času v knihovně skončila.
Zřejmě na doporučení paní Zavadilové za
mnou přišel pan starosta a já se stala knihovnicí.
Přichází starší paní, zřejmě čtenářka vrátit
knihy. „Neruším?“ „Ne, jen pojďte dál!“
„Ale hlavně mě prosím vás nefoťte!“ Je to
paní Oldřiška Zahrádková. Odchází si vybírat k regálům s knihami.
Paní Šestáková, které knihy zajímají vás?
Máte přečtenou celou tuto knihovnu?
● Byla doba, v mém mládí, kdy jsem jí
přečtenou měla, ale dnes už ne. Už všechno nečtu, vybírám si. Hodně jsem četla
historické romány Ludmily Vaňkové, moc
mě baví knihy Robina Cooka, ale to jsou
mnohdy drastické příběhy. Cooka tady
mají rádi všichni. Mojí oblíbenou knihou, ke které se ráda vracím je Zvěrolékař
a jeho přátelé od   Jamese Herriota. Je to
oddechové čtení, tuto knihu doporučuji.
„Paní Zahrádková, kterou knížku máte
nejraději?“ Ptá se paní knihovnice. „Mám
ráda historické romány.“ „A to všechno
přečtete?“ Ptám se nevěřícně zase
já.“ No ano, teď je sice práce na
zahrádce, ale přečtu.“ Vášnivá
čtenářka rozkládá síťovku a paní
Šestáková do ní vkládá pět vybraných knih. „Děkuji, že jste na mě
počkala a nashledanou.“ „Nashledanou!“
Kolik knih máte v knihovně a jak
se obměňují?
● V současnosti jich zde máme
asi 3 100. Jednou, dvakrát do roka
nám je obměňuje knihovna v Kutné Hoře. Nové knihy dostáváme
i darem.

Jaký je zájem o půjčování knih
u nás v Hradištku?
● Poslední dobou je zájem docela slabý.
Lidé v produktivním věku nečtou, tvrdí,
že na to nemají čas. Sedí pak ale u počítačů nebo u televize. Školní děti sem chodí
v rámci vyučování, vždy si přečteme nějakou pohádku a k tomu něco vyrábíme.
Pokud jen vyrábíme a nestihneme číst, tak
mi děti vyčítají, že jim čtení chybí. A to je
vlastně dobře. V naší zemi běží program
„Celé Česko čte dětem“. To je akce, kdy
jsou rodiče nebo prarodiče vyzývání, aby
svým dětem četli alespoň 15 minut denně.
Posiluje se tím i sociální vazba v rodině.
Rodiče si totiž myslí, že jakmile se dítě
naučí číst, že už si bude číst jen samo. Do
knihovny chodí i babičky z klubu, ale teď
jsme jim to trochu zkomplikovali přestěhováním sem do budovy obecního úřadu.
Ale zase je to tady lepší, než to bývalo ve
staré budově. Zde už knihovna bývala, tak
se sem oklikou vrátila. Historie se opakuje.
V naší obci žili také slavní spisovatelé
Bohumil Hrabal a Adolf Branald. Jestlipak máte knihy i od nich?
● Ano, od pana Hrabala tady máme několik knih a od pana Branalda by se taky
něco našlo.
Jaké služby v knihovně ještě nabízíte a co
byste ve vaší knihovně chtěla vylepšit?
● Nabízíme internet zdarma, starším lidem najdu, co potřebují. Chtěla jsem pro
ně uspořádat i kurz práce na počítači, ale
nechtějí se to už učit. Děti si sem chodí nechat vytisknout například referáty do školy. Mohu i laminovat, nabízím kroužkovou
vazbu… Jsem skromný člověk a vycházím
vždy z toho, co je. Takže jsem spokojená.
Nabízela jsem i dovoz knih nemocným
domů, ale v současné době se nikdo neozval. Odebíráme časopis Květy, chodí
i Můj dům, o který je docela velký zájem.
V příštím roce bych ráda vydala vzpomínkovou knihu. Budeme totiž slavit sto let
od založení knihovny v Hradištku. Tímto
vyzývám všechny lidi, kteří by měli chuť
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přispět do ní nějakou zajímavou vzpomínkou nebo příběhem z Hradištka a Kerska.
Nemusí to ani psát, stačí, když mi příběh
převypráví a já to sepíšu. Něco málo už
mám, na knížku to ale ještě není. Také by
bylo by hezké, kdyby mi někdo půjčil pěknou starou fotku a k ní sepsal příběh.
Chodí k vám děti i o prázdninách?
● Moc ne, tak jsem jim vymyslela velkou
letní soutěž. (Pravidla soutěže naleznete
v jiné části Novinek, pozn.red.)
Kdo je vaším nejvěrnějším čtenářem?
● Nejvíce u nás čte paní Zavadilová, i pět
knih týdně. Doopravdy je čte, poněvadž
ty knihy pak v klubu důchodců převypravuje. Vrací se ke starým českým autorům,
třeba i Boženě Němcové. Moderní knihy ji
nebaví. Velkou čtenářkou byla i paní Eva
Bělohlávková, ale ta už není mezi námi.
Přečetla snad všechny knihy pro dospělé,
čtrnáct knih týdně. A paní Zahrádková,
která tady právě dnes byla, čte také hodně.
Letos je rok čtenáře. Kdo přečte nejvíce
knih, bude odměněn.
Kromě toho, že jste knihovnice, také sepisujete kroniku obce Hradištka, což je
velmi zodpovědná práce.
● No, hlavně nevděčná, zabere to hodně
času. Chci zachytit každou událost a snažím se být objektivní. Kronika se tady
dlouho nepsala, tak jsem slíbila dopsat
alespoň deset let zpětně. Informace jsem
získávala všelijak. Díky kronikám klubu
důchodců, školy a soukromým zápiskům
paní Zavadilové jsem to zvládla. Staré
kroniky jsou uloženy v archívech v Lysé.
Myslela jsem si, že dopíšu jen těch deset
let a pokračuji stále. (Kroniky z posledních
let si můžete v knihovně prohlédnout)
Jaké jsou vaše další záliby?
● Moje zaměstnání je pečení. Pokud mám
čas, pracuji na zahrádce, připravuji výtvarné dílny pro děti nebo pro klub důchodců.
A samozřejmě čtu.
Na závěr bych ještě chtěla požádat lidi,
jestli si někdo pamatuje Benátskou noc,
která se slavila v Kersku na rybníku někdy před válkou. Pořádali ji tehdy
mí prapředci. Objednali lodičky,
lampióny visely okolo rybníku, prý
i vory tam byly. Hrály dvě muziky,
jedna na břehu a druhá na ostrůvku.
Moc bych stála o nějakou fotografii, a pokud je ještě nějaký pamětník, tak i o vzpomínku.
Paní Šestáková, děkuji za rozhovor. Přeji vám více čtenářů, aby
naši občané více využívali i ostatní služby, které nabízíte, aby vyšla
kniha vzpomínek, kterou plánujete
a ať knihovna pořádně oslaví příští rok stovku, která ji čeká. B. Kuba
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XIV. Hrabalovo Kersko

V sobotu 19. května 2012 se sešlo
v Kersku za nádherného, slunečného
počasí na 800 příznivců díla spisovatele
Bohumila Hrabala, který zde žil a psal
své knihy.
Den začal tradičním pochodem Kerskem
asi šedesáti turistů. Ve stejný čas odstartoval cyklovýlet z Nymburka, rovněž se
šedesáti výletníky. Pěší a cyklistická trasa
byla soutěžní, plnily se úkoly. Odpolední
program v lesní zahradě ateliéru Kuba zahájila country kapela Tojo band, moderátorem byl Jarda Kříž, ředitel nymburského
divadla. Divadelní spolek Hálek z Nymburka zdramatizoval část Hrabalovy knihy: Vzpomínám jen a jen na slunečné dny.
Přivítali jsme tři vzácné hosty. Herečka
Gabriela Vránová přečetla několik Hrabalových básní, spisovatel Radko Pytlík na
spisovatele zavzpomínal a stále skvělá Eva
Pilarová zazpívala výběr svých největších
hitů. Nymburský pivovar představil svoji
novinku - nealkoholické pivo Střízlík, ale
„na dračku“ šel třináctistupňový Něžný
Barbar. Po vyhodnocení soutěží vystoupila folkrocková kapela Crossband, která

Socha Svatého Josefa

Svatojosefský pramen minerální vody
v Kersku zná určitě každý. Toto místo
se stalo přirozeným centrem naší osady,
chtěli bychom jej neustále zkrášlovat.
Jelikož pramen nese jméno sv. Josefa, rozhodli jsme se nechat vztyčit
v sousedství altánu jeho sochu. Socha na
podstavci od řezbáře Ivana Šmída bude
dubová, asi dvoumetrová. Svatý Josef, byl
povoláním tesař, jeho atributem je tudíž
sekera. Socha by měla být instalována ještě letos. Bude zakoupena z darů obyvatel
a návštěvníků Kerska. Za tímto účelem vyhlašujeme možnost
věnování
jakékoli
finanční částky buď
v hotovosti na OÚ,
v ateliéru Kuba nebo
bezhotovostně na účet
č.: 504932389/0800
v. symbol: 2012. Za
finanční příspěvky
děkujeme.
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Návštěva Evy Pilarové

Čtenářům Novinek poskytla malý
rozhovor zpěvačka Eva Pilarová:
Paní Pilarová, určitě jste viděla některý
z filmů natočený na motivy Hrabalových
knih. Který z nich se vám nejvíce líbil?
● Je to nesmírně těžký výběr, po dlouhém
přemýšlení nakonec u mě vyhrává film
Slavnosti sněženek.  
Pan Hrabal měl rád kočky. Jaký je váš
vztah k nim?
● Kdysi jsem měla pejsky, ale už pár let
je ze mě „člověk kočičí". Kocourek Lord
je důležitým členem naší rodiny už 15
a půl roku.

roztančila publikum. To už se ale blížil závěr vydařeného dne. Všichni jste zváni už
teď na patnácté Hrabalovo Kersko v příštím roce. Zapište si do svých diářů datum
18. května 2013.

Naučná stezka v Kersku

Lesní správa Nymburk společně s obcí
Hradištko připravuje projekt Naučná
stezka Bohumila Hrabala.
Díky tomuto projektu si bude veřejnost
moci připomenout osobnost vynikajícího
českého spisovatele přímo v prostředí, kde
žil a pracoval. Stezka bude vyznačena pásovými značkami pro značení pěších tras
Klubu českých turistů a doplněna informačními tabulemi, lavičkami, zastřešenými odpočívadly s úvazy pro kola či koně
a čtyřmi interaktivními prvky. Dvanáct
informačních tabulí seznámí návštěvníky
s jednotlivými místy. Projekt bude realizován v průběhu letošního a příštího roku,
celkové náklady z prostředků státního podniku Lesy ČR jsou předpokládány ve výši
0,9 milionu korun. Nyní probíhá zadání
veřejného výběrového řízení na dodavatele
mobiliáře stezky a příslušných stavebních
prací. Věříme, že stezka bude pro návštěvníky příjemným překvapením. (zkrácená
zpráva Lesů ČR, Nymburský Deník/29. 5. 2012)

Letos jste byla vzácným hostem Hrabalova Kerska. Jak se vám zpívalo uprostřed
lesa?
● Vzhledem k tomu, že diváci byli úžasní, vytvořili skvělou atmosféru, zpívalo se
mě tak dobře, že jsem zapomněla na strach
z klíšťat....
Děkujeme vám a přejeme hodně štěstí do
dalších let. Redakce Novinek

Pozvánka na cyklovýlet

Víte, kde stojí majestátná borovice
Krásná Pepina? Víte, kde se nachází
pozůstatky zaniklé tvrze a vesnice Kří?
Víte, kde se tyčí nejstarší dub v Kersku?
Víte, kde jsou Kerské rybníčky, národní
přírodní památka?
Pokud by vás zajímaly tyto a další významné lokality kerského lesa, přijeďte na kole ke Svatojosefskému pramenu
v sobotu 21. července ve 14 hodin. Projedeme tato místa s průvodcem. Délka trasy
je asi 10 km a celá projížďka bude trvat
přibližně 2 hodiny.
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Slavnosti sněženek díl I.
prodejna v Kersku
V roce 2013 uplyne již 30 let od premiéry známého českého filmu Jiřího
Menzela natočeného na motivy povídek
Bohumila Hrabala Slavnosti sněženek.
Tento film, jak jistě víte, se natáčel převážně v Kersku a jeho okolí. Přinášíme
vám seriál, který popíše hlavní místa
děje, jak to bylo tehdy a jak je to dnes.
Bohumil Hrabal: Slavnosti sněženek,
ukázka z povídky Čekání na chleba
... A vyšla paní Vlašťovková, pořád v dobré náladě, naše paní vedoucí v bílém plášti
a zvolala. Ale to je dobře, pane Junek, že
jdete, hele, moje dcera se bude vdávat,
prosím vás, nemáte doma nějaký nepovedený obraz? Ale pan Junek se rozkatil...  
Ale já žádný nepovedený obrazy nemám!
Ale paní vedoucí, snědá jak cikánka, řekla, Ale jen kdybyste se podíval, já myslím
takovej vobraz, kterej byste chtěl zahodit,
tak... A pan Junek se durdil... Ale  co si vo
mně myslíte? Já, kterej jsem udělal slabikář, deset let se děti učejí podle mýho slabikáře, tak já žádný nepovedený vobrazy,
nebo dokonce vobrazy k zahození nedělám! A svalil se na lavici, založil si ruce
a zavřel oči... a paní vedoucí vyšla do slunce a přinesla takový majolikový talíř s andělíčkem, buclatým chlapečkem, talířek na
dvě půlky. Pane Junek, mistře, řekla, když
tedy nemáte pro mě nějaký obraz, kterej
se vám nepovedl, tak prosím vás, nemohl
byste mi spravit tady toho přelomenýho

andělíčka, slepit tu prdýlku? A nastavovala před oči pana Junka rozbitou mělkou
mísu, ale panu Junkovi se zatmělo v očích
a zakřičel a odtahoval se... Ale já jsem
vám řekl, že žádný nepovedený obrazy
nedělám! a navíc, já žádný rozbitý prdýlky andělům neslepuju... přede mnou stál
pan Junek, chleba už měl v tašce a platil
stokorunou. Paní vedoucí řekla... Ale pane
Junek, já nemám zpátky, víte co, chleba je
pět šedesát, tak tady vám navážím štangli
salámu... tak, to máme třicet šest korun, to
máme čtyřicet jedna šedesát, teď si vezměte lahvičku rumu, to je padesát šest korun,
to máme celkem devadesát sedum korun
šedesát, a ještě k tomu přidáme kořínkový
kartáč, a za dvacet halířů kvasnice a je to
akorát stovka... A vzala stokorunu, uložila
ohromenému panu Junkovi nákup do tašky a malíř pan Junek vyjel na bicyklu, ale
až na rozcestí u Štulíků mu to došlo, zastavil a tak rozkročený otáčel se nazpátek
ke krámku, a nevšimnul si, že u krakorce stojí lidé a čekají na autobus, a malíř
pan Junek jim do očí křičel... Ale himl, co
budu dělat s tím salámem v tomhle horku,
já nemám ledničku! A co s tím rumem?
A co já, kterej neumím vařit, co budu dělat
s kvasnicema? Himl! A rejžáky mám doma
čtyři! A ještě, copak já mám doma nějaký
nepovedený obrazy? Co si to dovolujete?
A já, kterej jsem uděla slabikář, že se podle něj učejí děti i dneska, copak já budu
spravovat andělíčkům rozbitý prdýlky!
Himl! A lidi, co čekali na autobus, stáli,
dívali se jeden na druhého a jeden každý
měl o druhém představu, že to všechno,
co křičel pan Junek, zavinil ten druhý.
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Z historie prodejny potravin v Kersku
● počátkem roku 1940 se Václav a Milena
Kořánovi rozhodli, že vybudují v Kersku
obchod
● u Svatojosefského pramene stál objekt
bývalého informačního centra z doby pana
Hyrosse, ze kterého Kořánovi vybudovali
a na jaře v roce 1941 otevřeli dočasnou
prodejnu
● v roce 1946 koupila paní Kořánová od
manželů Kudrnovských z Prahy parcelu
na stavbu nové prodejny
● stavba byla projektována jako prodejna
a cukrárna s venkovním posezením. Stavební výkresy vypracoval Boža Dvořák
z Hradištka, stavbu realizoval stavitel Sucharda z Kerska
● obchod byl otevřen v létě roku 1947
● únor 1948 přinesl negativní změny
v soukromém podnikání. Činnost soukromníků byla potlačována, provozovny
uzavírány, združstevňovány, zestátňovány
● v roce 1954 se Jednota Kostomlaty vnutila pod nátlakem paní Kořánové do podnájmu v Kersku na dobu neurčitou, a to
s veškerým příslušenstvím a všemi právy
● v roce 1959 se Jednota Nymburk stala vlastníkem celého objektu, na základě
rozhodnutí Finančního odboru rady ONV
v Nymburce. Kořánovi o domek v Kersku
definitivně přišli
● v roce 1991 byl původní vlastnici Mileně Kořánové majetek navrácen, po více
než třiceti letech
● do roku 1994 Kořánovi obchod provozovali, provoz ukončili vzhledem k přetrvávajícím nepříjemnostem s některými
zákazníky. Prodejní prostory upravili na
obytné místnosti a dům
nyní využívají k rekreačním účelům. Dnes by
již nikdo nepoznal, že
dům č. p. 314 býval po
dobu více jak čtyřiceti
sedmi let obchodem.
A tak jen staré pohlednice a záběry z filmu
Slavnosti sněženek nám
připomínají
kerskou
prodejnu a její okolí.
(z pojednání J. Marka Kersko známé - neznámé, díl 8.)

Nádherná místa tu jsou

Žijeme v pěkném místě naší země
v blízkosti lesa, ba přímo v lese. Kde to
mají? Moc takových míst v našem kraji
není. Našim územím protéká slavné Labe,
zrovna kvetou stulíky, všimli jste si? Rozprostíráme se v rovině, na výlety na kole
ideální. Úrodná pole všude okolo, zdejší
vyhlášená zelenina dobývá české trhy.
Houbaříte? Když rostou, tak všude! Máme
dokonce i několik slavných obyvatel. Ten

nejslavnější už sice odpočívá na hradišťském hřbitově, ale zanechal po sobě obrovské dílo, které nikdy nezapadne. Vyvěrá nám tady dokonce minerální pramen,
dar naší země pro každého. Máme i několik národních přírodních památek, jednu
dokonce evropského významu! Kolik takových míst na české mapě se tímto může
pochlubit? Jistě, není tady všechno ideální. Ale věřte, není na zemi takové místo,
věčným sluncem zalité. To nás snad čeká

jinde, až v blaženosti věčné. Jenže my
žijeme právě teď a právě tady. Problémy
naší vesnice před sebou valíme už dlouho.
Každý je známe. Ale jsme moc malí na
řešení všech problémů. Řešíme tedy postupně. Každý by chtěl žít v pěkném koutu
naší země. A my žijeme. Stačí se vydat na
procházku a uvidíte, jak nádherná místa tu
jsou. A i dobří lidé tady jsou. Když se rozhlédnete okolo, hned se vám jejich tváře
vybaví...                                                 BK
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Ozdravný pobyt školních dětí u moře v Itálii

Itálie, Caorle, střípky z deníčků dětí:
● Letos nás čekala zase super škola
v přírodě – jeli jsme do Caorle v Itálii. Odjížděli jsme v pátek 1. června večer a na
místo jsme přijeli v 8.00 hodin ráno. Cesta
byla dobrá a cestou jsme se někteří dost
nasmáli, jiní ji pěkně prospali. Jeli s námi
ještě děti ze základky z Letňan. Moc jsme
se všichni těšili.
● Po příjezdu jsme šli hned k moři. U moře
bylo krásně a vlny doslova řádily. My
v nich řádili také a to každý den. Některé
vlny byly i metr vysoké. V moři jsme se
potápěli a ti kteří chtěli, plavali s paní učitelkou dál na moře. Kromě toho jsme hráli
na honěnou, házeli si míčkem a na pláži
stavěli z písku hrady a zahrabávali jsme se.
● Jeden den byla vyhlášena soutěž o nejlepší stavbu z písku. Stavělo se ve dvojicích nebo ve skupinách. Kromě hradů
vznikla také mořská panna nebo želva.
● Také byla soutěž v plavání. V moři byly
živé bóje – to byly paní učitelky s panem
učitelem a na břehu startovala paní ředitelka. Po jednotlivých třídách jsme běželi
do moře a museli obeplout živou bójku
a doplavat zpět na břeh. Bylo to pěkně těžké, protože vlny byly proti nám a do moře
nám bránily, zpátky nám zase pomáhaly
a na břeh nás doslova vyhodily.
● V úterý večer po večeři pro nás přijel
vláček  a odvezl nás na skákací hrady. Byl
to ještě dárek ke Dni dětí. Všichni jsme
byli natěšení a na hradech jsme si užili
spoustu legrace. Hráli si na babu, jezdili
v malých traktorech a užívali si nového
skákadla ve tvaru krokodýla, se kterým
jsme se pak všichni vyfotili.
● Téměř každý den se chodilo na zmrzlinu. Mňam! Někdy nám zmrzlinu zaplatily
paní učitelky a jindy jsme si ji koupili sami.
Ale největší zážitek byl v cukrárně, kde si
sami zmrzlinu natočíte a pak si můžete na
ni dát od oříšků po kiwi a od křupek po

Exkurze v T.P.C.A. Kolín
Obecní úřad v Hradištku uspořádal
10. května 2012 pro své občany a děti ze
školy zájezd do továrny TOYOTA PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE, která stojí nedaleko Kolína v Ovčárech.
Po uvítání a promítnutí několika krátkých
filmů o automobilce se zúčastnění dostali
přímo do výroby a na vlastní oči tak mohli vidět, jak se rodí krásná, malá, barevná
auta.Vláček je spolu
s průvodcem provezl
celým provozem.

barevné hvězdičky. Na výběr toho opravdu bylo hodně
a ani se všechno do kelímku
nevešlo. Byli jsme ale moc
chváleni, jak jsme ukáznění, protože školy před námi
jim tam vždy něco vyvedly
a ještě byl po nich nepořádek.
● Velký rozruch jsme také
udělali, když nás paní učitelka vzala na náměstí k šikmé
věži na schody, kde jsme si
sedli a šikmou věž kreslili
tužkou. Lidé se u nás zastavovali a obrázky obdivovali.
Kreslily i paní učitelky a byli
jsme za ně všichni pochváleni. Vystavíme si je ve škole.
● Kromě koupání v moři,
sbírání mušlí, chození na
zmrzliny a nakupování dárků pro rodiče a sourozence
jsme také chodili na dětské
hřiště, hráli fotbal, závodili
a hráli hru nazvanou Náhoda. Strašně nás bavila. Někteří byli také
v laguně chytat ryby, ale nic nechytli.
● Moc hezká byla také procházka po promenádě až k živé zdi, kde jsou do kamenů
vytesané různé tvary a obrazce a my se na
těch kamenech vždycky fotíme. Každý rok
tam přibude něco nového. Na procházku
s námi šla i delegátka Edita, která umí
o Caorle moc hezky vyprávět. Došli jsme
až ke kostelu Panny Marie, kde je na
zadní stěně kostela kříž, na který když si
sáhnete, tak se do Caorle zase vrátíte. Dotkli jsme se ho všichni. Pak jsme si také
prohlédli kostel a tajně si něco přáli před
sochou Panny Marie. Prý se nám to splní. Dozvěděli jsme se také starou pověst
o této sošce, která je na oltáři a někteří zapálili i svíčky.

● Na hotelu Portofino se úžasně vařilo. Snídaně byla buď sladká nebo slaná.
K obědu bylo české jídlo a k večeři většinou italské těstoviny, polévka a dezert nebo
ovoce. Asi všem nejvíce chutnala bruschetta, což je taková veliká zapečená topinka.
● Jediné, co nám nevyšlo, byla návštěva
aquaparku, kam chodíme vždycky v sobotu před odjezdem. Od rána pršelo a my
jsme čekali, jestli přestane. Přestalo, ale to
už bylo pozdě a bazén stejně neotevřeli.
Čekání na odjezd jsme pak přečkali na
zmrzlině, v parku na houpačkách, na nákupech a také jsme se rozloučili s mořem.
text: Kopecká K., Kratochvílová K., Krejčík F.,
Maudrová K., Mikolášová L., Mojžíš. M., Roudnický
T., Řezníček J., Šaldová Z., Zahrádka D.,
školní fotografie: Mgr. M. Šteffková)

Letní zábava pro děti

● Spočítej kolik motýlků se skrývá v těchto Novinkách.
● Přesmyčky - přeházej písmena ve slovech tak, aby vznikl správný název obce na Nymbursku. Ukázka správného řešení: kos na kov
Kovansko, autor: Tomáš Matějček, řešení naleznete v jiné části novin
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Obecně závazná vyhláška

Nové pohlednice
Chcete poslat pozdrav svým blízkým?
Hradištko i Kersko mají nové pohlednice.

Toulavá kamera

...zavítala tentokrát do Kerska do keramického ateliéru Bronislava Kuby. Česká
televize zde natáčela před Velikonocemi
pozvánku na výlet. Pokud se chcete na
reportáž podívat, na stránkách www.toulavakamera.ceskatelevize.cz napište do
vyhledávače Lesní ateliér Kuba.

Zakoupit si je můžete na obvyklých prodejních místech nebo na obecním úřadě.

Výročí školy

Před dvaceti lety, 1. září 1992, byla
v Hradištku slavnostně znovu otevřena
jednotřídní škola s osmi žáky ve třech ročnících. K této příležitosti chystá škola na
září oslavy. O programu a dalších podrobnostech oslav bude škola včas informovat
Mgr. M. Šteffková, ředitelka školy

Poznáte co je na fotografii?
V minulých Novinkách jsme uveřejnili soutěžní fotografii, vašim úkolem bylo
poznat, o co jde.
Šlo o detail dřevěného kříže, který stojí
na konci Hradištka u silnice směrem na
Sadskou po levé straně. Tento „umělecký artefakt“ vykloval pravděpodobně datel. Tento kříž je postaven na místě, kde
v dobách, kdy v Hradištku nebyl hřbitov,
končil smuteční
průvod pozůstalých a zemřelý
byl odsud odvezen na hřbitov
do Sadské nebo
Nymburka. První
kříž byl zbudován
kolem roku 1800.
Tento,
celkově
již třetí, je vyroben z obecního dubu z lesa Vinohrádek
a zhotovil ho pan Jaroslav Červenka
z Hradištka. Kříž byl vztyčen 18. 10. 2006.
Tentokrát úkol splnilo a místo poznalo
8 našich čtenářů. Z nich jsme vylosovali
tři výherce, kteří obdrží rodinnou vstupenku v hodnotě 440 Kč do Historického
centra řemesel a umění a bylinných zahrad
Botanicus v Ostré na tuto sezónu. Jsou to:
Eva Jelínková z Kerska, Věra Ševítová
z Hradištka a Radka Výborná za Semic.

Léto, číslo 6, ročník II., červen 2012

Dnes jsme pro vás připravili novou
soutěž. Poznejte, co je na fotografii, kde
se tento objekt na území obce Hradištko
nachází. Své odpovědi zasílejte e-mailem
na adresu novinky@hradistko-kersko.cz
nebo napište na lísteček s vaší adresou
a vhoďte do schránky OÚ do konce srpna
2012. Tři výherci budou opět odměněni.

Od září 2011 platí v naší obci vyhláška č.: 4/2011 o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností. Plné znění
naleznete na www.hradistko-kersko.cz
Tato vyhláška zakazuje používání hlučných strojů a přístrojů, například sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů,... o nedělích a státem uznávaných svátcích. Dále upravuje podmínky
pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, které trvají přes
22. hodinu. Výjimku z této vyhlášky může
udělit starosta obce Hradištko konkrétní  
osobě na určité časové období nebo na pořádání konkrétní akce, a to na základě žádosti, která musí být podána písemně minimálně 7 dnů před termínem konání akce.

Velký sportovní úspěch ZŠ
Základní škola se zúčastnila 13. června 2012 druhého ročníku poháru okresu
Nymburk – závodu malých dračích lodí.
Z 8 zúčastněných škol se naše malotřídní škola umístila na třetím místě. Největší radost však byla z tvrdě vybojovaného
1. místa v kategorii malotřídních škol. Moc
gratulujeme za krásný sportovní výkon posádce lodi: K. Kopecké, K. Maudrové, K.
Kratochvílové, S. Kálalové, T. Šťastné, T.
Tržické, Z. Šaldové, E. Výborné, M. Mojžíšovi, D. Kollárovi, J. Řezníčkovi, T. Roudnickému, F. Krejčíkovi, D. Zahrádkovi.    
Mgr. M. Šteffková, ředitelka školy

Nohejbalový turnaj

Srdečně Vás zveme na tradiční nohejbalový turnaj neprofesionálních hráčů.
Již 29. ročník bude zahájen v sobotu dne
14. 7. 2012   v   8.30 hodin. Startovné je
300 Kč na mužstvo. Přihlášku odevzdejte (zašlete) nejlépe do pátku 13. 7. 2012.
K turnaji jsou zváni pouze rekreační hráči.
Hrací systém turnaje bude určen pořadatelem podle počtu přihlášených mužstev.
Přihlášená mužstva hrají na svůj náklad
a nebezpečí. V případě velmi špatného počasí může být turnaj odložen nebo zrušen.
Nejlepší mužstva budou po zásluze odměněna. Přihlášky je možno vyzvednout  
i  odevzdat  v restauraci  U Pramene,    případně  zaslat  e-mailem  na  nohejbalkersko@seznam.cz nebo tel. 777 233 103.
Vzhledem k omezenému počtu účastníků,  
zasílejte přihlášky co nejdříve. Vaši  účast
následně potvrdíme  sms  nebo e-mailem.
Těšíme se na Vás.                         M. Louda
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