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Děti v knihovně

Zástěrkový ples

Kerské rybníčky
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, pomalu
nám končí plesová sezóna a my všichni se těšíme, že se oteplí a přijdou ty pravé a prosluněné
jarní dny. Ti z nás, kteří se zúčastnili tradičního bálu Klubu mladších důchodců, tentokrát pod názvem „zástěrkový“, měli možnost
ve vyzdobeném sále Restaurace U Kocánků
strávit pěkné odpoledne. Pořádající dámy
měly připravené vtipné taneční i recitační
vystoupení, které doplnily děti ze ZŠ se svým
country představením. Proběhlo i slavnostní defilé účastníků bálu se zástěrkami a výherci obdrželi krásný dort. Hlavní cenu do
tomboly, zájezd do Itálie pro dvě osoby, věnovala spol. CK Caorle, za což jí patří velké
poděkování. Druhou významnou společenskou událostí byl pro nás historicky první

společenský ples Sdružení obcí Kersko. Ples,
který se konal v Obecním domě v Nymburce
jsem měl za čest osobně zahájit společně se
starostkami Sadské a Třebestovic. Vzácným
hostem byla skvělá zpěvačka Eva Pilarová,
která všechny přítomné roztancovala.
Na OÚ jsme se v zimních měsících věnovali přípravě projektů pro zvelebení naší obce,
u kterých budeme postupně žádat o dotace.
Máme v plánu opětovně se ucházet o dotační
tituly k již připraveném projektu vodovodu
pro Kersko. V Hradištku chystáme projekt na
rekonstrukci budovy bývalého klubu důchodců, ze kterého bychom rádi postavili malou
„vesnickou školku“. Připraven je také projekt
veřejného osvětlení v Hradištku v oblasti nových domů a výstavba chodníku od budovy

základní školy k obecnímu úřadu. Pokud dopadne vše k našemu očekávání, nově budou
osvětleny ulice, kde doposud veřejné osvětlení
chybělo. Součástí projektu je i rekonstrukce
stávajících chodníků v obci a budovy OÚ.
Lhostejni nejsme ani k okolí našeho hřbitova,
které máme v plánu pietně zrekonstruovat.
Z důležitých rozhodnutí Zastupitelstva
obce Hradištko bych velmi rád zmínil, že se
zastupitelé rozhodli nevyhlašovat nové výběrové řízení na místo ředitele základní školy
a tímto svým rozhodnutím ponechali ve funkci
dosavadní ředitelku Mgr. Šteffkovou na dobu
dalších 6 let. Přeji vám všem krásné jarní dny
a budu velmi rád, když se nám podaří uspět
v jednotlivých projektech a společně zkrášlíme naši obec, která si to opravdu zaslouží.
Ing. Jiří Kubela, starosta
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Setkání se starostou v Kersku
Připravili jsme pro vás setkání se starostou naší obce Ing. Jiřím Kubelou
a dalšími členy obecního zastupitelstva.
Tradiční jarní setkání proběhne v restauraci U Pramene v sobotu 11. 5. 2013 od
9.00 hodin a přinese spoustu informací
o naší obci hlavně těm, kteří se nemohou
v běžném roce účastnit veřejných zasedání obecního zastupitelstva. Chcete-li vědět, co je nového a máte-li různé otázky či
náměty k řešení problémů, přijďte.

Boj proti komárům, díl třetí
Letošní zima a jaro v Kersku je velmi
mokré, dá se tedy předpokládat úrodný
komáří rok.
Již potřetí tedy vyhlašujeme z iniciativy
občanů finanční sbírku na postřik proti komárům. Postřik se vloni setkal s příznivým
ohlasem. Poněvadž byl účinný, tak obyvatelé, chataři a návštěvníci našeho letoviska
prožili klidné léto. Pokud vybereme dostatečnou finanční hotovost, povoláme opět
odbornou firmu, která na přelomu května
a června postřik provede. Vloni se vybralo
25 300 Kč, akce stála 21 000 Kč, nevyčerpaný přebytek byl převeden na letošní
rok. O přesném termínu vás budeme včas
informovat, abyste mohli umožnit vstup
na soukromé pozemky. Peníze můžete
poslat bankovním převodem na účet obce
č. 504932389/0800, variabilní symbol
1234 nebo složit v hostovosti na OÚ Hradištko, či v ateliéru Kuba v Kersku. Všem,
kteří přispějí, děkujeme.
POZOR: Pokud chcete dostávat na váš
mobilní telefon aktuální informace z
obecního úřadu, např. o přerušení dodávek elektřiny, o uzávěrkách, o svozu
nadměrného odpadu, o postřiku proti komárům, kulturních a sportovních
akcích aj., byl na webu obce (www.
hradistko-kersko.cz) zřízen Infokanál
(zelená ikona na titulní straně webu).
Po zaregistrování vám budou informace tohoto typu bezplatně posílány. Přihlásilo se již více než osmdesát občanů.

Kalendář obce

Koupí kalendáře jste přispěli na zvelebení našeho hřbitova.
Každý, kdo si zakoupil čtrnáctidenní
stolní kalendář obce Hradištko–Kersko,
přispěl celou částkou na bohulibou věc,
tentokrát na zvelebení našeho hřbitova
v Hradištku. Vydání kalendáře totiž zaplatili sponzoři. Kalendářů se prodalo
140 kusů a vybraných 14 000 Kč je připraveno k vylepšení hřbitova v Hradištku.
Děkujeme!

Vítání občánků
Vážení rodiče, máte-li zájem zúčastnit
se se svým děťátkem slavnostního vítání
občánků, které se bude konat v sobotu
8. června 2013 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hradištku,
doručte nám prosím podepsaný formulář
nejpozději do 20. května 2013. Těšíme se
na vás.

Vynášení Smrtky

Jaro, číslo 9, ročník III., březen 2013

Neuvěřitelné

Dokáže si někdo z vás představit normálního člověka, který na náklaďák
naloží vysloužilé lednice, staré pneumatiky a jiný odpad, přijede do Kerska
a toto všechno vyklopí do lesa?
My ne! A přesto věřte, že se toto stalo
v neděli 3. 3. 2013 dopoledne v aleji číslo 3. Viníka se zatím nepodařilo vypátrat.
Po upozornění občanů byl tento „počinek
nové skládky“ na náklady obce odstraněn.
Milí občané, pokud byste se stali náhodou
svědky toho, jak
někdo tímto nehorázným způsobem
„řeší svůj problém
s odpadem“, zapamatujte si prosím
číslo auta, zavolejte na policii a obecní úřad. Chceme žít
přeci jako lidé.

Za slunečného, nepříliš však teplého
nedělního odpoledne 17. března 2013 se
sešlo mnoho obyvatel Hradištka před
školou, odkud ve 14 hodin vyšel průvod,
který vynesl ven z vesnice Smrtku, symbol uplynulé zimy. Tato tradice se v naší
vesnici už zabydlela, lidé ji vítají a je moc
dobře, že naše škola ji pořádá. V čele průvodu nese starší chlapec Smrtku, Moranu,
či Mařenu, jdou za ním v pěkných dobových kostýmech další děti a paní učitelky.
Potom následuje průvod vesničanů. Ces-

tou se zastavují na různých místech, kde
zpívají, tancují, pískají na flétničky a předvádí dobové hry. Studený vítr a mrazivé
počasí však letos naznačilo, že se zima jen
tak nevzdává. Důkazem bylo i to, že Smrtka samotná se po vhození do Labe vracela
a ne a ne odplavat. Snad se teplého jara
už brzy dočkáme, poněvadž sychravého
počasí jsme si všichni užili dost. Považte,
že v lednu a únoru bylo nejméně slunečního svitu za posledních devadesát tři let!
Tak si zasloužíme pěkné jaro.

Zavítejte do Lesního ateliéru Kuba
v Kersku, kde vás čeká minimuzeum
džbánů i velikonoční výstava keramiky, kraslic a jiných jarních dekorací.

Pamětník a historik Václav Kořán umístil na nástěnky u svého bývalého obchodu spoustu zajímavých informací a fotografií o Hradištku a Kersku.

Jarní úklid

Zveme všechny obyvatele a chataře
Kerska na jarní brigádu u Svatojosefského
pramene a to v sobotu 13. dubna 2013 od
9.00 hodin. Vezměte s sebou prosím každý podle svých možností hrábě, košťata,
kolečka, křovinořezy, motorové pily atd.

Obchod s potravinami v Kersku je
znovu otevřen. Jarní provozní doba:
pondělí–pátek 7.00 –15.00 hodin.
(čerstvé pečivo, lahůdky, nápoje atd.)
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Společenský ples Sdružení obcí Kersko

Historicky první společenský ples uspořádala 16. března 2013 Sadská, Třebestovice a Hradištko,
které společně tvoří Sdružení obcí Kersko.
Ples se konal v Obecním domě v Nymburce. Moderátorka večera, místostarostka naší obce, uvedla starostky Sadské a Třebestovic a starostu Hradištka, kteří ples zahájili. Ve velkém sále k tanci hrála početná taneční
skupina TOX Poděbrady se dvěma zpěvačkami. Diskotéku v malém sále řídil DJ Tomáš Březina. Ve dvou
blocích předtančení, standartních a latinsko-amerických tanců, se představil taneční pár Taneční školy
Astra z Prahy. Vzácným hostem byla stále skvělá zpěvačka Eva Pilarová, která všechny roztancovala
nejen svými hity ze Semaforu Kočka na okně, Když pršelo, Marnivá sestřenice a dalšími, ale i písní na
rozloučenou Montiho čardáš. Bohatá tombola byla vyprodána snad až příliš brzy. Připravený autobus
rozvážel domů dobře naladěné a spokojené návštěvníky plesu. Děkujeme všem sponzorům za ceny do
tomboly a zvláště významnému sponzorovi za umožnění vystoupení Evy Pilarové.

Sdružení obcí Kersko
Sadská • Třebestovice • Hradištko

sobota 16. března 2013
Obecní dům Nymburk, 20.00 hodin

Taneční orchestr TOX

DJ Tomáš Březina, hra o ceny

Příští Společenský ples Sdružení obcí Kersko se uskuteční 8. února 2014.

Hospůdko známá na návsi za můstkem…

Hospody, hospůdky, hostince, pohostinství, lokály, restaurace... mnoho výrazů pro totéž. Jsou to místa, kde vás
napojí, nasytí, ale hlavně a to především, vás společensky obohatí. Kroutíte
nad tímto tvrzením hlavou? Nevěříte?
Odjakživa sloužily restaurační zařízení
různého typu samozřejmě k tomu, aby nabídly svým hostům něco k snědku a k pití,
někde skromně, jinde opulentně, ale to by
samo o sobě nestačilo. Lidé se zde rádi
setkávají nad každodenními problémy,
řeší důležité i méně důležité otázky svého bytí, sdělují si nové poznatky ze všech
oblastí kulturního i společenského života
a dokonce, považte, si i hrají, zpívají nebo
tancují. A věřte, není to málo! Po dlouhá
staletí byla škola, kostel a hospoda místy
na vesnici nejdůležitějšími. A to prosím
právě pro to „obyčejné“ setkávání lidí.
V dnešní „době zábavné“ vznikají jako
houby po dešti rozličná lákadla kulturního
vyžití, zooparky, aquaparky, shopingparky, snowparky atd., jezdíme za nimi jako
o závod stovky kilometrů sem a zase tam.
Jasně, děláme to hlavně pro děti. Jedna
z jistot v této uspěchané době nám však

naštěstí zůstala. Klasická česká hospoda.
Pravda, nezažívá teď zrovna nejlepší období. Podle statistik se v českých zemích
zavírají průměrně dvě hospody či restaurace denně, což je mrzuté, avšak vzhledem
k tomu, že mají lidé stále hlouběji do kapsy, tak i pochopitelné. Snad se tento trend
zlomí a my, co se potřebujeme společensky obohacovat, nepřijdeme o poslední
místo v naší vesnici, kde můžeme potkat
svého kamaráda, souseda, svojí dávnou
lásku z první třídy, dědu, kterému kluci
chodili na jablka, ale také třeba pana učitele, pana faráře nebo pana starostu. Pamatujete na heslo z „doby totalitní“: Proletáři
všech zemí, spojte se? Dnes je to už jinak,
proto: Obyvatelé celé vesnice, spojte se!
Podporujte svoji hospodu, buďte pyšní
na její historii a vzpomeňte na všechny
ty pěkné chvíle, kdy jste v nich vítali na
svět svá batolata, tleskali divadlu svých
dětí, užívali si radosti z výhry ve fotbale,
vdávali dcery, ženili syny, slavili nejedny narozeniny a svátky. Bohužel, zapíjeli
i své milované, kteří navždy odešli. To
vše patří k životu, hospoda je totiž život.
Někteří lidé toto všechno chápou správně

a na svoji hospodu nedají dopustit. Dělají
BK
dobře, moc dobře.
...a zpívali jsme, a když zábava byla
v nejlepším proudu a velitel zářil víc než
jeho řády a vyznamenání, tak naši sousedé si nechali ohřát divokýho kance se
šípkovou omáčkou a my jsme si dali klasickou vepřovou z divokýho kance se zelím… Když se na to nazítří dověděla učitelka z Přerova, ta učitelka, před kterou
hrdina pan Janeček zastřelil poraněnýho
kance, řekla… To je škoda, že jsem k té
hostině nemohla vzít svoje žáky, abych
jim názorně vysvětlila, jak se mají řešit
všecky konflikty světa. (Bohumil Hrabal)
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Na Hradištko mám krásné vzpomínky
V létě bylo Hradištko plné Pražáků, místní
jim pronajímali místnosti jako letní byty.
Mnozí sem jezdili každým rokem. V Labi
se koupalo, býval tu přívoz, který často
využívali i zelináři ze Semic. Setkání mívali i rybáři. Přišli posedět a zůstali třeba
až do rána. Při regulaci Labe vozil tatínek
dělníkům svačiny. Plakáty, ani pozvánky
na různé zábavy tehdy nebyly. Řeklo se,
zítra uděláme toto a lidi přišli. Takhle to
bylo. Maminka vařila, mívali jsme i výpomoc, když bylo třeba. Vařili jsme všechno možné, také zvěřinu. Maminka pekla
i buchty, Pražáci si je rádi vozili domů. Já
jsem samozřejmě pomáhala. Vedle lokálu
byl náš byt, dva pokoje. Tancovačky mě
nerušily. Kolikrát jsem byla ráda, že jsem
ráda, že mám vůbec volno. Kapela sem
jezdívala hlavně z Kostomlat, kapelníkem
byl pan Hlavička. Jezdili přívozem. Okna
v sále zůstala tam, kde byla. V čele byla
namalovaná krajina s jelenem, na druhé
straně bažant. Vše maloval malíř Bohman (nymburský malíř Hanuš Bohman,
1903–1980), bylo to moc pěkné. Tatínek
u něj malbu objednal. Poněvadž se u nás
scházeli hasiči, měli zde namalovaný svůj
znak. Bohužel nemám žádnou fotografii.
Jdeme se podívat na dvorek, který v létě
slouží jako příjemné posezení. Naše průvodkyně se spokojeně rozhlíží. Máte to tu
v pořádku, jsem spokojená, pochvala patří panu vrchnímu. No, na dvoře to ještě
musíme uklidit, zrovna nám přivezli fůru
dřeva. Jsme tady zatím půl roku, snažíme
se, vysvětluje. Tady vedle, jak je přilepený
ten domek, bydlela teta. Bývalo to velké
hospodářství, v čele s chalupou s doškovou střechou. Později postavili dům už
zděný. Zde rostla velikánská hruška. Teď
zůstal jen ořech, rodil hodně. Domeček
na zahradě býval lednicí. Když byl vel-

ký mráz a Labe zamrzlo, tatínek sehnal
šest až osm chlapů, nasekali led, který se
sem do tohoto domečku přivezl. To víte,
lednice, jak je známe dnes, ještě nebyly.
Garáž na auto jsem nechala přistavět já až
po revoluci. Mívali jsme i zahrádku, kde
maminka pěstovala zeleninu. Pan vrchní
přináší zarámovanou fotografii, na které
je tatínek v mysliveckém se svým loveckým
psem. To je u Hájovny. Už ani nevím, jak
se pejsek jmenoval. Mívali jsme jich vždy
hodně. A jak míváte vlastně otevřeno? Přijedu sem se synem a jeho ženou. Usměvavý pan vrchní informuje: V pondělí máme
zavřeno. Jinak denně od 15, v neděli od
16 hodin. A pojďte dovnitř, do tepla.
V devadesátém prvním roce nám hospodu
vrátili. Když tak vzpomínám, pořád bych
brečela. Bylo to tady moc pěkné, měla
jsem pěkné dětství, pěkné vzpomínky.
...pokračování na další straně
foto: archiv Boženy Ottové

V Hradištku, přímo na návsi, najdete
Hostinec U Kocánků. Je zde již dlouho.
Vystřídalo se tu několik nájemců, protančily nejedny střevíce, vytočil snad
potok piva. Událo se tady toho hodně,
jméno U Kocánků však zůstává. Kdo
vlastně byl pan Kocánek, který zde ve výčepu stále dohlíží na své hosty, byť jen z
obrazu? Rozhodli jsme se trochu pátrat
po historii. V nedaleké Sadské, na konci
Pražské ulice bydlí ve žlutém domečku
stále paní Božena Ottová, dcera Adolfa
Kocánka. Paní Ottová nás laskavě přijala a tak jedno prosluněné zimní únorové odpoledne jsme s ní vyrazili směr
Hradištko. Kde jinde oživit vzpomínky, než přímo v Hostinci U Kocánků:
Narodila jsem se ve Velence v hájovně. Tatínek na mě přísný nebyl, byla jsem
totiž jeho milánek. Stojíme v prázdném
vychladlém sále, zvuky se rozléhají, paní
Ottová začíná vzpomínat: Hospodu, tehdy
ještě malou, vlastnila rodina mé maminky.
Jedna ze dvou dcer, tedy moje maminka
Marie Matějková, ji dostala věnem a spolu se svým manželem ji začali zvelebovat.
Tím manželem byl Adolf Kocánek. (Ze
žádosti OÚ v Hradištku ze dne 1. 8. 1928:
Níže podepsaný, hodlá svůj hostinec č.p.
21 přestavěti tak, jak v dvojmo přiložených plánech vyznačeno jest a žádá tímto
zdvořile o laskavé povolení k přestavbě a
přístavbě. Adolf Kocánek, stavebník.) Začalo se stavět v roce 1929. Přistavěl se sál
„s podloubím“, aby se zvětšila kapacita.
Přichází pan Dvořák se svými dětmi,
současný majitel. Přijel paní Ottovou
přivítat, pozdravit. Později chtěl tatínek
z půdy udělat i podkrovní byt, ale na to
už nedošlo. Hospodě, která byla tatínkova
chlouba, začaly zlaté časy. Býval tady frmol. V zimě bývaly bály, hrálo se divadlo.

Adolf a Marie Kocánkovi v Hájovně

Adolf Kocánek

Josef Hyross a Adolf Kocánek v Kersku
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Přicházíme do dřevem vytopeného výčepu.
Hraje televize, která milou atmosféru trochu ruší. U stolu sedí několik štamgastů.
Tak co si dáte? Kávu, normálně turka. Pan
vrchní přináší obložené chlebíčky a zákusky, pozornost podniku. To jste hodný,
děkuji mockrát. Paní Ottová se rozhlíží.
Podlaha bývala dřevěná, topili jsme uhlím
v kamnech. Pult byl jinde, ale je to tady
v pořádku, jsem ráda. Do Hradištka jsem
chodila od první do páté třídy za pana učitele Kůrky. Nechodilo nás sem moc, v celé
škole nás bylo tak do třiceti. Potom jsme
chodili do školy do Semic a to pěšky. To
víte, autobusy nejezdily. Nejhorší to bylo
v zimě, kdy jsme si museli za tmy prošlapávat, mnohdy i po kolena, cestu sněhem.
Jako dítě pamatuji, že v Kersku, které bylo
celé oplocené, nebylo kromě lesa nic. Jen
uježděná cesta, jaké jsou dnes v alejích.
Když jsem chtěla jít za tatínkem, který
byl hajným, musela jsem si odemknout
branku. Bývalo tam hrozně moc komárů.
Když pan Hyross (velkostatkář Josef Hyross, majitel kerského polesí) začal Kersko parcelovat (v roce 1934, projekt Vilové
město) a chtěl pozemky prodávat, tak poslal voznice s petrolejem, ten rozlévali do
příkopů, aby se komárů zbavili. První byl
v Kersku navrtán pramen (původní vrty byly

provedeny v roce 1934 a byly dva. První byl
pojmenován v roce 1937 jako Svatojosefský. Časem pramen slábl a tak hned vedle
byl navrtán v roce 1987 nový, po kterém
převzal jméno. Druhý pramen, Štědrovečerní, se nacházel poblíž Hájenky, dnes je
zaslepený.) a u něj postavené první domky, takové malinké. Když jsme v Hradištku začali hospodu pronajímat, odstěhovali
jsme se do Hájovny na konec Kerska (dříve Hyrossova hájovna, dnes hájovna Lesů
ČR u Sadské). Tam byli rodiče do roku
1958. Potom se přestěhovali do Hájovny v Kersku (dříve Kocánkova hájovna,
dnes hájovna V Chobotě). Tatínek zemřel
v roce 1972, maminka o deset let později,
v roce 1982. To jsem ji měla u sebe. Tatínek je pohřbený ve Velence u kostela.
Ale zpátky do Hradištka. Pivo jsme tu čepovali Českobrodské. Tak jsme mu i říkali.
Vzpomínám si dobře i na paní Zavadilovou, jsme stejně staré. Ona byla z Milčic.
Jednu dobu to tady měli od nás pronajaté. Na Hradištko mám krásné vzpomínky.
Venku před hospodou byl rybníček, takový
kačák. Rostly tam akáty. Naproti bydleli
Novákovi, to byla tatínkova sestra a holky Výborných. Když se vdaly, utekly pak
jinam. Jsem ráda, že hospoda U Kocánků
se pořád jmenuje stejně a že tady mají

Zástěrkový ples

Před dvaceti lety, v roce 1993 pořádaly naše předchůdkyně první ples a byl
to ples Zástěrkový.
Na ten náš, letošní, nám starší důchodkyně vyrobily květy z ubrousků na výzdobu sálu. Živé květy na stoly
darovala firma JANDL ze
Semic a zástěrky jsme dodaly z vlastních zásob. Na
stolech bylo připraveno ke
kávičce drobné pečivo pro
mlsné jazýčky. V nově vymalovaném sále v Hostinci
U Kocánků vše dobře vypadalo a obsluha měla plné
ruce práce, protože bylo
plno. Uvítací verše složila
Blanka Koštířová, přivítaly
jsme pana starostu Kubelu
s celou rodinou a také rodinu paní místostarostky
Kubové. Další ze zastupitelů byl přítomen Vlastimil
Šesták s paní. Po zahájení
a uvítání hostí z klubů důchodců z Hořátve, Třebestovic, Sadské, Velenky, Semic a Litole jsme zazpívaly
a zatančily upravenou písničku My české panenky

v režii Jany Stopferové. Vyzvaly jsme
hosty k tanci s hudbou pana Karla Bartáka. Dalším bodem programu bylo vystoupení školních děti se svým country tancem
pod vedením paní Šteffkové a Maudrové.
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fotografie tatínka. Jsem opravdu moc ráda.
Kreslený portrét je také od malíře Bohmana. Tak co, půjdeme? Nemůžu ani mluvit,
odpusťte mi to, jsem z toho úplně vedle.
Budu platit. Ne, to je pozornost podniku,
sděluje pan vrchní. Moc děkuju, to je od
vás hezké. To by byl tatínek rád, že je to
v dobrých rukou. Nemůžu dojetím ani
mluvit. Domlouváme se s paní Ottovou
na autorizaci jejich vzpomínek, které připravujeme do jarního vydání Novinek.
A kde se ty noviny koupí? Zadarmo?
Děkuju mockrát. Je to od vás opravdu
moc hezké, že jste si vzpomněli. Noviny jsem viděla asi dvakrát u kamarádky
Fanynky. Beránkovu kapličku, o které jste psali, jsem neznala...
Děkujeme paní Boženě Ottové za
milé vzpomínání v Hostinci U Kocánků
v Hradištku 8. února tohoto roku. Přejeme jí ještě mnoho zdraví a sil do dalších let. 16. února 2013 oslavila paní
Ottová v kruhu svých blízkých, které
má ráda a o kterých moc pěkně mluvila,
devadesátku. Tak na zdraví! A někdy
zase U Kocánků na viděnou.
Kubovi
Hostinec U Kocánků, Hradištko 21, tel.:
325 598 023, 603 536 958, info@ukocanku.cz,
www.ukocanku.cz, otevřeno denně mimo
pondělí od 15.00, v neděli od 16.00 hod.

Byla to hezká podívaná, děti čekala sladká odměna. Byla také vyhlášena soutěž
o nejhezčí zástěrku, což byla těžká práce
rozhodnout, protože bylo moc hezkých
zástěrek. Nakonec vyhrála paní Růžičková z Nymburka, která šla
v páru s panem Adou z Českého Brodu. Jako cenu dostali
dort s nápisem Hradištko, který si hned rozkrájeli a snědli.
Měli jsme také velkou tombolu, do které jsme ceny dostali
jak od občanů, tak od hostí
a našich podnikatelů, za což
moc děkujeme. Největší cenu,
zájezd do Itálie k moři pro
dvě osoby věnoval pan Roman Suchel. Cenu vylosoval
pan starosta a vyhrála ji paní
z Hořátve. Děkujeme a přejeme hezký pobyt v Caorle.
Ples začal ve 13.00 hodin
a ještě v 18.30 se hrálo, což
znamená, že se ples vydařil
a lidé se dobře bavili. A to
bylo našim hlavním přáním,
na chvilku zapomenout na
běžné starosti.
Za Klub mladších důchodců
v Hradištku Miluše Ziková
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Slavnosti sněženek,
díl IV. – Pan Karel

Bohumil Hrabal se ve své knize Slavnosti sněženek nádherně rozepisuje
nejen o Kersku, které měl moc rád, ale
také o lidech, které zde potkal. Jako
jednu z postav si vybral i pana Karla
Svobodu, mého dědečka, věnoval mu
povídku Na zahrádce.
Děda byl na svou dobu moderní a činorodý člověk, často a rád se nadchl pro
nějakého nového koníčka, byl členem
mysliveckého spolku, chovatelem holubů,
včelařil a v neposlední řadě také zahrád-
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Letos uběhlo již 30 let od premiéry filmu Jiřího Menzela natočeného na motivy
povídek Bohumila Hrabala–Slavnosti sněženek. Tento film se natáčel v Kersku
a jeho okolí. Přinášíme vám seriál, který popisuje hlavní místa děje a postavy.
milu Hrabalovi. Ten k nám zpočátku rád
věk nemohl stát stranou čehokoliv, co se
docházel, miloval klasická česká jídla od
v Kersku odehrávalo. Při společenských
mojí babičky a po obědě vysedával s děakcích skutečně většinou sloužil u přípradou u nás na verandě a naslouchal jeho vyvy a opékání uzenin, a pravdou je i to, že
právění. Stejně tak ráda vzpomínám i na
dokázal spořádat za noc celou tyč salámu,
Hrabalovu manželku Elišku (Pipsi), která
jak pan Hrabal v povídce Na zahrádce
rychle zapadla do dámské společnosti na
i napsal: „a pak jdeme spát, a já takhle
našem kerském konci Nouzově, zejména
o půlnoci se vzbudím a přede mnou od stropři jejich víkendových kanastových posepu jakoby visí zlatej salám, ten salám, ktezeních. V další povídce (Lelí) poradilpan
rej visí v průvanu ve světlíku na záchodě,
Lelí mému dědovi, který se chystal vymaten salám září a třpytí se jako korunovační
lovat kuchyň na modro, jak nejlépe to uděklenoty, a já si zacloním voči, ale ten salám

Jiří Krejčík v roli pana Karla, foto: J. Kučera / Karel Svoboda a Petr Trnka / B. Hrabal, E. Potůčková a K. Svoboda / K. Svoboda, 3 x foto: archiv M. Kudějové

kařil (byl i jedním ze zakládajících členů
Okrašlovacího a zahrádkářského spolku
Kersko). Rouboval ovocné stromy, pěstoval okrasné keře, pečlivě se staral o zeleninové záhonky i o květiny kolem chaty. Při
pletí skutečně ležel, jiné polohy–pro většinu lidí konfekčních postav běžné–byly
v jeho případě těžko proveditelné nebo velmi nepohodlné. Jeho originální styl zpodobnil pan režisér Krejčík ve filmu velmi
trefně. Děda byl bezpochyby mimořádně
vitální a veselý člověk a ani životní peripetie po únoru 1948 se na jeho životním
elánu a smyslu pro humor nepodepsaly.
Historky o vylomeninách a alotriích, které
si prováděli vzájemně s přáteli v začátcích
novodobé historie Kerska (v době vzniku a největšího rozvoje osady od konce
30.let minulého století), znám samozřejmě jen z vyprávění, ale určitě by vydaly
na samostatnou knihu. I později, kdy už
byl dědečkem, nás často dokázal odrovnat
svým osobitým humorem, např. zahleděn
do rozevřených novin nám „předčítal“
zprávy, které si ovšem průběžně vymýšlel
tak věrohodně, že jsme mu je baštili. Nebo
nám vyprávěl, jak na služebních cestách
po vlastech českých ohromuje svého ředitele znalostmi z historie kdejaké zříceniny
a s ní spojenými osudy šlechtických rodů,
vše samozřejmě smyšlené od A až do Z.
Ráda vzpomínám i na 60. léta, kdy děda
pomohl sjednat v Kersku koupi patrového
domku v blízkém sousedství právě Bohu-

lat, jak nejlépe namíchat barvu, malování
však nedopadlo nejlépe.Pravdivost citované historky o malování naší kerské kuchyně mohu jako očitý svědek plně potvrdit.
Živě si pamatuji, jak děda coby velmi impulzivní člověk v první chvíli, kdy čerstvěnanesená barva na zdech a stropě počala s mlaskavými zvuky praskat a opadávat,
doslova explodoval, aby se tomu vzápětí
srdečně zasmál. Přátelský vztah s Fialovými to samozřejmě nijak nepoznamenalo
a sám pan Jiří Fiala (Lelíček) je přítelem
naší rodiny dodnes, čehož si upřímně vážíme. V rámci Dětského dne, pořádaného
pravidelně koncem léta u Pramene, děda
vždy připravoval vuřty. Ve filmu Slavnosti
sněženek jeho postavu pan režisér Menzel
nechal udit u Hájenky salámy. Snad je pochopitelné, že v této záležitosti si nemohu
odpustit jednu poznámku: pan Karel ve
scéně, kdy zhltne 10 tyčí salámu, které mu
nepatřily, není obrazem skutečného pana
Svobody (děda nikdy svůj obdivuhodný
apetit neuspokojoval na cizí účet). Tato
historka se ve skutečnosti nestala a není
ani v knize Slavnosti sněženek, objevila
se až ve stejnojmenném filmu. Přiznávám,
že toto filmové zkreslení skutečnosti nás
jako rodinu při premiéře filmu v Semicích
poněkud mrzelo a museli jsme si opakovat, že se nejedná o dokument, ale o uměleckou licenci (film byl natočen 2 roky po
dědově smrti). Pravda je taková, že děda
jakožto nepředstavitelně činorodý člo-

tou krásou mě tak láká, že si říkám, školíš
ho pro kamarády, školíš ho pro kamarády,
ale najednou vstanu a řeknu, hovno!, a jdu
na záchod, uříznu půlku, a tak ten salám
žeru v posteli, a manželka ze spaní mi jen
řekne, Neumasti peřiny… a spí dál, já taky
usnu, ale za hodinu se mi zjeví zase ten
školenej salám, ten salám, kterej se první
den školí, a já to nevydržím a vstanu, pak
si zase lehnu, a tak už začínám vítězit sám
nad sebou, už ještě chvilku a už překonámtu velikou chuť sežrat ten salám, ten zbytek, až nakonec, když jsem myslel, že jsem
zvítězil, tak jsem si hluboce oddychnul
a manželka se zdvihla a řekla mi, Karle,
nemuč se a sežer ten salám... a já na to
každej den, každou noc čekám, a sežeru ten
zbytek salámu a pak spím jako břeně…“.
Karel Svoboda se narodil 28. 1. 1907
v Německém, nyní Havlíčkově Brodě, do
rodiny soustružníka dřeva. I s rodiči se
přestěhoval do Pardubic, kde později vojančil a také se seznámil s mojí babičkou,
slečnou Boženou Holíkovou, která byla
shodou náhod dcerou majitele řeznictví
a uzenářství v Havlíčkově Brodě a tak
měla pro dědovu oblibu v jídle plné pochopení. V dnešní řeči by se dal nazvat
typickým selfmademanem, díky své píli
a schopnostem vystoupal po kariérním
žebříčku poměrně rychle. Po vyučení,
vzhledem ke svému výraznému obchodnímu talentu se i bez vyššího vzdělání záhy stal úspěšným zástupcem firmy
...pokračování na další straně
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Van Berkel v Praze, některé jeho zážitky a historky z tohoto období zapracoval
B. Hrabal do románu Obsluhoval jsem
anglického krále; např. marketingový tah
s najemno nářezovým strojem nakrájeným
salámem oproti pár silným kolečkům téhož
salámu nakrájeného nožem. Legendární je
i historka o tom, jak dokázal prodat elektrický nářezový stroj ve vesnici, kde tehdy
ještě nebyl zaveden elektrický proud. Později děda spoluzaložil vlastní firmu Fadrhonc a Svoboda a jeho rozlet přibrzdil až
převrat v r. 1948, kdy přišel takřka o vše,
vyjma kerské chaty, která byla naštěstí
v katastru nemovitostí zapsána na babičku. Komunistická „převýchova“ v táboru
nucených prací ve Sv. Janu pod Skalou
však jeho obchodního ducha nezlomila,
a tak poté činorodě a na plný plyn pracoval v obchodu s elektromateriálem(Elektroodbyt) až do své smrti v 73 letech (dne
14.12.1980)a troufám si říci, že pouze kádrové důvody byly překážkou v jeho nové
úspěšnékariéře. Ve staré rekreační osadě
Kersko se naštěstí žádné výrazné politické
aktivitynepěstovaly, naopak zde vždy pře-
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vládala přátelská a veselá atmosféra, pro
niž tzv. stará kerská garda, do které patřil
i můj děda Karel, položila pevné základy,
na které postupně navazovaly mladší party. Na řadu vylomenin a kanadských žertů
se zde dodnes vzpomíná. Doufám, že tento
specifický kerský „genius loci“ nezmizí.
Závěrem bych jen ráda poznamenala, že
pan Hrabal někdy sice psal s nadsázkou,
ale v případě mého dědy naši rodinu mile
překvapilo, jak přesně, ale přitom i poeticky, vystihl jeho osobu: „A pan Karel
spokojen se vzdaloval zelení pod ovocnými stromy a pak kolem kmenů zlatých
borovic, do svého domečku se zelenými
okenicemi... Teď, když pan Karel odešel
v klotových trenýrkách, ušitých ze tří metrů plátna, uvědomil jsem si, že pan Karel
má krásné a tak husté a kučeravé vlasy,
jako mají negři, kučeravý drátek za drátkem přilehlý k hlavě jako kučeravá přílba.
Je vlastně pan Karel i s těmi svými hlady
a chutěmi krasavec, a tedy král života.“
(B.Hrabal, Na Zahrádce)
Michaela Kudějová s rodinou

Zprávy, události a novinky ze školy

Co je za námi...
• Zimní škola v přírodě v Dolním Dvoře
od 18. 1. do 25. 1. 2013
• Návštěva kina Černý Most – film Kozí
příběh (3., 4. a 5. ročník)
• Ukončen plavecký výcvik
• Projektový den Maškarní rej pátek 15. 2.
• Jarní prázdniny od 18. 2. do 22. 2.
• 26.–27. 2. proběhla kontrolní činnost ČŠI
• 1. 3. proběhlo školní kolo Pythagoriády
• Předtančení žáků na Zástěrkovém bále
• 5. 3. se uskutečnilo setkání s předškoláky
• 12. 3. Golfový turnaj málotřídních škol
v ZŠ Kostelní Lhota
• 13. 3. Soutěž v Anglickém jazyce (5. r.)
• 17. 3. Vynášení Smrtky

Co nás čeká...
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Březen
25.–27. 3. Barevný týden: projektové
vyučování
Soutěž O zlatou kuličku
21. 3. Světový den vody: celoškolní projekt
26. 3.– 2. setkání předškoláků
Návštěva Národní galerie v Praze
Velikonoční prázdniny 28. 3.–1. 4. Řehtání
Projekt Středověk (4. ročník)
Divadelní představení v Národním
divadle v Praze (5. ročník)
Duben
2. 4. Mezinárodní den dětské knihy:
soutěž čtenářských znalostí
11. 4. Kroužek pečení a vaření s členkami
KD (5. ročník)
22. 4. Den Země: tematicky zaměřené
aktivity
25. 4. Kroužek pečení a vaření s členkami
KD (4. ročník)
3. setkání předškoláků
Návštěva Národního muzea v Praze
Pasování na čtenáře (1. ročník)
Květen
9. 5. Kroužek pečení a vaření s členkami
KD (2. a 3. ročník)
13. 5. Den matek: cyklistický výlet
20. 5. Šest ran do hrnce: zábavné
odpoledne pro členky KD ke Dni matek
21. 5. Zábavný park Mirákulum Milovice:
společný výlet se ZŠ Kostelní Lhota
23. 5. Kroužek pečení a vaření s členkami
KD (1. ročník)

Poznáte co je na fotografii?
V minulých novinkách jsme uveřejnili
soutěžní fotografii. Čtenáři měli poznat,
kde se v naší obci nachází vyfotografovaný předmět. Starý, zrezivělý zámek na řetězu visí na zdi
myslivecké stodoly uprostřed
Hradištka. Úkol
to snadný nebyl,
přesto správně
odpovědělo šest
čtenářů. Z nich
jsme vylosovali
tři výherce knih.
Jsou to: Zdenek
Tržický, Lucie
Holubová z Píst
a Věra Kutifelová z Kerska. Výhry si můžete vyzvednout na OÚ. Dnes jsme pro
vás připravili novou soutěž. Poznejte, kde
se v obci nachází vyfotografovaný pomníček. Odpovědi zasílejte na novinky@hradistko-kersko.cz nebo napište na lísteček
s vaší adresou a vhoďte do schránky OÚ
v Hradištku do konce dubna 2013.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30. 5. Čarodějnice: projektový den
31. 5. Dětský den pořádaný KD
SCIO testy: 3. a 5. ročník
Dopravní hřiště Nymburk (3., 4. a 5. r.)
Návštěva ZOO Praha: Poznáváme
živočišnou říši
Červen
6. 6. Koncert žáčků na hudební nástroje
12. 6. Třetí ročník poháru Nymburk:
závody malých dračích lodí
13. 6. Školní akademie
14.–23. 6. Ozdravný pobyt v Itálii
Závody málotřídních škol v lehké atletice
27. 6. Aquapark Vodní svět Kolín
29. 6. Slavnostní ukončení školního roku

text a 2×foto: Mgr. M. Šteffková, ředitelka školy
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15. Hrabalovo Kersko
Letošní ročník akce, která připomíná
život a dílo spisovatele Bohumila Hrabala, který v Kersku na své chatě žil a psal
knihy, bude v sobotu 18. května 2013.
Akci pořádá Klub čtenářů Bohumila
Hrabala při Městské knihovně v Nymburce, Město Nymburk, Hálkovo divadlo
Nymburk, Muzeum Nymburk, Pivovar
Nymburk, Sdružení obcí Kersko a Lesní
ateliér Kuba v Kersku. Cykloturisty, turisty a jiné návštěvníky srdečně zvou pořadatelé. Podrobný program se připravuje,
najdete jej například na webu obce.

Knižní novinka
Knižní novinka, kde se píše o Kersku.
Václav Junek: Slavné vily slavných (vydalo nakladatelství BVD v roce 2013)
V jednotlivých kapitolách této knihy se
dočtete o slavných vilách slavných Čechů,
například o vile Jana Wericha, Lídy Baarové, Vlasty Buriana, Karla Gotta, ale také
o kerské vile Adolfa Branalda v kapitole
Drážní domek Krále železnic.
V doslovu se vyznal Václav Junek
(*20. 4. 1950) k lásce ke Kersku: Dejme
tomu, že jsem si v Kersku u Sadské let šedesátých až osmdesátých společensky sám
užil dost. Ještě jako kluk. S veřejně polopovinným tenisem, s místním jedinečným
minerálním pramenem, s celkovým duchem místa. A nakonec i se zdejším provždy povedeným Konsumem. Ale ani za
to, jak zblízka a jak přesně mně tuto lokalitu prezentovali Dr.Karel Beník, Frank
Elstner, Eduard Kuzník, staroměstský
hodinář pan Heinz, spisovatelé Bohumil
Hrabal a Adolf Branald, ale třeba předválečný pražský policejní šéf na odpočinku
Josef Koplas, nemohu poděkovat dost.
Těm všem, ale i tolika jiným, podobně už
dávno slavným. Nikdy jim totiž nebudu
dostatečně vděčen za to, že mně dovolili
užít si tamních „Slavností sněženek“ přímo, takřka in natura. Byl jsem tedy tenkrát u toho a (především díky jim) se za to
cítím být dostatečně práv vyprávět o těch
časech.
Další zajímavý knižní titul, tentokrát od
amerického spisovatele britského původu
Charlese Laurence, přivádí své čtenáře
překvapivě také do Kerska, za… Ale to až
příště.
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Zajímá vás co se děje v knihovně?
Knihovnu navštívilo od začátku roku
237 návštěvníků, kteří si vypůjčili
162 knih a 46 periodik. Různých akcí
v knihovně se zúčastnilo asi 150 lidí. Také
internet v knihovně zájemci využívali.
A co jste ještě mohli v knihovně zažít?
Děti v knihovně vyráběly papírové příšerky při četbě pohádky. Starší důchodkyně se sešly v knihovně, kde opět vyráběly
květinky z ubrousků, tentokrát pro své
mladší kolegyně jako dárek. Posezení se
povedlo a nakonec jsme si pěkně zazpívaly. Květinky byly použity jako výzdoba na
Zástěrkovém bále.
Knihovna odměnila nejpilnější čtenáře
za loňský rok. Byla to paní Štěpánka Zavadilová a paní Oldřiška Zahrádková. Obě
obdržely pěknou knihu s věnováním.Také
dětští čtenáři byli odměněni: Kristýnka Tržická a Honzík Kopidlanský získali hezké
knížky. U dětí se nehodnotil jenom počet
přečtených knih, ale i to, zda knihy vracejí
do knihovny včas a v pořádku. V měsíci
březnu, kdy slavíme měsíc knihy, pořádala knihovna několik akcí. První neděli
to bylo velikonoční vyrábění pro seniory.
Babičky z klubu vyráběly v knihovně velikonoční krabičky jako dárečky pro děti
do školy. Už se těší, až je budou moci předat. Druhou březnovou neděli byla soutěž
v pojídání krupicové kaše, letos již 3. ročník. Sešlo se nás 26 a byla legrace. Jíst
řídkou krupicovou kaši úzkou dřevěnou
špachtličkou vůbec není snadné a při konečném vylizování talířů se umazal snad
každý. Nejrychleji snědl kaši Jiří Řezníček, hned po něm Dominik Zahrádka

a Nikola Zahrádková. Vítězové byli odměněni, ale dáreček si odnesli všichni. Celé
odpoledne bylo príma a těšíme se na další
ročník. Třetí neděli byl plánovaný turnaj
ve Člověče nezlob se, ale protože Základní škola pořádala Vynášení Moreny, turnaj
se odkládá na 14. dubna od 14.00 hodin
v knihovně. (Zájemci hlaste se v knihovně!)
Čtvrtou neděli bude v knihovně Povídání o
velikonočních tradicích při šálku čaje. Pro
zájemce bude připraveno malé velikonoční
vyrábění a v rámci celonárodní akce Čtení z bible přečteme část z Příběhu Ježíše.
Knihovna Hradištko vyhlašuje novou
soutěž Čtenář roku 2013. Nejlepší dospělý čtenář obdrží pěknou knihu, děti
soutěží o tématický kufřík plný her.
Těším se na všechny čtenáře a návštěvtext a foto: Jana Šestáková
níky knihovny.

O pohár starosty obce

Blahopřání občanům

Sál Hostince U Kocánků se 5. ledna
2013 změnil k nepoznání. Třináct sportovních dvojic, z toho dvě dvojice smíšené, se utkalo ve 2. ročníku Tříkrálového
turnaje ve stolním tenise čtyřher.
Není bez zajímavosti, že vyhráli nejmladší a druzí byli nejstarší soutěžící. Děkujeme všem hráčům za vytvoření pěkné
atmosféry, personálu hostince za vstřícnost, pořadatelům za přípravu a zorganizování akce a sponzorům za pěkné ceny.
Další zájemci z řad amatérů mohou
trénovat na turnaj letní.
1. místo: Jakub Müller a Matěj Pikous
2. místo: Dana a Milan Benešovi
3. místo: Bronislav Kuba a Jiří Kubela

Hodně zdraví a spokojenosti přejeme
všem, kteří na jaře oslaví 70 a více let.
V březnu oslaví své narozeniny paní
Miloslava Koštířová, Antonie Janečková,
Vlasta Kurková, Věra Šťastná, Danuška
Fialová, Jana Stopferová a pánové Josef
Janouch a Jaroslav Vorlíček.
V dubnu se významného životního
jubilea dožívají paní Mária Zicháčková,
Božena Kasalická, Marta Kratochvílová,
Jaroslava Zelenková a pánové Josef Tržický
a Stanislav Hezina.
V květnu slaví pěkné narozeniny paní
Marie Nováková, Helena Steklá a pánové František Hlavička, Kristian Berauer
a Miloslav Sýkora.
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