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Letní pranostiky
horký, pěkné jsou vdolky.
· Červenec
červenec pěkně hřeje, o Vánocích
· Když
se zima zaskvěje.
na Jakuba slunce svítí, má pak
· Pakli
krutá zima býti.
Panny Marie narození, vlaštovek
· Nashromáždění.

V letním vydání Novinek
naleznete:
- Slovo starosty
- Policie ČR informuje
- Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
- Základní a Mateřská škola
- Den dětí s knihovnou
- Slatinná louka u Velenky
- Knihovna Hradištko
- Klub důchodců
- Odstavná a manipulační plocha v Kersku
- Myslivecký spolek Sadská
- Křest knihy Bronislava Kuby
- Výstava Lesní ateliér Kuba
- Socha Panny Marie
- Šachy mezi kapkami deště
- Nová hříbata v JŠ Equus Kinsky
- Co se to děje na oběžné dráze
- Historie obce

Vážení spoluobčané,
Po poměrně dlouhém období, kdy jsme
se museli podřídit náročným podmínkám
proti koronavirových opatření, Vás oslovuji v období, kdy se život i v naší vesničce
vrací do normálních kolejí.
V průběhu nouzového stavu jsme rozdávali antibakteriální prostředek, který byl
distribuován prostřednictvím krizového
řízení Středočeského kraje, dále rozvezli
do jednotlivých domácností antibakteriální gel, pořízený obcí Hradištko a poskytovali ručně šité roušky zdarma. V době
těsně před Velikonočními svátky byl

Zrestaurovaná socha Panny Marie v Kersku, foto: Bronislav Kuba

našim starším spoluobčanům doručen
mazanec, aby jim alespoň trochu připomněl svátky jara. Mazance poskytl
nájemce restaurace Hájenka – jménem
obdarovaných děkujeme.
Museli jsme upustit od několika větších
akcí, počínaje plesem Klubu důchodců,
přes znovu vysvěcení sochy Panenky
Marie, nekonalo se procesí u příležitosti
100 let postavení Kaple Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, naši školáci nevynášeli
Moranu, nepřivítali jsme nové občánky,
Dětský den se také nekonal a na závěr
školního roku neproběhla ani tradiční
školní akademie. Ale popořádku.

Jarní průtrž mračen se silným větrem
měla za následek poškození krytiny
na místní škole, bylo nutné zajistit okamžitou opravu. Poškozená socha Panenky
Marie byla znovu instalována na původním místě, a po složitějších jednáních
s pojišťovnou byly škody obci proplaceny. Předpokládáme, že ve spolupráci
se Severskou chůzí bude pomník vysvěcen na svátek Marie v září letošního
roku.
Slavnostní procesí v Hradištku, které
muselo být také odvoláno, chceme uskutečnit u příležitosti Hradišťské pouti
v roce 2021,
... pokračování na další straně

to znamená v 9. týdnu po Velikonocích.
Zatím probíhají práce na opravě a rekonstrukci budovy kaple.
Ale ani v období nouzového stavu se chod
obce nezastavil. V Kersku pokračují občané v budování VVŘ. Po mnoha letech
slibů byl dokončen projekt výstavby manipulační a odstavné plochy u Pramene,
který výrazným způsobem přispěl ke spokojenosti obyvatel a návštěvníků Kerska.

možnost sportovního vyžití občanů a patří
jim za to dík.
Po dohodě s ČRS, který užívá rybník
pod Hynkova, byl v jejich režii vyčištěn
přítok od Labe k rybníku. Podobné čištění
vodotečí v Kersku a protlak pod 11. alejí
provedl bezplatně Vak Nymburk.

Okolí kerského rybníka také prokouklo.
Zásluhu na tom má parta několika
nadšenců, dobrovolníků, kteří ve svém
volném čase vyčistili jeho okolí od náletových dřevin a suchých stromů. Bohužel
i zde se najdou jedinci, kterým se tato
činnost nelíbí a snaží se znechutit jim práci.

Nastaly i nepříjemné situace, jako například úmyslné zapálení kontejneru s bioodpadem pod Kopeckova, kdy škoda obci
nevznikla, ale na zdolání byly přítomny
dvě jednotky hasičů. Rozšiřuje se bohužel
nepříjemný nešvar, a to je nahodilé zbavování se odpadu jak v prostoru dvora OÚ
nebo kde komu co odpadne od ruky. Děje
se tak hlavně v pozdních odpoledních
a večerních hodinách.

Sportovci opravili 7 jamek minigolfu,
které umístili vedle multifunkčního hřiště
v Ruždíně, již jsou v provozu. Rozšířili tím

Kladně byla vyřízena dotace na dostavbu
školky, mimochodem již třetí během 5 let,
která pokryje 80% nákladů. Úpravou školky

Na procházce
v Kersku ...

se zvýší kvalita prostředí a velikost herny
pro naše nejmenší obyvatele. Všechny děti,
které navštěvují školku, jsou z Hradištka
a Kerska.
Poslední věcí, o které bych Vás chtěl informovat, je dlouho očekávaná lávka přes
Labe. Dle posledních informací byl oddělen projekt Labské cyklostezky a přemostění lávkou mezi Hradištkem a Kostomlaty, to znamená, že projektové práce
na výše zmíněném díle probíhají odděleně a její výstavba by měla proběhnout
dříve, než realizace cyklostezky. Velkým
plusem je, že bude v majetku Středočeského kraje, čímž nezatíží rozpočet obce.
V závěru bych Vám chtěl popřát krásné
prožití jistě zasloužené dovolené a dětem
hodně příjemných zážitků s rodiči a kamarády.
Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

S běr a svoz plastového odpadu
Na OÚ Hradištko a v Lesním ateliéru Kuba v Kersku jsou k dispozici žluté pytle
na sběr plastového odpadu, každá domácnost má v tuto chvíli možnost získat 4 kusy.
Naplněné pytle je třeba soustředit v Hradištku při hlavní silnici od Sadské
ke Kersku a v Kersku při silnici ve směru od Hradištka na Semice a při betonce,
a to vždy v pondělí odpoledne.
Pytle umístěné v jiném místě nebudou vyvezeny!! Doufáme, že toto opatření přispěje
ke zlepšení situace při sběru.

Vyhlášení soutěže pro kalendář 2021
Kersko - Vzkazujeme světu
Nejzajímavější vítězné práce budou použity k vytištění pro stojánkový týdenní kalendář
pro rok 2021. Kalendáře budeme předávat jako vánoční dárek na akci Betlémské světlo u Panenky
Marie 20.12.2020.

Uzávěrka soutěže 31.10.2020

Pravidla soutěže:
každý soutěžící předloží jedno výtvarné dílo či motto nebo slogan, technika je libovolná, formát A4 (nerámovat), na zadní straně musí být uvedeno jméno a příjmení
Kritéria hodnocení: originalita námětu, výstižnost námětu, technika provedení
Hodnocení výtvarných prací a výběr nejvhodnějších výtvorů pro kalendář bude
vybírat komise. Za “Severskou chůzi” Miroslava Hájková, za “Kerýsek” Veronika
Vojnarová, za “Janovu dílnu” Miloslava Deverová, grafička Klára Šípová, která bude
kalendář připravovat pro tisk. Výtvory si organizátor “Severská chůze” ponechá a vyhrazuje si právo s nimi nadále disponovat a dále je prezentovat dle svého uvážení.

Své výtvory zasílejte na adresu: Miroslava Hájková, Sportovní 375,
Třebestovice, tel.: 602 694 524, e-mail: mircina.haj@seznam.cz

A ktuální informace

Uzávěrka podzimních Novinek

o činnosti a dění v obci
jsou pravidelně uveřejňovány na oficiálních webových stránkách naší obce.

Uzávěrka podzimního čísla Novinek
je 22. 9. 2020. Příspěvky dodané po
termínu uzávěrky budou zveřejněny
v zimních Novinkách. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení
rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.

www.hradistko-kersko.cz
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Policie ČR informuje
Akce v Kersku dne 28. 6. 2020
Bezpečnostně preventivní akce zaměřené na kontrolu chatové oblasti Kersko
se zúčastnilo celkem 6 policistů z Územního odboru Policie ČR Nymburk a 4 policisté se služebními koňmi z Oddělení
hipologie Praha.
Během akce bylo zkontrolováno několik
desítek rekreačních objektů a každému
z nich byl do schránky vložen preventivní materiál, kde se obyvatelé dočtou několik rad, jak správně zabezpečit a chránit
svůj majetek.
Kontrola proběhla během nedělního
odpoledne a podvečera, a to v čase 16:00
až 22:00 hodin. V obdobných akcích
budou policisté nadále pokračovat.
por. Bc. Petra Potočná
komisař

K aple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Z důvodu vládních opatření v souvislosti s koronavirem byla oslava
100 let kapličky prozatím odložena. Z téhož důvodu se zatím nestihly vykonat všechny plánované
opravy.

Co je již hotové a co se teprve
uskuteční?

• V současnosti je podepsaná smlouva

o předání nemovitosti a mobiliáře z majetku církve do majetku obce.

• Obec Hradištko požádala prostřednic-

Až budou všechny práce hotové a naše
kaplička bude ještě krásnější, rádi bychom
milovníkům historie umožnili v letních
měsících nahlédnutí do kaple v zabezpečeném režimu.
Zpracovala
Jana Šestáková

• Byla opravena střecha a instalovány
nové okapy včetně svodů dešťové vody.

•

Zvonička byla natřena a opatřena
novou sítí proti vletu ptactva. Též byly
provedeny potřebné klempířské práce
na střeše budovy.

•

Kolem kaple je vykopaný drenážní
kanál, který má zabránit poškození
omítky při dešti.

• Firma ZPA Pečky zdarma zrestaurovala litinové svícny, věčné světlo a litinové
obrazy pískováním a následným nástřikem barvou. Děkujeme.
• V nejbližší době bude provedena oprava
fasády a výmalba kaple uvnitř i zvenku.
• Plánuje se výměna vitrážových oken
a instalace kovové mříže u vchodu.
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2020

Obraz Srdce Pána Ježíše byl do kaple v roce 1920
darován klášterem ve Staré Boleslavi.

tvím MAS Podlipansko o dotaci na opravu budovy kaple.
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko

B CC B CB C B
Konec školního roku
Konec školního roku je vždy plný
sportovních aktivit, soutěží a závodů,
přípravou na závěrečnou akademii
a nacvičováním divadla.
Letošní rok byl však naprosto jiný
a od března se změnil život nejen
ve škole, ale na celém světě.
Asi nikoho z nás nenapadlo, že takovou
situaci, která se dotkne každého z nás
v souvislosti s epidemiologickými opatřeními, prožijeme.
A přesto k tomu došlo a nyní můžeme
mluvit o období před, během a po koronaviru.

Uzavření školy a školky ze dne na den
v nás nejdříve vytvořilo myšlenku, že nejpozději za čtrnáct dní se znovu vrátíme
do škol. Ale hned v dalších dnech se tyto
úvahy rozplývaly v neurčité pochybnosti
a bylo jasné, že dva týdny to určitě nebudou. Hlavně ve škole bylo nutné se zabývat výukou na dálku, předáváním úkolů
a udržením komunikace s žáky a rodiči.
Právě na ně přešel obrovský díl odpovědnosti a práce s výukou svých potomků.
Vše jsme úspěšně zvládli a rodičům bychom chtěli poděkovat za spolupráci, nasazení a ochotu pracovat s dětmi při výuce
doma.
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Všichni jsme procházeli nesmírně složitou dobou a všichni jsme se učili, jak se
s nastalou situací vyrovnat, nějakým způsobem ji uchopit a prožít tak, abychom si
z ní odnesli alespoň něco pozitivního.
Na vzniklou situaci zareagoval profesionálně i náš pedagogický sbor a začal učit
a pracovat přes aplikaci Google Classroom.
Stejně jako některé další školy se i my
můžeme pochlubit, stoprocentní spoluprací a hlavně zpětnou vazbu od našich
žáků a rodičů.

Komunikace byla vedena nejen přes
učebnu Google Classroom, ale rodičům
i dětem byly předány soukromé e-maily
a telefonní čísla na jednotlivé pedagogy
a dokonce byly možné soukromé konzultace a osobní předávání materiálů po dohodě s vyučujícím.
Později došlo také k on-line výuce.
Za způsob a úroveň této výuky jsme se nemuseli stydět a od mnoha rodičů došlo
také k velice pěkným zpětným vazbám.
Ovšem úplně největší top v práci naší
školy byl viděn v iniciativě paní učitelky
Hanky Maudrové, která se se svými
prvňáčky setkávala v začátku nařízené
distanční výuky v 30-40minutových setkáních přes aplikaci skype a vysvětlovala,
četla a psala s nimi.
Výuka tímto způsobem byla opravdu
náročná a tak jsme s potěšením přivítali
návrat do školních lavic, kde se nám z 29

dětí vrátilo 28 a my tak mohli začít učit
ve dvou učebnách, samozřejmě za dodržení všech hygienických podmínek.
A přesto, že se výuka díky tomu výrazně
změnila a nemohli jsme si dopřát vše,
co k měsícům před prázdninami patří,
všichni jsme se do školy moc těšili a také
jsme si uvědomili, že žít v moderní společnosti a být odkázáni na počítače a veškeré moderní technologie, které nám
sice umožní komunikovat spolu a vidět se
přes obrazovky v počítači nebo v telefonu,
nikdy nenahradí osobní kontakt a společně
prožité chvíle.
Jen těžko se dá popsat první den ve škole
po tak dlouhém odloučení a možnosti
se navštěvovat. Bylo až úsměvné, že se
do školy těšily děti, které by ještě před
tímto obdobím tvrdily, že se do školy
netěší.
A tak můžeme jen říci, že na tento školní
rok nezapomeneme, protože jsme museli
oželet mnoho chvil a okamžiků, které
v tomto období s našimi dětmi prožíváme
- rozloučení se zimou a vynášení smrtky,
barevný týden před Velikonocemi, návštěvy galerií, výlet do Prahy a divadelní
představení v ND v Praze, dopravní hřiště,
škola v přírodě, pasování na rytíře čtení
v 1.ročníku, závody malých dračích lodí
v Nymburce, lehkoatletické závody v Hořátvi, golfový turnaj, školní akademie
a další. I rozloučení s 5.ročníkem se uskutečnilo až při předávání vysvědčení.
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Doufáme, že se s novým školním rokem
nic z toho, co jsme prožili, už nebude
opakovat a my si z tohoto období odneseme jen pozitiva. Minimálně to, že bychom
se chtěli v mnohém vrátit a pokračovat
v tom, co bylo před, nezažít to, co jsme
prožili během a poučit se z té doby v čase,
který nastal po.
A jak se běžně říká ústy klasiků: Na každém
konci je vždy hezké, že něco nové začíná.
A tak našim dětem přejeme krásné
prázdniny a rodičům, pokud to bude jen
trochu možné, chvíle plné pohody a odpočinku. A nám všem hodně zdraví a víru
v to, že už se nikdy nevrátí doba, kterou
jsme měli možnost prožít a nenastanou
časy, do kterých jsme byli nedobrovolně
zasazeni.
Svým kolegyním v zaměstnání přeji
zasloužené dny odpočinku a společně
s Vámi se všemi se těšíme po prázdninách na zahájení nového školního roku.
Mgr. Marcela Šteffková
ředitelka školy a školky

BC B
B CC

Z ávěr školního roku
Dne 29. června, v odpoledních hodinách, byl pro tento školní rok ukončen
provoz v mateřské škole. Rozloučení
s dětmi proběhlo ve slavnostní náladě.
Předškolní děti byly paní učitelkou
Kateřinou Formánkovou pasovány
na prvňáčky. Dětičky přítomným rodičům a spolužákům zazpívaly písničky
a přednesly básničky. Pan starosta
s místostarostou novým školákům předali dárek a popřáli, aby se jim ve škole
líbilo.
Dne 30. června se sešli žáci, učitelé
a rodiče ve škole na ukončení školního
roku. Před předáním vysvědčení pasovala paní učitelka Hana Maudrová děti
z 1. třídy na rytíře a rytířky čtení.

paní senátorka Emílie Třísková, která
je také ředitelkou Centra zdravotních
a sociálních služeb v Poděbradech.
Popřála dětem mnoho úspěchů a předala taštičky s dárky.

Poté děti (postupně všechny třídy) obdržely vysvědčení a paní ředitelka Marcela
Šteffková jim pogratulovala a pochválila
děti a hlavně rodiče za spolupráci se školou
v době karantény.

Na úplný závěr pan starosta poděkoval
květinami jednotlivým učitelkám.

Žáci 5. třídy, kteří se se zdejší školou
loučí, si připravili krásnou písničku
a rozloučení se všemi učitelkami, paní
uklizečkou, školníkem i knihovnicí. Bylo
to velmi emotivní a ukáplo spoustu
slziček. Dětem mnoho úspěchů popřál
také pan starosta a předal jim na památku pěkné knihy. Závěr školního roku
byl o to slavnostnější, že školu navštívila

ˇ
Podekování
Již je to pět let, co jsem zapsala naši
dceru do ZŠ v Hradištku. I přes to,
že jsme nebyli místní a dcera měla
řadu vývojových obtíží, byla přijata
bez jakýchkoli problémů.
Chtěla bych teď na chvíli zapomenout, že jsem součástí pracovního
kolektivu ZŠ a MŠ a vyjádřit se jako
spokojená matka.
Pasování na rytířku a rytíře čtení

V místní škole Andy strávila první
školní roky a je opravdu velmi spokojená. Moc se jí tam líbilo, ale bohužel
je čas jít dál.
Proto teď děkuji všem, kteří se mé
dceři věnovali a i díky jejich každodenní práci z ní vyrostla šikovná
a samostatná mladá slečna. Její studijní výsledky jsou nad moje očekávání.
Děkuji.
S přáním mnoha dalších úspěšných let.
Kristýna Žižková
Slavnostní rozloučení s žáky 5. třídy
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2020

5|

M ateřská škola Hradištko
Máme za sebou velmi
vypjaté a náročné chvíle.
I přesto jsme však zvládli po ukončení nouzového stavu naší MŠ opět
otevřít. Situace byla rozhodně pro denní provoz
nepříznivá.
Zvýšená hygienická situace byla pro všechny
velmi náročná. Děti si při vstupu do budovy řádně desinfikovaly ruce, během dne
se opakovaně omývaly mýdlem po dobu
20 – 30 sekund. Každý den měly čisté
oblečení pro pobyt ve třídě i na zahradě.
Z areálu budovy jsme s dětmi vycházeli
jen minimálně. Hygiena tedy vyhrávala
nad činnostmi a hrami, které jsou pro děti
tak důležité. Doufáme, že i tak si děti
pobyt ve školce užívaly a že snad tyto
změny tolik nepocítily. Trávili jsme s nimi
daleko více času bezstarostně venku
na čerstvém vzduchu.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům,
kteří si z různých důvodů děti nechali doma
i těm, kteří s námi zvýšené hygienické
podmínky každodenně řešili. V této době
byl zamezen přístup pro všechny osoby
do budovy s výjimkou dětí a zaměstnanců.
Rodiče dodržovali i pravidlo vyzvedávání
dětí pouze jednou osobou. Děkujeme tedy
za pochopení, solidárnost a velkou pomoc.

F Z

Dodatečný zápis

Nezbývá než doufat, že situace bude od září
lepší a budeme si moci dovolit s dětmi
opět trávit čas naplno a snad i v nových
prostorách.
Vzhledem k tomu, že byl letos zvýšený
zájem o naši mateřskou školu, zažádali
jsme i o navýšení kapacity dětí. Vnitřní
prostor herny a ložnice bude tedy upraven dle nových kritérií.
Všem přejeme krásné prázdniny a budeme se těšit, co nám září přinese. Opět
v novém složení dětí. Loučíme se s našimi
předškoláky a zároveň se velmi těšíme
na nově příchozí děti do našeho stávajícího kolektivu.
S pozdravem kolektiv MŠ
Mgr. Marcela Šteffková
Kristýna Žižková
Bc. Kateřina Formánková
Ilona Šťastná
Jana Pazderová

B

O
F
FZ

do mateřské školy
V letošní roce z mateřské školy
odešli jen tři předškoláci, proto
mohly být nově přijaty také jen
tři děti u zápisu. Zájem byl
přesto daleko větší a nemohli
být uspokojeni rodiče všech
přihlášených dětí. Na základě
dohody se zřizovatelem proto
byla podána ke Krajskému
úřadu pro Středočeský kraj žádost o navýšení kapacity naší
školky z 20 na 24 dětí. Po schválení tímto úřadem dojde k vyhlášení dodatečného zápisu.
Předpokládaný zápis bude
koncem srpna. Kritéria přijetí
a ostatní informace budou zveřejněné na stránkách školy.
|6
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Den dětí s knihovnou

Malování na chodník

Knihovna uspořádala pro děti ze školy
Den dětí s malováním na chodník. Počasí
nám přálo, a tak krásné obrázky s námětem pohádek rozzářily chodník od obecního úřadu směrem ke škole.

Nejprve malovaly děti ze 4. a 5. třídy.
Shodou okolností ráno ve škole mluvily
o pohádkových postavách v české literatuře, proto jsme mohli spatřit třeba
obrázek Barbuchy, Polednice nebo Bílé
Paní. Mladší děti zase malovaly Krtečka,

Základní škola a Mateřská škola Hradištko
pořádá
ve spolupráci se smalldragonboats.cz

8. ročník
závodu malých dračích
lodí
Kdy se závod uskuteční: 12. září 2020 od 9.00 hodin
Kde se bude závodit:

na vodní hladině Labe u areálu
Bungalovy Kersko

Vstupné na akci:

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

Jak sestavit tým: Tým se skládá z 11 závodníků (10 lidí
pádluje a jeden udává tempo údery do bubnu), možností
jsou také náhradníci, tým může mít maximálně 15 členů.
Jak natrénovat: Tréninky budou probíhat v místě konání
závodů v pátek 11. 9. od 17:00 do 21:00 hod., nebo v Nymburce
v areálu rychlostních kanoistů v odpoledních hodinách. Obě
varianty tréninků nutno předem objednat tel.: 602 333 519
nebo emailu: small.dragonboats@gmail.com. Cena tréninku
je 500,- Kč za tým na 1/2 hod, 800,- Kč za tým 1 hod.

Křemílka a Vochomůrku, princezny, draky
a jiné pohádkové bytosti.
Všechny obrázky se povedly a každé
z dětí obdrželo malou odměnu.
Jana Šestáková

S latinná louka u Velenky
Slatinná louka u Velenky
je národní přírodní památka.
Je součástí přírodního parku
Kersko-Bory. Lokalita je významná díky výskytu lněnky
bezlistenné a mečíku bahenního. Území se pyšní faktem,
že se jedná o zbytek polabských luk.
Louka byla v minulosti pravidelně kosena, díky tomu
se zachovala různorodost
rostlin. V současné době se
tráva seká pomocí těžké
mechanizace a je to plánováno po 30. červnu, aby
se stihly vysemenit vzácné
druhy rostlin.
Pro dobrou kondici louky
a zachování druhů je také
důležité pokosenou trávu
z louky včas odvézt. Pokyn
k pokosení dává Chráněná
krajinná oblast Křivoklátsko.

Závodit se bude ve třech kategoriích:
1) Žáci 6 - 11 let - 1. stupeň / 2) Žáci 12 -15 let - 2. stupeň /
3) Mix dospělých (v posádce musí vždy pádlovat minimálně 4 ženy)
Startovné: Do 12. 9. 2020 - 2 400,- Kč za tým, na místě v den
konání závodů - 3 000,- Kč za tým, děti do 15 let zdarma.
Podrobnější informace: Porada kapitánů jednotlivých týmů
proběhne 12. 9. 2020 v 9:00 hod. v areálu Bungalovy Kersko.
Přihlášky týmů: Marcela Šteffková - tel.: 723 208 724
ZŠ Hradištko - tel.: 325 598 050, e-mail: info@skola-hradistko.cz,
nebo: small.dragonboats@gmail.com
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2020
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K nihovna Hradištko
Milí přátelé,
provoz v knihovně se po koronavirové karanténě pomalu rozjíždí.
Návštěvníků je zatím málo, ale časem
se to jistě zlepší.
Vás jistě zajímá, co se v knihovně dělo,
když se nepůjčovaly knihy. Tuto dobu
jsem využila k dokončení výměny obalů
knih, a tak jsou nyní všechny knihy
úhledně zabalené. Obec zakoupila nové
regály a pan David Novotný je sestavil
a nainstaloval. Knihovna se díky tomu
opticky zvětšila a rozzářila.

Oznamuji čtenářům, že knihovna
bude zavřena z důvodu dovolené
ve dnech:
13.7.2020 – 17.7.2020
10.8.2020 – 14.8.2020
Aktuální informace z knihovny naleznete na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
nebo na facebooku pod názvem Knihovna
Hradištko.
Do knihovny byly nakoupeny nové knihy,
Přijďte se podívat a třeba si i vypůjčit
pěknou knihu na dovolenou.
Knihovnu v Hradištku navštěvují žáci
naší malotřídní školy vždy ve středu
po obědě v rámci vyučování.
V letošním školním roce jsou to žáčci
1. a 2. třídy. Je jich celkem 14. Každou
schůzku čteme a něco pěkného vyrábíme,
povídáme si nebo malujeme. Často i na
motivy právě přečtené knihy.

V jednom z nových regálů vzniklo příhodné místo na počítačový koutek, který
je zájemcům o veřejný internet zdarma
k dispozici.

Děti se učí pravidla chování v knihovně,
pracovat s knihou, naslouchat a porozumět. Ti starší rádi menším čtou a ti menší
rádi dokazují, že to již také umí. Učí se
navzájem a je to velmi motivující.

Vaše knihovnice
Jana Šestáková
Projekt „Už jsem čtenář“
již po čtvrté v naší knihovně
SKIP ČR vyhlásil již dvanáctý ročník
projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka
pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Knihovna,
která žáky do projektu přihlašuje,
s nimi pracuje nad rámec obvyklých
knihovnických činností.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka,
původní česká novinka, která byla
napsána a ilustrována výhradně pro
účastníky projektu a kterou nelze
v běžné knihkupecké síti minimálně
tři roky koupit.
Ve školním roce 2019/2020 je to
kniha spisovatelky Lenky Rožnovské a
ilustrátorky Andrey Popprové – Katka
a klokan ze šuplíku.

Klub důchodců

Blahopřejeme !

Zdravíme všechny přátele z Hradištka, Kerska i okolí.

Občanům, kteří oslavili nebo oslaví
70 a více let přejeme především pevné
zdraví a hodně spokojenosti.

Není toho moc ke psaní, tak jenom pár řádek.
Pandemie nám zkazila plány a dlouho připravovaný
ples se bohužel nekonal. Ale určitě si to vynahradíme
v příštím roce. Byly jsme všechny zavřené doma
a komunikovaly pouze po telefonu. Naštěstí jsme vše
ve zdraví přežily a doufáme, že už bude jenom lépe.
Sešly jsme se poprvé až 2. června v klubu a také jsme
byly v Domečku na společné večeři. Navštívily jsme
paní Toničku Šimkovou v penzionu pro seniory Hvězda
a máme vyřídit všem známým pěkný pozdrav.
O prázdninách se nescházíme, ale o to víc se těšíme
na září.
Za Klub důchodců
Miluše Ziková
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V červenci oslaví narozeniny paní Božena
Šindelová, Jaroslava Veverková, Květuška Šťastná
a pánové Čeněk Kožnar, František Winterblum,
Antonín Veverka, Václav Král a Milan Dlabač.

GG
G

Srpnovými oslavenci jsou paní Jana Pokorná, Magda Křehnáčová,
Eva Volcová a pánové Stanislav Němec a Antonín Černý.
V září oslaví své narozeniny paní Jana Rejzková, Jaroslava
Kožnarová, Věra Brynychová a pánové Jaroslav Straka a Bohumil
Sekyrka.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2020

Odstavná a manipulační plocha v Kersku
Pokud přijedete do Kerska k Prameni,
jistě nepřehlédnete nový chodník a upravenou plochu okolo autobusové zastávky.
Tato (dle projektu) odstavná a manipulační plocha je dílo o délce 73 m a vede
od vjezdu do 13. aleje až po vjezd
k restauraci U Pramene. Jejím vybudováním se značně vylepšil komfort
pro nastupování do autobusu a při parkování vozidel.

nění v délce 73 m a provedení odbočky
na 13. alej s tím, že budou použity trubky
s vyšší pevností a zatížitelností, čímž se
sníží spotřeba betonu v podloží zámkové
dlažby při zachování zatížitelnosti plochy
v souladu s projektem. (Zkrátka trubky
budou dražší, ale spotřebuje se méně betonu.)
V rámci výstavby bylo připoloženo nové
vedení veřejného osvětlení směrem
k Hradištku a vyměněna lampa veřejného osvětlení, která byla v havarijním
stavu. Rovněž se připoložilo vedení
veřejného osvětlení směrem ke kurtům,
aby se v případě pozdější rekonstrukce
VO Kersko nemuselo zasahovat do stavby
odstavné plochy.

V lednu 2020 byla pomocí obálkové
metody ve výběrovém řízení vybrána
firma TANNACO a.s. Poděbrady s nabídkou realizace stavby za 1 129 737 Kč
včetně DPH. Vzhledem k tomu, že v té
době nebyl vypsán vhodný dotační titul,
rozhodlo vedení obce, že stavba bude
financována z rozpočtu obce.
Stavba započala v pondělí 16.3.2020.
Každou následující středu od 13.30 hod.
probíhaly kontrolní dny a stavební dozor
zajišťovala firma Okulet spol. s. r. o.
V průběhy stavby bylo zjištěno, že odvodňovací trubky pod touto plochou jsou
v nevyhovujícím stavu a v délce asi 10
metrů zcela chybí. Proto bylo operativně
rozhodnuto o komplexní výměně zatrub-

Stav k 18.3.2020

Stav k 1.5.2020

Slavnostní kolaudace proběhla bez zjištění závad a stavba byla předána do užívání
obce. Pan starosta pronesl krátkou řeč
a každý účastník dostal na památku
perníček s motivem chodníku.
Konečná cena díla včetně víceprací
činila 1 138 515,64 korun.
Zpracovala Jana Šestáková

Hotovo29.5.2020

Střípky z činnosti Mysliveckého spolku Sadská
V průběhu uplynulého mysliveckého
roku, nás ani Covid-19 nezastavil v naší
činnosti, což je především ochrana přírody a vypouštění ubývajících druhů divoké zvěře do přírody. S tím samozřejmě
souvisí i tlumení škodné a přikrmování.

Vypouštění kachen

Vypouštění králíka divokého

Do našich řad chceme přilákat mladé
adepty, proto se aktivně podílíme na práci
s mládeží Základních škol Hradištka
i Sadské. Jde nám především o to, aby
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2020

Tlumíme škodnou

příští generace žily v souladu s přírodou
a potkávaly volně žijící zvěř při procházkách lesem, polem i loukami a ne jen na
obrázku nebo v ZOO. Veškerá tato činnost
je podmíněna i finančními příspěvky od
obce Hradištko i města Sadská, za což
jim děkujeme.
Přejeme Všem krásné léto, plné zážitků
v přírodě.
Jana Frcková, jednatelka MS Sadská

Na vše bedlivě dohlíží hospodář
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Nová kniha

S lavnosti sněženek
– setkání s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem
V první části Lidé z filmu, divadla
a televize vzpomínají na natáčení hrabalovských filmů např. Naďa Urbánková, Jitka Zelenohorská, Václav Neckář,
Jaromír Šofr, Petr Brukner, ale také
bulharský herec Ivan Barnev. Schválně,
vzpomenete si, koho a ve kterém filmu
natočeném podle Hrabalovy předlohy
ztvárnil?

Když jsem v roce 2014 vydal svoji knihu
Slavnosti sněženek – lidské osudy
a odhalená tajemství v Hrabalově
Kersku, zeptal se mě jeden novinář,
zdali uvažuji o jejím pokračování.
Odpověděl jsem, že zcela jistě ne, poněvadž jsem dané téma vyčerpal. Uběhlo
pár let, během nichž jsem potkal mnoho
dalších zajímavých lidí, kteří také
rádi vzpomínali na osobnost Bohumila
Hrabala a jeho dílo. Povídali jsme si,
a tak časem vznikla další kniha.
Pokračování je tedy na světě! Kniha
je stylem podobná té první (rozhovory
+ fotografie), ale zpovídaní lidé jsou
– až na několik výjimek – jiní.

Světlo světa spatřilo mnoho divadelních
inscenací na motivy Hrabalových knih.
O některých z nich vyprávějí Ivo Krobot,
Josef Dvořák, Iva Hüttnerová či Petr
Drholec. A víte, proč Bohumil Hrabal
říkal Valentině Thielové „hraběnko“
a Magdě Vášáryové „maminko“? Proč považuje Jiří Suchý spisovatele za unikát?
Jak došlo k setkání Bohumila Hrabala
a Báry Basikové?

Své vyznání Hrabalovi vyjádřili ve druhé
části Lidé z výtvarného a literárního
světa také spisovatelé Radko Pytlík
a Jan Řehounek, sochař Aleš Hnízdil,
publicista Tomáš Mazal, grafik Vladimír
Suchánek, spisovatelka Zuzana Maléřová,
básník Jiří Teper, malířka Emma Srncová
a další. Víte, že existuje několik verzí
povídek Slavnosti sněženek? Co znázorňuje náhrobek Hrabalovy rodiny? Proč
milují jeho knihy čtenáři v Maďarsku?
Jak se stal Bohumil Hrabal „domácím
úkolem“ známých českých výtvarníků?
Ve třetí části Lidé z Hrabalova okolí
najdete zpovědi několika Hrabalových
přátel a sousedů z Kerska, ale také lidí
z blízkého či vzdálenějšího okolí. Zážitky
veselé i smutné vypráví např. hudebník
Michal Pavlíček, vnuk Jaroslava Haška
Richard, historička Jana Hrabětová, ředitel Postřižinského pivovaru Pavel Benák a další. Víte,
jak vznikl slogan „Zahrádkáři
Kersku“? A co víte o celoživotním Hrabalově příteli – básníku
a violoncellistovi Národního divadla v Praze – Karlu Maryskovi?
Pro milovníky díla Bohumila
Hrabala jsem toho nasbíral
ještě daleko více...
Přeji vám pěkné čtení!
Bronislav Kuba

Tip na volný ˇcas

S lavnosti sněženek

Dlouhodobá výstava Lesního ateliéru Kuba v Kersku věnovaná povídkám (1978) Bohumila Hrabala a nezapomenutelnému filmu Slavnosti sněženek (1983) Jiřího Menzela.
Knihu povídek Bohumila Hrabala Slavnosti sněženek nebo
stejnojmenný film mnozí znáte… Možná ale nevíte, kdo byli
ti, kteří se stali Bohumilu Hrabalovi inspirací – skutečné
postavy z Kerska a okolí. Mohlo by vás také zajímat,
na jakých místech se v Kersku stejnojmenný film natáčel.
A třeba si budete chtít pořídit do rodinného alba originální
snímek s divočákem, jak tomu bylo ve filmu Jiřího Menzela.
Bronislav Kuba
| 10
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K řest knihy Bronislava Kuby
V sobotu 27. června 2020 se na
zahradě Lesního ateliéru Kuba
v Kersku uskutečnil křest úžasné
knihy Bronislava Kuby Slavnosti
sněženek – setkání s Bohumilem
Hrabalem a jeho dílem.
Setkání nejen v knize, ale i ve sluncem zalitém Kersku bylo nádherným
zážitkem.

Rozvolnění koronavirové pandemie podpořilo i krásné slunečné
počasí, a tak se na zahradě Lesního ateliéru Kuba sešlo nějakých
sto padesát lidí.
Mohli si zdarma sami natočit Postřižinské pivo či Kerskou
limonádu a v průběhu odpoledne se dobře bavili. Byli mezi nimi
dokonce i zahraniční hosté.

Křest knihy - Bronislav Kuba, Jitka Zelenohorská, Václav Neckář
a Zuzana Maléřová

Z Maďarska přijeli László Polgár a Miklós Orvos, z Norska
Jomar Hønsi a z Německa Jitka Zelenohorská.
Kouzelnou kerskou atmosféru doladilo trio členů Symfonického
orchestru Českého rozhlasu Helena Ludvíková (flétna), Pavel
Ludvík a Jan Klika (violoncella) melodiemi z filmu Slavnosti
sněženek včetně Nikodémova Poustevníka. Zazpívala mladá
půvabná zpěvačka Alžběta Bohdanová a stále vynikající Vašek
Neckář za kytarového doprovodu bratra Jana.

Václav a Jan Neckářovi

Členové Symfonického orchestru Českého rozhlasu

Vyvrcholením programu byl samotný křest knihy. Spolu s Broňou
Kubou a jeho manželkou Janou, která mu byla při tvorbě oporou,
pokřtili objemnou a krásně vypravenou knihu Slavnosti sněženek
– setkání s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem zpěvák a herec
Václav Neckář, herečka Jitka Zelenohorská a spisovatelka
Zuzana Maléřová.
Broňa se přiznal, že když před šesti lety pustil do světa svoji
první knihu Slavnosti sněženek – lidské osudy a odhalená
tajemství v Hrabalově Kersku, prohlásil, že se psaním skončil.
Naštěstí svoje předsevzetí nesplnil, a tak si nyní mohly desítky
lidí koupit volné pokračování.
Za stůl k autogramiádě zasedli z těch, kteří s Broňou v knize
rozprávějí, zpěvák a dramaturg Aleš Ulm, zpěvák a herec Václav
Neckář a jeho „skřivánková” nevěsta Jitka Zelenohorská, herec
a Hrabalův kolega – kulisák z divadla Petr Drholec, tančící
holčička ze Slavností sněženek Pavla Vacková, básník Jiří Teper,
spisovatel Jan Řehounek, spisovatelka Zuzana Maléřová,
maďarský bohemista László Polgár, Hrabalův přítel Pavel Misík,
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2020

Autogramiáda

předseda kerských zahrádkářů René Elstner, vnuk Jaroslava
Haška publicista Richard Hašek, bojovnice za záchranu Paláce
Svět v Libni Eva Tomková, polský námořní kapitán v. v. Ryszard
Borowski, nymburský muzejník František Sýkora... Omluvil se
Petr Brukner – poprvé od koronaviru hrál s Cimrmany divadlo,
ale jeho zdravici přečetla manželka Eva.
Knihu je možné zakoupit v Lesním ateliéru Kuba (také v jeho
e-shopu) nebo v infocentru v Nymburce.
Jan Řehounek
předseda Klubu čtenářů Bohumila Hrabala
Autor fotografií David Růžička
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Socha Panny Marie je zpět!
Pokud pojedete po silnici II. Třídy/611,
vedoucí paralelně s dálnicí D11,
z Prahy do Hradce Králové, pojedete za obcí Velenka dlouhou rovinou kerského lesa. Na jeho konci
v levotočivé zatáčce nedaleko hájovny
stojí po pravé straně už po mnoho
let kamenná socha Panny Marie
s Děťátkem, která má velmi zajímavou historii…
Na místo samotné se lidé chodívali pomodlit už od nepaměti. Kdy poprvé a proč
právě sem, napoví dochovaná legenda,
uveřejněna v knize Sadská, opis dějepisný, místopisný a statistický, kterou sepsal a vydal vlastním nákladem v roce
1912 děkan ze Sadské Vojtěch Jelínek:
O sloupu tom zachovává se podání,
že jej prvně dali postaviti Čáslavští
poutníci na památku a poděkování Pánu
Bohu a Matce Boží za prokázanou záchranu. Stalo se totiž, že Čáslavští poutníci
v Kerském lese zbloudili až do noci a tu
v tom lese hroznou bouří překvapeni
byli. Že všichni bez pohromy konečně
z lesa se dostali, přímluvě Matky Boží
přičítali…
Socha Panny Marie od sochaře Formánka Českobrodského byla na tomto
místě postavena v roce 1886. Konaly se
u ní vždy sedm týdnů po Velikonocích
pravidelné a velmi oblíbené poutě, a to
až do šedesátých let 20. století.
24. června 2019 byla socha bohužel
vinou nezodpovědného řidiče úmyslně
poničena nárazem auta a všechny části
sochy rozmetány po okolí…

Povedlo se vám to dokonale, socha
Panny Marie je krásná…
Setkal jsem se s ní už v roce 1973.
Povídejte…
To jsem zrovna dodělal kamenosochařskou školu v Hořicích, bylo mi osmnáct,
měl jsem dlouhé prázdniny. Můj děda
tady v Sadské měl kamenictví, menší
dílnu. Chodil jsem k němu o prázdninách
pracovat. V tom roce 1973 uspořádala
paní Růžičková z Třebestovic sbírku
na opravu sochy, která byla celá od barev.
Dříve tam totiž jezdili kolotočáři, kteří
před poutí vzali štětku a celou ji natřeli
emailem. Pískovci to nedělá dobře, protože pod nátěry plesniví. Tenkrát jsem
sochu čistil od barev. Byla to příšerná
práce, nebylo moc prostředků, dělalo se
to louhovými zábaly a mechanickým čištěním. Ale zase díky tomu, že nad sochou
byla stříška, nešla na ni shora voda. Socha
ale degradovala ze spodu, od soklu.
Socha byla k podstavci přilepená?
Dříve, když se dělávaly pomníky nebo
sochy na hřbitovy, dávaly se dubové čepy.
Později se začaly dělat železné, ale nedělalo to dobrotu. Vidíte, tady jsou kramle,
které jsem musel z podstavců vytahat.
Bylo to k sobě stažené kramlemi, ale jak
rezavěly, pískovec roztrhly. Vše jsem
rozebral, zarovnal. Doprostřed základu
vrostl dokonce kořen. Tím, že socha
nebyla sčepovaná, dopadla ještě dobře.
Čepy by jí roztrhaly. Má asi dvanáct set
kilo, podstavec šest set a schody tři sta.
Přilepím ji tak, jak se to dělalo postaru,
na kvalitní vápennou maltu.
Objevil jste něco zajímavého?
Pod spodním lemem šatů byl téměř
nečitelný nápis: Oroduj za nás, svatá
boží rodičko. Býval zlacený. Našel jsem
zbytky podkladů, které se dávaly pod zlacení. Tak jsem to obtáhnul, na soše zvýraznil linky a korunku – jen tak střízlivě.

Restaurování sochy Panny Marie se ujal
kameník Jan Kováč ze Sadské. V té době
jsem jej navštívil v jeho dílně…
Pane Kováči, bylo poškození sochy
velké?
Docela ano. Některé části letěly až dvacet
metrů. Tělo sochy bylo potlučené – záda,
hlava, prstíky – ale až na pár útržků
se zachovalo skoro všechno. Části soklu
ale ne. Hledal jsem tam, kopal, ale všechno
nenašel. Myslel jsem, že desku budu
dělat novou, ale slepil jsem ji, šla opravit. Chybějící části jsem doplnil umělým
kamenem. Ani nepoznáte, že něco chybělo.
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Původní zastřešení bylo zcela
zničené. Musí nad Pannou Marií
být vůbec stříška?
Aby byla chráněná, tak musí. Když tam
nebude – a stojí u silnice, kde jezdí auta,
emise, déšť, voda – bude trpět. Jen díky
stříšce přežila tak dlouho, od roku 1886.
Zase ji vyrobíme. Socha je vysoká celkem
320 cm, stříška bude mít přes čtyři metry.
Při tak ošklivé nehodě je skoro
zázrak, že socha nedopadla hůře.
Samotná socha nedostala náraz. Ten
člověk narazil do soklu, který vyrazil –
v podstatě ji podjel a ona spadla do mechu
a písku… Je zázrak, že on to přežil.
Panna Marie, byť sama zničená,
jej vlastně zachránila.
Měl štěstí v neštěstí. Odstěhoval se

z Nymburka zpátky někam na Slovensko… Opravu sochy jsme směřovali
k termínu poutě, ale teď je to stejně
jedno… (v době šířící se koronavirové
pandemie právě probíhala doba zákazu
sdružování lidí, pozn. aut.). Jako kluk
si ale na poutě pamatuji. Tím, že bývaly
v lese, mívaly nádhernou atmosféru.
Na čem jste ještě v okolí pracoval?
Dělal jsem modrý kříž u silnice za Sadskou, také bílý kříž na pístecké cestě. Byl
rozbitý, zaoraný, nenašel se. Vyrobil jsem
nový. Když byl hotový, paní Pajkrtová,
která se zajímala o historii Sadské, mi
přinesla nápis, který na původním kříži
býval. Řekl jsem: „To je písmen jak
na kostele!“ Někteří lidé mi říkali: „Stojí
ti ten bílej kříž za to?“ „Ano, musím ho
udělat, kdo by ho udělal? Postavili ho
naši předkové a je důležité jejich odkaz
zachovat.“ Když jsem kříže dodělal, přišel
farář a vysvětil je.
A kdy bude vysvěcena naše Panna
Marie s Děťátkem?
Prý snad někdy v září… Když jsem ji
opravoval už jako kluk, cítil jsem k ní teď
povinnost… Je to moje srdeční záležitost!

P. S. 30. dubna 2020 byla socha
Panny Marie s Děťátkem instalovaná ve své celé kráse zpět na své
původní místo v Kersku.
Bronislav Kuba
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2020
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Š achy mezi kapkami deště
I přes zamračenou oblohu a vytrvalý déšť
se v sobotu 20. června 2020 v areálu
Bungalovů Kersko uskutečnil 4. ročník
Open Air turnaje v rapid šachu. Do Kerska
dorazily na čtyři desítky příznivců této
královské hry a zcela tak zaplnily kapacitu turnaje.

Během šestihodinového klání odehráli profesionální a amatérští
šachisté z mnoha koutů
České republiky celkem
133 partií.
Majitelem poháru pro
nejlepšího hráče letošního ročníku, který
předal starosta obce
Hradištko - Kersko pan
Vlastimil Šesták, se stal
Pavel Jirásek z šachového klubu Lípa
ze Všestar v Královéhradeckém kraji,
když získal 6,5 bodů ze sedmi možných
za 6 výher a jednu remízu. Na druhém
místě se umístil Zdeněk Hába z pražského klubu Mahrla (6 bodů) a bronzovou
medaili vybojoval Pavel Němeček z šachového klubu Joly z Lysé nad Labem (5,5 b.)

Loňský vítěz Tomáš Zima z Nymburka
obsadil letos krásné čtvrté místo.
Bližší informace o turnaji je možné najít
na www.sachy-kersko.cz.
David Židlický
foto a text

N ová hříbata v Jezdecké
škole Equus Kinsky

Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2020
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Co se to děje na oběžné dráze?
Za jasné oblohy je i nad Hradištkem
vidět prakticky každý večer řada
“hvězd”, které v nehlučném vláčku letí
po nebi. Nejsou to letadla ale družice.
Že jich je v poslední době nějak moc?
Je. Bude jich ale ještě víc.
Za vším stojí satelity společnosti
SpaceX Elona Muska, které se jmenují
Starlink a mají poskytnout celosvětové pokrytí internetem. Celý projekt
je výsledek posunu v kosmonautice,
kde stále větší roli hrají soukromé
firmy. Monopol NASA je minulostí.
Dnes, pokud má dostatek peněz, může
mít vlastní družici prakticky každý. Firmě
SpaceX se podařilo v posledních letech
výrazně zlevnit starty do vesmíru tím,
že části raket zvládnou přistát zpět
na zemi a po drobných opravách a dotankování mohou znovu startovat. To není
ale zdaleka vše, stejná firma se také postarala o první start soukromé kosmické
lodi s lidskou posádkou. Dlouhých devět
let uplynulo od chvíle, kdy v červenci 2011
odstartoval raketoplán Atlantis, který vyrazil na misi STS-135. Tehdy to bylo
naposledy, co z území Spojených států
odstartovala pilotovaná kosmická loď.

Raketoplán Atlantis (www.cs.wikipedia.org)

Po devíti letech byla na rampě 39A
připravena raketa Falcon 9 společnosti
SpaceX, která na svém vrcholu nesla pilotovanou kosmickou loď Crew Dragon.
Na palubě byli astronauti Robert Behnken
a Douglas Hurley. Bylo to ze stejné startovací rampy Kennedyho vesmírného
střediska na Floridě, z jaké startovalo
k Měsíci Apollo 11 v roce 1969.

Přistání rakety Falcon 9 (www.en.wikipedia.org)
| 14

Kosmická loď Crew Dragon

Družice Echo (www.cs.qwe.wiki)

(www.en.wikipedia.org)

Vše začalo již v roce 2006, kdy NASA
vyhlásila program Commercial Orbital
Transportation Services (zkráceně COTS),
jehož úkolem bylo dát soukromým firmám
možnost vyvinout a provozovat nákladní
kosmické lodě, které budou vozit náklad
na ISS. V rámci tohoto programu byly vyvinuty lodě Cygnus od společnosti Sierra
Nevada Corporation s raketou Antares
a Cargo Dragon, od společnosti SpaceX
s raketou Falcon 9. Obě lodě pak úspěšně
dokončily tento program, když se jim
podařilo dosáhnout ISS (Dragon v roce
2012 a Cygnus v roce 2013).
S ohledem na tyto zkušenosti pak NASA
v roce 2011 vyhlásila několikafázový program Commercial Crew Development
(CCD), jehož úkolem bylo získat soukromé dopravce pro přepravu astronautů
na stanici ISS. Musíme si také ještě připomenout, že od roku 2011, kdy odstartoval poslední raketoplán, byli astronauti
NASA, ESA (Evropské kosmické agentury), JAXA (Japonské kosmické agentury)
a Kanadské kosmické agentury vynášeni
na ruských Sojuzech. V těchto kosmických lodích si agentura kupovala místa
a takto byla zajištěna dopravní obslužnost
stanice. V důsledku toho sice Rusko
navýšilo počet letů Sojuzů ke stanici,
aby po celý rok mohla na stanici zůstat
šestičlenná posádka, ale Rusko tím také
získalo monopol, který v průběhu let vedl
k výraznému navýšení cen za jednu sedačku. Na druhou stranu však pro ruský
kosmický program byly takto získané
peníze velmi cenným příjmem do stále
seškrtávaného kosmického rozpočtu.
Ale zpět k družicím, které můžeme vidět
nad Hradištkem.
Už od počátku 60. let bylo možné
na obloze vidět první družice. Tehdy
se jednalo o družice Echo, které měly
za cíl vyzkoušet možnost televizního přenosu. Šlo vlastně o velké balóny potažené
hliníkem, které dobře odrážely nejen
signál, ale i sluneční záření. Proto byly
dobře pozorovatelné. Vždy večer a ráno,
kdy ve výšce ve které se pohybovaly,
již svítilo Slunce, ale na Zemi pod nimi
byla ještě tma.

Dnes je na oběžné dráze celá řada družic,
nejlépe jsou vidět družice na nízkých
oběžných drahách a jsou tedy dostatečně
jasné pro pozorování pouhým okem.
Síť satelitů Starlink má zahrnovat celkem
12 tisíc (!!!) družic, které budou poskytovat připojení k internetu kdekoliv na světě.
Satelity sice po navedení na definitivní
dráhu nemají být viditelné očima, ale
v dalekohledech ano. Tím se dostáváme
k tomu, že řadě lidí tento projekt vadí.
Dosavadních 400 satelitů na oběžné dráze
je vidět na obloze prakticky každý
okamžik, ruší tak nejen pohled na nebe,
ale hlavně astronomická pozorování.
Kromě toho dochází k znečišťování prostoru kolem Země. Srážka s takovou
družicí může mít pro pilotované lety
fatální následky.
Jaká nás tedy čeká budoucnost? Zdá se,
že již brzy uvidíme na obloze víc družic
než hvězd. Jestli je to dobře, ponechám
na čtenáři.
Ing. Vladimír Libý

Družice Starlink z oběžné dráhy Země
(Autor: SpaceX)

Jak bude probíhat postupné budování
satelitní konstelace Starlink (Autor: SpaceX)
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S ocha Panny Marie v Kersku
Pro občany Hradištka Kerska i širokého okolí je pamětním a známým
místem.
V minulosti byly v okolí sochy každoročně pořádány slavné poutě.
Bohužel dne 24. 6. 2019 byla socha
velmi poškozena při dopravní nehodě.
Torzo sochy bylo převezeno na obecní
úřad v Hradištku a později do Sadské
do uměleckého ateliéru pana RNDr.
Jana Kováče.
Socha je již opravena a ustavena na nově
vybudovaném základu. Následně bude
instalována i nová stříška a lavička
pro znavené kolemjdoucí. (Jen pro zajímavost, pan Kováč sochu již jednou
opravoval, bylo to 70. létech a oprava
byla součástí jeho diplomové práce.)
Chcete-li, zavzpomínejte si s námi na jednu
pouť podle vyprávění pamětníků.

Pouť u panenky Marie
Když půjdete z Hradištka cestou kolem
hájovny Kerskem až ke státovce, stačí
přejít na druhou stranu a jste u sochy
panenky Marie. V první polovině minulého století se tam konaly slavné poutě.
Kolem cesty až k Třebestovicím bylo
pokaždé mnoho stánků, kolotočů, houpaček a jiných atrakcí.
Chodily tam celé rodiny a jejich slavnostně nastrojené děti se nemohly dočkat,
kdy už tam budou. Běhaly od stánku
ke stánku, nakupovaly cukrlata nebo báječné ledo-medo, oblíbenou zmrzlinu. Velkým
lákadlem také byly okurky láčenky, které
tam prodával pan Hynek z Hradištka.
Taková jedna okurka byla za korunu,
a když jste měli chuť napít se láku, ten byl
zadarmo.
Můj brácha, jako malý kluk, láčenky
vždycky vyhledával, při každé příležitosti
si na ně vyprosil penízek. Jednou se
ale stalo, že si v sudu vyhlížel tu největší
a nejpěknější okurku, kterou si koupí
a najednou tam uviděl plavat mrtvou
myš. Říká: „Pane Hynek, plave vám tam
nějaká myš.“ Hynek ani nehnul brvou,
myš vyndal a zahodil. Pak dal ukazováček
k puse: „Pššt, buď zticha, když to nikomu
neřekneš, dám ti okurku zadarmo.“
Brácha byl spokojený a panu Hynkovi
se nezkazily kšefty, vyprávěla paní
Šimková. (Jenom pro pořádek, pan Hynek
byl velice čistotný, jak vyprávěli a zdůrazňovali pamětníci. Sud s okurkami míval
zakrytý, ale i při nejvyšší opatrnosti
se může přihodit taková nemilá příhoda.)
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2020

V hospodě U Vačlenů v Třebestovicích
bývala pouťová zábava. Hrávala tam
muzika s kapelníkem Hybešem a mládež
z Hradištka se za ním táhla. Hybeš na to
vždycky myslel a zamlouval jeden stůl
pro Hradišťáky.
Jedna ze zábav byla pro několik kluků
z Hradištka nezapomenutelná. Mládenci
přijeli k Vačlenovum a pořadatelé je nechtěli pustit dovnitř, bylo narváno, spousta
lidí. Ale měli rezervaci a stůl na ně čekal,
museli je pustit. Kluci to rozjeli, popili
malinko víc než obvykle a nějak se dostali
do křížku s klukama od houpaček.
Začali se rvát ale byl tam s nima Franta
Svatušku, velkej, udělanej chlap, se sílou
jako medvěd. Dělal ve družstvu v Lysé
nad Labem, a když bylo potřeba, bafnul
pod každou ruku padesátikilový pytel
obilí a šel, jako by nic nenesl. Takovou
měl sílu, hotový valibuk. Tak ty kluky
od houpaček trochu načechrali a vyhodili
z hospody. To bylo někdy kolem půlnoci.
Asi tak za hodinu odešel Franta domů
a kluci pokračovali v zábavě až do rána.
Po úspěšné potyčce se cítili ještě silnější
a mohutně se posilovali alkoholem před
zpáteční cestou. Když k ránu odcházeli,
špatně se jim nasedalo na kola a motali
se na cestě domů.
A stalo se, co se dalo čekat. Kluci od houpaček na ně v prvním roští čekali a sílu
si pojistili pořádnými klacky v rukou.
A tak každého Hradišťáka brali sukovicí
po zádech hlava nehlava. Úplně poslední
jel Jirka Šťastnu z Bulánky. Ten jich chudák
schytal nejvíc. Domů dorazil celý dobitý
a potrhaný.
A doma dostal navíc
co proto od maminky. Protože oblečení, které měl na sobě,
bylo ještě večer úplně
nové a ráno na vyhození.
(Z knihy Hradištko
povídání při černé
hodince)

Vzhledem k probíhající pandemii není
možno uspořádat slavnost vysvěcení
sochy na dobu tradiční pouti.
Podle sdělení paní Hájkové je naplánováno slavnostní vysvěcení opravené
sochy Panenky Marie na 12. září 2020,
tedy v den svátku Marie.
Zpracovala Jana Šestáková
knihovna Hradištko
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Historie obceHradištko Kersko
Socha Panenky Marie
S laskavým svolením pana faráře Krajla jsme nahlédli do staré kroniky. O historii
sochy Panny Marie v Kersku jsme našli toto:
Dle pověsti zabloudili poutníci z města Čáslavi na cestě ze Staré Boleslavi v Kerském
lese byvše zastiženi hroznou bouřkou i museli v témže lese přenocovati. Na památku
toho a na poděkování šťastného vyváznutí zavěsili na místě onom obrázek Starob.
Panny Marie – odtud i název onoho dílu lesa až do dneška zvaný „Panenský les“.
Poněvadž starý obrázek sešel, dal Sadský farář Tomáš Čížek jiný obrázek na svůj
náklad zhotoviti a na sloup zavěsiti a posvětil jej 25. května 1775.
Tento sloup s obrázkem odstraněn v tyto dny v měsíci září 1886, zcela sešlý
a postavena na totéž místo kamenná socha Rodičky Boží z dobrovolných příspěvků.
Sbírku zařídili velenští občané. Čáslavští zaslali částku 36 zl., Třebestovičtí uhradili
16 zl. Jsa zde krátký čas,
nevěděl jsem o pomníku
Velenských, až když oni
sochu zjednali. Tím se
stalo, že nemohl u věci
té k tomu pracovati, aby
důstojnější socha od dovedného sochaře opatřena byla. Nynější socha
nemá do sebe žádné umělecké ceny, a z úcty vůle
Boží, pracovati obci k tomu,
aby tato jinou lepší
sochou nahrazena byla.
Dne 17. října byla nově postavená socha vysvěcena.
Odpoledne o 1. hodině ubíral se průvod z farního
chrámu Páně do Kerska, kamže průvod z Velenky
přistupoval s veledůstojným p. farářem břístevským
Petrem Maťákem, jenž k lidu shromážděnému krátkou
řeč měl, po kteréž socha mnou posvěcena byla.
Budiž to k větší cti a slávě Boží a jeho Nejsv. Rodičky.
Knížecí lesní p. Seljaner místečko okolo sochy planýrovati a krásně upraviti dal živým plotem z lesních
stromečků. Později nákladem Jeho Jasnosti knížete
pána Hohenlohe zřízena plechová stříška nad sochu.
Dovolím si panu faráři oponovat, nám se naše socha
Rodičky Boží s Děťátkem líbí. Ve staré kronice
Hradištka nalezneme o historii sochy toto:
V kerském lese u lesovny stojí mariánská socha, která
nahradila původní sloup s klekátkem. Na sloupu
na plechu byl namalovaný obrázek Rodičky Boží, který
dali postavit čáslavští poutníci jako poděkování, že když
za hrozné bouře v kerském lese zabloudili, bez pohromy
se z lesa dostali. Přičítali to přímluvě Matky Boží.
Později byla udělána sbírka a z této sbírky zaplacena
byla kamenná socha. Stojí zde od roku 1886 a vyšla
na 120 zlatých. (Podle zápisu kronikáře pana Jurečka)
Zpracovala Jana Šestáková
knihovna Hradištko

Drobné postřehy z Kerska
Vězte, že:
• 22. 7. 1922 kupuje Josef Hyross starší od knížete Mořice
z Hohenlohe poděbradské panství, včetně kerského polesí,
za 85 milionu korun. Celková výměra zakoupeného panství
činila cca 7500 ha.
• Po pozemkových reformách zůstává Josefu Hyrossovi mladšímu výměra půdy, včetně kerského polesí, ve výši 2421,46 ha.
• První novinové články referující o záměru vybudovat lesní
město Kersko se objevují v průběhu roku 1933.
• Projekt výstavby Kerska byl vypracován v pražském atelieru
Ing. Tichého.
• Zajímavostí je uvažovaná výstavba sanatoria pro léčbu plicního
onemocnění u dětí.
• Dohoda o výstavbě letoviska Kersko byla uzavřena mezi obecním
zastupitelstvem v Hradištku a panem Hyrossem dne 21. 5. 1934
• Ve zbytku roku 1934 byly prováděny různé přípravné práce.
• První parcela a následná výstavba chat začíná s následujícím
rokem 1935
Mgr. Václav Kořán
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