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V letním vydání Novinek
naleznete:
- Slovo starosty
- Zprávy z obecního úřadu
- Vítání občánků
- Blahopřání oslavencům
- Základní a Mateřská škola
- Knihovna na jaře
- Klub starších důchodkyň
- Klubko doma i na cestách
- Klub mladších důchodkyň
- Jaká byla škola tenkrát ...
- 80 let Okrašlovacího spolku v Kersku
- MUDr. Z. Roithová (úryvek z knihy)
- Václav Junek - Nakreslil jsem slabikář
- Novinky pro děti

Vážení spoluobčané,
školní rok skončil jako tradičně vydařenou akademií žáků ZŠ a MŠ Hradištko
a tak bych chtěl hned úvodem poděkovat všem žákům nejen za jejich krásné
vystoupení, ale i za jejich celoroční práci
a reprezentaci školy a obce při různých
vědomostních a sportovních kláních.
Velký dík za kvalitní a obětavou práci
patří celému učitelskému sboru a pracovníkům školy.
Školákům začínají prázdniny, ale ruch
ve školních budovách neustane ani
v prázdninovém čase. Během prázdnin

Foto titulní strana: Karolína Šteffková

plánujeme v budově mateřské školy provést stavební úpravy, které nám dovolí
navýšit nevyhovující stávající kapacitu
na 20 žáčků s výhledem dalšího navýšení v roce příštím na 24 dětí v mateřské
škole.

V tomto prostoru také plánujeme po konzultacích s odborem dopravy MěÚ Nymburk a Policie ČR místní úpravy provozu,
kdy bude pro motorová vozidla v rámci
zvýšení bezpečnosti zneprůjezdněna komunikace v prostoru mezi restauracemi.

Drobné úpravy proběhnou i v budově
základní školy, kdy bude namísto kabinetu vybudována jazyková učebna a částečně upravena úklidová komora. Také
plánujeme přemístit pro žáky mateřské
školy nevyhovující herní sestavu z areálu
MŠ do prostoru parku před hostincem
U Kocánků, kde se pokusíme během
prázdnin vybudovat malé dětské hřiště.

Bezpečnost silničního provozu, nedodržování dopravního značení, jízda pod
vlivem alkoholu v naší obci byla konzultována taktéž s Policií ČR a naší snahou
je dosáhnout zvýšení počtu policejních
kontrol, které se zaměří na tyto skutečnosti. Samostatnou kapitolou je řešení
problematiky přístupu do areálu jezdecké
školy, ... pokračování na další straně

kdy díky obrovskému navýšení provozu
dochází k naprosto neúnosným dopravním situacím a snad jen zázrakem nedošlo
prozatím ke zranění občanů a vyšším škodám na majetku. Také tuto problematiku
jsme již začali řešit s příslušnými dotčenými orgány státní správy a v dohledné
době bude svoláno společné jednání
s majiteli jezdecké školy.
Na přelomu července a srpna proběhne
několik desítek let očekávaný okamžik –
kolaudace páteřního vodovodního řadu
Kersko, který podstatným způsobem zpříjemní život mnoha obyvatelům. Přípojky
začneme budovat v průběhu září, podrob-

Zprávy

z obecního úřadu

Vodovod Kersko
informace č. 5
Vážení spoluobčané,
výstavba páteřního vodovodního řadu
Kersko je téměř dokončena, probíhají
poslední terénní úpravy a opravy silnic
dle požadavků obce a SÚS pro Středočeský kraj a připravujeme požadované
doklady ke kolaudaci. Kolaudace díla
proběhne na přelomu července a srpna
2017.
K dispozici máme cca 82 zpracovaných
projektů na domovní přípojky k páteřnímu řadu, čekáme na územní souhlasy od SÚ Sadská, které bychom měli
obdržet v druhé polovině července.
Během srpna budou připraveny k podpisu příslušné smlouvy s občany, pro
jejichž nemovitosti je již vypracován
projekt. Při podpisu smlouvy obdrží
každý potřebné informace k výstavbě
přípojek, která by měla začít v měsíci
září. Seznam majitelů nemovitostí, kteří
mají již zpracovanou projektovou dokumentaci bude v nejbližších dnech zveřejněn na obecních webových stránkách.
V nejbližší době budou také zahájeny
projekční práce na dalších domovních
přípojkách.

nější informace se dočtete v dalších vydáních našich Novinek a na webových
stránkách obce.
Prázdniny a dovolená také ovlivní provoz
obecního úřadu poslední červencový
a první srpnový týden, kdy budou omezeny úřední hodiny.
Přeji Vám všem příjemné prožití letních
měsíců, hodně slunce a pohody, málo
komárů (které jsme také letos postříkali)
a hodně zdraví a optimismu.
Josef Zelenka
starosta obce

S lavnosti koní

Výletní loď Blanice byla spuštěna na vodu
již v roce 1927. Na kryté vyhlídkové palubě jsou místa pro 50 osob. V plavební
sezoně (od dubna do října) loď brázdí
vody středního Labe v okolí Nymburka.
Loď Blanice přepravuje též kola.

Foto: archiv JŠ Equus Kinsky

Plavební řád 2017, ceník a více informací
naleznete na: www.polabinalodi.cz,
nebo na webových stránkách naší obce.

P odmínky dotací na zateplení bytových domů
Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu,
se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité,
aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž
zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti
jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 %
z celkových způsobilých výdajů projektu. Příjem žádostí o podporu v aktuální
výzvě potrvá do 30. 11. 2017. V případě, že Vás informace zaujala nebo byste se
rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště
Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Celý text podmínek dotací
naleznete také na webových
stránkách naší obce.



Josef Zelenka
starosta obce

I nzerce

A ktuální informace

Nabídka služeb

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

Velkolepá koňská show se bude konat
v neděli 27. srpna 2017 v areálu
Jezdecké školy Equus Kinský. Dopoledne Národní chovatelská přehlídka
plemene koní Kinských. Atrakce pro
děti. Hlavní program od 14:00 hod.

V Hradištku 26.6.2017

Profesionální likvidace a frézování
pařezů, kácení stromů a řezání dřeva
s možností odvozu. Cena dohodou.
Kontakt - tel.: 608 231 600

Ilustrační obrázky v letních Novinkách na str. 2, 3, 4,
11 a - Vendula Šaldová

www.hradistko-kersko.cz

U závěrka podzimních Novinek
Uzávěrka podzimního čísla Novinek
je 22. 9. 2017. 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.
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2017

V ítání občánků
V sobotu 3. 6. 2017 bylo celkem sedm
občánků slavnostně uvítáno vedením obce
v čele se starostou Josefem Zelenkou
do obce Hradištko. Žáci místní základní
školy, zpestřili dopoledne svým vystoupením. Naši nejmladší byli obdarováni
pamětním listem a zlatým čtyřlístkem
pro štěstí.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům
spoustu krásných let v obci Hradištko.

Diana Novotná

Václav Pavlík

Vojtěch Bubeník

Jonáš Tluchoř

Adam Veselý

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

Vojtěch Procházka

Matěj Vorlíček

K amenná svatba
65 společných let
Manželé Jiřina a František Hlavičkovi
4. října oslaví 65. vyročí svatby.

Srpnovými oslavenci jsou paní Jana Pokorná, Magda Křehnáčová, Eva Volcová
a pánové Stanislav Němec a Zbyšek Volný

Mnoho zdraví jim přeje
celá rodina.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2017
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V září oslaví narozeniny paní Jana Rejzková, Věra Brynychová, Věra Svatušková,
Jaroslava Kožnarová a pánové Jaroslav Straka a Bohumil Sekyrka.

v

V červenci oslaví narozeniny paní Božena Červenková,
Božena Šindelová, Jaroslava Veverková, Květuška
Šťastná, Štěpánka Zavadilová a pánové Čeněk Kožnar,
Bohumil Pech a Antonín Veverka.
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko
Léto volá … KONČÍ ŠKOLA!!!
Letní prázdniny - jaké asi budou? Určitě pro všechny zasloužené. Vždyť je za všemi
vidět mnoho práce a úsilí, které museli vydat, aby došli až na konec školního roku.
Jak již název článku napovídá, konec školního roku se kvapem blíží a spolu s ním
vysvědčení a samozřejmě letní prázdniny,
na které se těší děti, rodiče i učitelský
sbor mateřské a základní školy.
Školní rok 2016/2017 je u konce a já chci
poděkovat hlavně Vám rodičům, kteří jste
nás ve všem podporovali a dávali nám
plnou důvěru, prožívali jste s námi celý
školní rok a pomáhali nám.
Děkujeme za krásné rozloučení žákům
pátého ročníku, paní Janě Šestákové
za spolupráci s knihovnou a členkám KD
za pomoc při organizování akcí a společné
výlety. Také si vážíme finanční i materiální podpory mnoha sponzorů.

Letošní rok byl pro nás vyjímečný, neboť
byla naplněna kapacita školy na 35 žáků.
Přes prázdniny dojde k rekonstrukci
školky, aby mohla po prázdninách přivítat 20 dětí místo původně 15 plánovaných. To by nebylo možné bez pomoci
a pochopení obecního úřadu.
A tak všem přejeme sluncem prozářené
léto. Zdravíme a už se těšíme po prázdninách na zahájení nového školního roku
2017/2018, který začne 4. září.
Za MŠ a ZŠ
Mgr. Marcela Šteffková

Pasování žáků 1. ročníku na rytíře a rytířky čtení

Výuka matematiky 1. a 2. ročník

Základní škola Hradištko - školní rok 2016/2017
Výuka přírodovědy 4. ročník

vd

Slavnostní rozloučení
žáků 5. ročníku

2. místo na závodech lehké atletiky

Vojtěch Mikoláš, Anna-Marie Lukešová, Veronika Kovářová,
Kryštof Ámos Kalíšek a Jan Kopidlanský
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Mobilní planetárium
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Základní škola a Mateřská škola Hradištko
pořádá
ve spolupráci se smalldragonboats.cz

6. ročník
závodu malých dračích lodí

Š kolní akademie
Cirkus

Kdy se závod uskuteční: 16. září 2017 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
15. 9. od 17:00 do 21:00 hod., nebo v Nymburce v areálu
rychlostních kanoistů v odpoledních hodinách.

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

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

Startovné:

Do 15. 9. 2017 – 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 16. 9. 2017
v 9:00 hod. v areálu Bungalovy Kersko
Přihlášky týmů:
Marcela Šteffková tel.: 723 208 724
ZŠ Hradištko
tel.: 325 598 050
nebo na emailu
info@skola-hradistko.cz
small.dragonboats@gmail.com

B ezpečný Pitbull
Krásný květnový čtvrtek k nám do školy
a školky zavítala paní Cirkovská se svojí
pitbullí fenkou Chilli. Užili jsme si báječnou hodinu nabitou spoustou zajímavých
informací. Začali jsme krátce anatomií,
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dozvěděli jsme se, co nám pes svým
tělem říká, a řekli jsme si, jak se chovat,
když potkáme krásného pejska a moc
si ho chceme pohladit. A pak jsme se
také naučili, jak se chovat, když potkáme
na ulici psa, kterého vlastně vůbec potkat
nechceme. A abychom jenom neposlou-

Z ahájení školního roku
2017/2018
pondělí 4. září 2017
- Základní škola od 8.00 hod.
- Mateřská škola od 6.30 hod.

chali a netrénovali sebeobranu, měli
jsme i možnost si Chilli pohladit nebo
si s ní třeba zaválet sudy. Obě dámy byly
skvělé. Paní Cirkovská krásně povídala
a trpělivě odpovídala na naše neutuchající dotazy. A Chilli? Ta byla prostě nejlepší!
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K nihovna na jaře
V jarních měsících jsme v knihovně
tvořili, vyráběli, zpívali, povídali,
trochu cvičili, ale hlavně si půjčovali
knihy a četli.
Ti úplně nejmenší návštěvníci knihovny,
děti z mateřské školy, si poslechli každý
měsíc jednu pohádku. V dubnu to bylo
O koblížkovi, který byl tak pyšný, že když
mu liška pochlebovala, nechal se sníst.
V květnu O veliké řepě, kdy jsme si vysvětlili, jak řepa vypadá a na co se používá. V červnu, při pohádce Apolenka a její
oslíček, se děti dozvěděly, jak je nebezpečné pít vodu z neznámé studánky. Děti
si mohly vyzkoušet poskládat pohádku
ze stavebnice a to je velice bavilo. Protože
to bylo setkání v knihovně pro tento
školní rok poslední, přinesly mi paní učitelky kytičku jako poděkování za všechny
pěkné pohádky a děti krásně zarecitovaly
básničku.

Děti z mateřské školy

Pohádka o veliké řepě

za symbolických 10 korun. Každý žáček,
který dokázal, že už umí číst, obdržel tuto
knihu za odměnu.
Děti také vyráběly střapce a pavučinky
z vlny a zkoušely kopírovat obrázek přes
bílý pečící papír.
Protože se knihovna dlouhodobě účastní
projektu Celé Česko čte dětem, nezapomínáme při každém společném setkání
v knihovně alespoň 20 minut číst. Také
školáci s paní učitelkou se přišli s kytičkou rozloučit, poděkovali mi a slibovali,
že budou knihovnu navštěvovat i o prázdninách.
Babičky z Klubu starších důchodců se
i nadále pravidelně každé pondělí scházejí
v knihovně. Uvaříme čaj, k němu něco
sladkého na zakousnutí a povídání o tom,
co je za poslední týden nového. Potom
už je čas i chuť trochu procvičit ztuhlé
prstíky. V rámci pracovní terapie jsme
tvořily vázičky ze sklenic a vlny a také
barevné tulipány z krepového papíru,
babičky skládaly a vybarvovaly pestré
pávy z papíru.
Po dokončení práce asi 10 minut cvičíme
v sedě, aby se těla trochu protáhla, a před
odchodem domů ještě zazní písnička „Než
dobrou noc, si dneska dáme, ještě tu
poslední si zazpíváme. Tak dobří přátelé, se hned tak nesejdou, nebudem
si říkat sbohem, ale na shledanou.“

S ousedské posezení
Sousedské posezení s písničkou se konalo 17. června od 14. hodin v přízemí
Obecního úřadu. Muzikanti ze Sadské
se dostavili v předstihu, aby si stihli
připravit instrumenty a slavnostně vyzdobená místnost školní jídelny se pomalu začala zaplňovat pozvanými hosty.
Přišlo celkem asi 40 lidí. Všichni přítomní potleskem přivítali paní Štěpánku
Zavadilovou, která přijela na léto do
Hradištka a děkujeme synovi paní
Milušky Najmanové, že maminku přivezl alespoň na chvíli mezi nás.
Na stolech bylo připraveno sladké
i slané pohoštění a hosté si mohli
dopřát kávu, čaj či limonádu. Díky
sponzorskému daru od Nymburského
pivovaru se podávalo i alkoholické
a nealkoholické Postřižinské pivo. Muzikanti pěkně a od srdce hráli, společně
jsme si zazpívali připravenou Poděbradskou bránu i Vandrovalo děvče a celé
odpoledne se opravdu vydařilo. Pomalu přicházel večer a hosté se neradi
rozcházeli domů. Tak snad zase někdy
příště.
Děkujeme Obecnímu úřadu za finanční podporu akce a škole za zapůjčení
místnosti a hlavně všem hostům,
že si to odpoledne s námi přišli užít.

Několik pondělků jsme věnovaly přípravě
na Sousedské posezení – bylo potřeba
zhotovit výzdobu na stoly, což byly tentokrát velké červené květy z ubrousků
a mnoho barevných motýlků. Také pozvánky na akci byly ozdobeny pestrým motýlkem. Vybraly jsme dvě písně na sobotní
posezení, a pilně trénovaly jejich zpěv. Při
těchto přípravách jsme se společně těšily
na milé přátele a mezi námi, to těšení je
opravdu důležitou součástí celé akce.
Za celý klub i knihovnu Vaše knihovnice
Jana Šestáková
foto: archiv Knihovna Hradištko

Žáci základní školy - srdíčka pro maminku

Děti ze školy si vyrobily v knihovně
srdíčko a kytičku pro maminku ke Dni
matek. Jindy tvořily z papíru létajícího
ptáčka nebo pyšného páva s pestrým
ocasem. V rámci celorepublikového projektu Už jsem čtenář získala knihovna
možnost zakoupit pro nové čtenáře –
prvňáčky – knihu Lapálie v Lampálii
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Příprava na Sousedské posezení
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K lubko doma i na cestách
Na začátku června jsme s nadšením
přijaly pozvání na oslavu 20 let ZOO
Chleby. Majitel a zároveň ředitel zahrady pan René Franěk nám nejprve
dovolil pomazlit se s miláčkem místní
ZOO, gepardicí Mzury. Nevšedním zážitkem pro nás bylo krmení z ruky této
velké kočky, kdy jsme Mzury směly dát
malý pamlsek v podobě kousků jednodenních kuřátek. Se spokojeným vrněním nás pak gepardice vyprovodila
k vrátkům svého výběhu a my pokračovaly k velké chloubě této soukromé
zoologické zahrady. Tím jsou bezesporu nejkrásnější opice světa Langur Duk.
Tři samice a jeden samec již spokojeně
obývají venkovní expozici a my je mohly
pozorovat, jak konzumují větve maliníku a při tom si vyslechly vyprávění
pana Fraňka o náročnosti chovu těchto
primátů i o jeho pracovní cestě do USA.
Rády podpoříme svou účastí akce pořádané touto zahradou, jsou vždy atraktivní pro malé i velké návštěvníky.
A máme být i za co vděčné, za vždy
vlídné přijetí a téměř VIP přístup od
pana ředitele, ale také za poskytnutou
vlnu na tvoření z lam Alpaka.

Text k fotografiím: 1. - lamy Alpaka před
stříháním, 2. - stříhání lamy, 3. - vlna ve
čtyřech přírodních barvách
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2017

Další setkání se zvířaty, tentokrát s těmi
v rekonvalescenci, jsme zažily při návštěvě Záchranné stanice pro zraněné živočichy. Prohlédly jsme si výběhy, prostory
environmentálního vzdělávacího centra,
nahlédly do ordinace i karantény. Areál
na Huslíku jsme opouštěly nasyceny informacemi a naposledy pohlédly na rozkošné
hopkající muflonče, které své zachránce
vyprovází na každém kroku doslova jako
pejsek.

„Už vím a znám...“ si mohly říci děti, které
splnily všechny zadané úkoly a pak si odnášely drobné dárky spolu s certifikátem
potvrzujícím jejich prázdninové proškolení a poučení. Kromě hry plné zábavných
i poučných zastavení, mohly děti a jejich
rodiče zhlédnout představení výcviku psů
a poučnou přednášku, kterou si připravilo
Myslivecké sdružení Sadská. Panu Rytířovi
a jeho chlupatým svěřencům touto cestou
ještě jednou moc děkujeme za nevšední
zážitek. Velké díky patří členům Mysliveckého sdružení za jejich práci pro místní
děti a to nejen na dětském dni.
Užívejte zaslouženého volna, na dovolené
i na prázdninách a brzy na shledanou na
některé z našich akcí.
za všechny členky spolku
Dana Kratochvílová

Dříve než se děti vydají vstříc prázdninovým dobrodružstvím, je vždy nutné jim
připomenout pár důležitých věcí. Proto
jsme letošní tematický dětský den připravily v duchu hesla „bezpečně a odpovědně
na prázdninách“.

P řátelské setkání - Klub mladších důchodkyň
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J aká byla škola tenkrát ...
Ač jsou prázdniny v plném proudu,
do školních lavic se děti opět vrátí
za více jak měsíc, i přesto bych ráda
věnovala tuto část Novinek vyprávění
o škole.
Díky vzpomínkám a fotografiím paní
Štěpánky Zavadilové, máme možnost
nahlédnout do školních lavic několik
desítek let zpátky a představit si jak
probíhala výuka tenkrát.
Ing. Alice Brettová

Již se blíží konec letošního školního roku,
a protože z mých deseti pravnoučat tři
pravnučky přinesou vysvědčení - jedna
z první, další dvě ze třetí třídy základní
školy, chtěla jsem si s nimi povyprávět,
jaké to bylo tenkrát před 88 lety, kdy já
jsem nastoupila do Obecné školy v Milčicích, kde jsme tehdy bydleli.
Bylo to 1. září 1929, kdy mě maminka
vedla do školy. V té době bylo velmi neobvyklé, aby rodič doprovázel prvňáčka
do školy, děti se o sebe musely postarat
samy. A nějaký dárek nebo ohromný
kornout bonbonů, tak to neexistovalo.
Milčická škola byla jednotřídní, to znamená, že do ní děti chodily od první až do
osmé třídy. Školu vedl pan řídící Krejčí,
byl to již starší pán, a musím přiznat,
že byl velmi přísný, ale hlavně spravedlivý.
V obci byl tenkrát pan řídící uznávanou
osobou, lidé se k němu chodili radit
hlavně s rodinnými a finančními záležitostmi, a co řekl pan řídící, tak to platilo.
Ve škole byla jedna velká třída plná
dlouhých lavic, v každé nás sedělo osm.
Třídě vévodila veliká železná kamna, tabule, na stěnách visely mapy celého světa,
na policích byli různí vycpaní ptáci.
V první třídě jsem ještě používala tabulku
a houbičkou a křídami – ta tabulka je
stále v naší rodině jako památka na moji
první třídu ve škole.
Jak probíhalo školní vyučování, si již nevzpomenu, ale vzpomínám, co nám děvčatům prováděli ti větší kluci za lotroviny.
Tenkrát v obci nebyla dobrá silnice, spíše
jen cesty plné výmolů - když pršelo, byly
veliké kaluže a v nich spousta žabiček,
kluci si jich nasbírali plné kapsy a nám
holkám je házeli za krk nebo po lavicích,
jindy přinesli několik malých myšek a pouštěli je ve třídě, děvčatům, co měla copy,
namáčeli konce vlasů v kalamářích, prostě
samé lumpárny. A jak je pan řídící potrestal? Nejvíc bolelo, když museli natáhnout
obě ruce a pan řídící rákoskou přes prsty
řádně udeřil, nebo museli stát celou hodinu v rohu třídy na hanbě, okolo kamen
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byla i v létě hromádka
naštípaného dříví, na němž se muselo
klečet, dokud pan řídící nedovolil vstát.
Nebyla nouze o případy, kdy si pan řídící
přehnul kluka přes koleno a nasázel mu
jich na zadek, pohlavků bylo také nepočítaně. Ale nikdy si děti doma na tresty
nestěžovaly, protože rodiče by řekli, že
měly dostat o jednu víc.

lužačkám ve třídě, protože z té obecné
školy jsem byla dobře připravená. Horší
bylo, že celé čtyři roky jsem denně docházela pěšky, většinou sama, dobré čtyři
kilometry tam a zase čtyři kilometry domů.
Tenkrát se učilo i v sobotu dopoledne
a ve středu také jen dopoledne. První
překážkou byl velice přísný školník pan
Simon, který nám kontroloval, máme-li
čisté boty, abychom nenašlapaly. Byly
jsme jen samé dívky, s kluky jsme se
nesměly stýkat, ti byli v druhé půlce školy.

Pan řídící hrál krásně na
housle, hodně jsme zpívali,
hlavně písničky k různým
výročím, např. T. G. Masaryk,
28. říjen, na Vánoce pak
samé koledy, zpívat jsme
uměli velmi dobře. Vysvědčení jsme dostávali čtyřikrát
ročně, dali je domů podepsat
a mohli si je vzít na konci
školního roku. Ta vysvědčení
mám všechna, a tak jsem je
děvčatům při tom vyprávění
ukazovala. Ale jim se nejvíc
líbilo to, co nám kluci prováděli.
U školy bylo malé hospodářství, na dvoře dva chlívky
pro prasátko i kozu, byly tam
i slepice, husy, kachny. A paní
řídící, když právě připravovala vepříkovi krmení, zavolala na kluky do třídy a ti ho
donesli dolů do chlívku. Také
pásali kozu i s kůzlaty a chodili koupat husy do bělidla,
které bylo blízko školy.
Do obecné školy v Milčicích
jsem chodila čtyři roky, do
páté třídy mě dala maminka
již zapsat do Dívčí měšťanské školy v Sadské, abych
právě do té první měšťanky
přišla již dobře připravená.
Ale musím přiznat, že jsem
nemusela mít nejmenší strach
z toho, že nebudu stačit spoNovinky obce Hradištko-Kersko / léto 2017

První den jsem si sedla do lavice s Vlastou
Šimůnkovou, staly se z nás dobré kamarádky a seděly jsme spolu celé čtyři roky.
Na měšťance jsme už měly na každý
předmět jiného učitele, naším třídním byl
pan učitel Houžvička. Dívčí školu řídila
paní ředitelka Mladová. Vždy jsem s kantory vycházela velice dobře, nejraději jsem
měla češtinu a dějepis, nejhorší pro mě
bylo kreslení a ruční práce. Kreslit neumím
dodnes. Také jsem jednomu panu učiteli
občas dopoledne docházela do řeznictví
pro teplý párek, housku a hořčici. Když jsem
měla 20 haléřů, koupila jsem si hořčici
i pro sebe a po cestě do školy ji snědla.

den. Tenkrát ještě nebyly školní jídelny,
a tak mi maminka předplatila polévku
u Nolů za 1 Kč, chodila jsem na ni čtyřikrát týdně. Na svačinu se většinou nosil
chleba se sádlem nebo s máslem či s povidly, často jsme si svačiny měnily mezi sebou.
Na měšťance jsme už jezdily na krátké
výlety a každý rok hrály divadlo. Ze všeho
mám fotografie, a když si je prohlížím,
už si nemohu vzpomenout na jména
spolužaček. Na konci třetí měšťanky jsme
dostávaly propouštěcí vysvědčení, na které
jsme dělaly zkoušky. Když jsem vycházela
ze školy, byla už otevřena čtvrtá měšťanka, kam už chodili kluci i dívky
dohromady. I když jsem moc
chtěla do čtvrté měšťanky jít,
maminka už mě tam nedala.
Tenkrát jsem po tom hodně
toužila, to si dobře pamatuju.
Když jsme se v roce 1937
rozcházely, slíbily jsme si, že
se budeme scházet. Sliby jsou
chyby, přesto jsme se mým
úsilím po mnoha letech sešly
v Sadské na Husarce, bylo nás
22. Když jsem do školy nastoupila, bylo nás přes padesát. Potom jsme se scházely
ještě několik roků, ale když
nám bylo 80 let, sešlo se nás
jen 8, navštívily jsme i školu,
která byla krásně opravená,
pan ředitel s námi pobesedoval, na městském úřadě nás přijala paní starostka Pajkrtová,
která si s námi také povyprávěla.

Již do páté třídy mi maminka koupila
novou aktovku, byla velká, kožená, těžká.
V té době ještě každá z nás aktovku neměla. Doma jsem měla skříňku, na jejíž
vnitřní stěně visel rozvrh hodin, podle
něhož jsem si připravovala učení na příští
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Tak končí moje vzpomínání
na školní léta. Přesto, že je mi
již 94 let, stále sleduji dění
v Základní škole v Hradištku,
musím závidět jejím žákům,
co všechno dnes ve škole prožívají.
Ale přeju jim to a také to, aby na školní
léta nikdy nezapomněli a na školu vzpomínali jen v dobrém.
Štěpánka Zavadilová
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80 let Okrašlovacího spolku v Kersku
Před osmdesáti lety, dne 27. 6. 1937 byl
založen Okrašlovací spolek pro
okrašlování a ochranu domoviny v
Kersku. Smyslem spolku byla ochrana zájmů vlastníků nemovitostí v nově
se rozvíjející rekreační oblasti Kersko,
jejich zastupování při jednání s Obecním úřadem v Hradištku a ochrana
přírody v kerském letovisku. Spolek
také poskytoval osadníkům potřebné
služby a zajišťoval společenské a sportovní vyžití občanů. Založení spolku bylo
předem projednáno a schváleno obecním úřadem v Hradištku.

Po roce 1989 spolek vystoupil z Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu a po vzájemném vyrovnání
změnil v roce 1992 název na Zvelebovací a okrašlovací spolek Kersko.
Spolek v té době opustila většina jeho
členů.
Spolek se musel vyrovnat se špatnou finanční situací, zreorganizoval svoji činnost
a díky usilovné práci zbylých členů přestavěl klubovnu na restauraci poskytující
občerstvení občanům a návštěvníkům
Kerska. Budova byla rozšířena, byly
dostavěny nutné prostory pro provoz
restaurace, přistavěny prostory pro provozovatele a provedena rekolaudace.
Restaurace „U pramene“, místními nazývaná “Domeček“, je nyní provozována
celoročně a je hojně využívaná nejen
členy spolku.
Okrašlovací spolek přežil do dnešních
dnů a nadále slouží Kersku. Restaurace
spolku zajišťuje občerstvení a prostor pro
setkávání místních obyvatel, nahradila
restauraci Hájenka, ze které se stala turistická atrakce. Spolek zde pořádá společenské, kulturní a sportovní akce, členi
spolku se zde pravidelně schází.

Iniciátorem vzniku spolku a jeho prvním
předsedou byl pan Josef Hyross, původní
majitel pozemků v Kersku. Místopředsedou byl zvolen pan JUDr. Kolář a jednatelem pan Francouz. Také bylo vytvořeno
Sportovní družstvo, které zajišťovalo
provoz tenisových kurtů. Tenisové kurty
v Kersku zřídil pan podplukovník Vojtíšek, jejich stavbu financoval pan Hyross
a na jejich umístění poskytl bezplatně
pozemky v centrální části Kerska, v blízkosti Svatojosefského pramene.
Stavební komise spolku se účastnila na
rozhodování o výstavbě v Kersku ve stavební komisi Obecního úřadu v Hradištku,
ale pouze s hlasem poradním. Obecní
úřad zamítl žádost spolku o zřízení ponocného, proto spolek na vlastní náklady
zaměstnával dva hlídače kontrolující kerské nemovitosti. Spolek také vypravoval
zvláštní autobusové linky pro přepravu
rekreantů z Prahy. Organizoval pravidelná taneční odpoledne v Hájence, plesy
a společenská setkání svých členů v zimním období v Praze.
Spolek úspěšně pracoval i během druhé
světové války. Nechal zpracovat projekt
nového systému odvodnění celého Kerska,
bohužel nerealizovaný pro nedostatek financí. Také příděl cementu na dokončení
silnice přes Kersko byl spolku zamítnut,
jelikož byl potřeba na důležitějších stavbách Velkoněmecké říše.
V roce 1946 se spolek rozšířil o Stavební
bytové a rekreační družstvo, jehož
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předsedou byl pan Čeněk Kožnar. Toto
družstvo mělo zajišťovat výstavbu domků
pro členy spolku v Kersku, na pozemcích
přidělených státem z poválečných konfiskátů.
Po roce 1948 byl spolek donucen ke
sloučení s Jednotným svazem českých
zemědělců v Praze. Ustavující schůze
místní organizace zahrádkářů se konala
18. 6. 1949 v Hájence. Ke sloučení s Jednotou zahrádkářů došlo na X. řádné
valné hromadě Okrašlovacího spolku dne
28.5. 1950 a novým předsedou se stal pan
František Salamon. V této době měl
spolek přibližně 100 členů.
Ze spolku se stala místní organizace
Československého ovocnářského a
zahrádkářského svazu jako člena
Národní fronty a byl plně zapojen do politického systému státu. Bylo žádoucí, aby
se členem spolku stal zástupce každé
rodiny vlastnící nemovitost v Kersku,
a tak například v roce 1968 měl spolek
353 registrovaných členů. Spolek nadále
organizoval společenské dění v Kersku,
zajišťoval nedostatkové materiály pro své
členy (cement, vápno, hnojivo, ...), půjčoval členům stroje a nářadí a vydával
časopis Naše Kersko.
V roce 1978 si členi spolku brigádně
vystavěli novou klubovnu nedaleko tenisových kurtů, částečně financovanou
dotací na výstavbu moštárny. Nová klubovna byla slavnostně zkolaudována 5. 5.
1978 a sloužila k setkávání členů spolku.

René Elstner
předseda spolku

MUDr. Zuzana Roithová
o pobytu své babičky a maminky
v Kersku
… Ke konci války se jí podařilo získat
podnájem v Kersku a tam se dočkaly
také příjezdu sovětských vojáků. Ti se
nastěhovali do mnoha domů v obci.
Obsadili také část domu, kde bydlela
babička sama s třináctiletou dcerou.
Opíjeli se celý večer vodkou a pak se
na ně vrhli a obě znásilnili. Když se
babička dostala z domu, běžela za jejich důstojníky. Prý je to oznámení
nepřekvapilo, šli s ní hned zpátky do
domu a jak se tam ti ruští vojáci váleli
po zemi, tak je tam rovnou jejich
velitelé před očima obou žen na místě
zastřelili. Babička říkala:“ chovali se
jako zvířata, ublížili nám moc, ale byli
to přeci jen lidé a oni je bez soudu
postříleli jako králíky.“ Bylo jich osm
a jejich životy měly pro Rudou armádu
menší cenu než kanystr nafty. Má třináctiletá máma se z toho ale po dlouhá
léta nemohla vzpamatovat a ani jedna
z žen nikdy na tu noc nezapomněla. …
Zdeněk Jančařík – Zuzana Roithová
Portál 2012
VIDĚTI SRDCEM
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pozvánka

Václav Junek - Nakreslil jsem slabikář
Velký návrat Václava Junka, tedy jeho
díla, jsme připravili v Kersku. Po celé
prázdniny můžete v Lesním ateliéru Kuba
v Kersku navštívit výstavu obrazů a kreseb Václava Junka (1913-1976). Je to ten
malíř Junek, na kterého mnozí místní
stále vzpomínají. V Kersku vlastnil dům
(1961-1976) po Barhoňových na břehu
Labe.
Rád maloval obrazy lodí, ilustroval velké
množství dobrodružných knih, ale také
leporel pro děti. Byl jedním z výtvarníků
Rychlých Šípů a mnozí z nás si ještě pamatují milé obrázky ze slabikáře.
Výstavu tvorby z pozůstalosti Václava Junka jsme připravili s jeho vnučkou Petrou
Čvančarovou a synem, spisovatelem Václavem Junkem mladším. Ten o vztahu otce
ke Kersku v knize Slavnosti sněženek – lidské osudy a odhalená tajemství v Hrabalově
Kersku uvedl: Táta Kersko miloval, byl tam doma a šťastný. Byl to jeho svět a už
od konce zimy to s ním v Praze nebývalo k vydržení.

Ve filmu Slavnosti sněženek mistra Junka
ztvárnil Ferdinand Havlík. Slavnou scénu,
odehrávající se před prodejnou Jednoty,
popsal v povídce Čekání na chleba Bohumil
Hrabal takto: …a paní vedoucí vyšla do
slunce a přinesla takový majolikový talíř
s andělíčkem, buclatým chlapečkem, talířek
ale 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 andělíčkům
neslepuju…
Václav Junek ml. dodává:
Ferdinand trefil tátu dokonale. Včetně kostkovaného vlněného lajblíku například. Mluvil jsem ale kdysi
s Jiřím Menzelem o tom,
že táta nijak zvlášť nestál
o „zasloužilého umělce“,
na slabikáři si dvakrát
nezakládal, ale především
by nikdy nečůral na veřejnosti. To je ale nic proti
tomu, jak skvělý je to film.
Škoda, že se táta jeho premiéry nedožil.

• V borovicovém lese,
u jihozápadního okraje vsi
Písty na Nymbursku,
se ukrývá poušť. Jde o písečnou dunu z jemných
písků vzniklou v ledových
dobách starších čtvrtohor.
Pískové částice byly vyváté z písků a štěrkopísků
labských teras a byly uloženy ve směru větru v kopečcích a kopcích.
Vlivem větru jemné pískové částice
vytvářely duny vátého písku - odtud
místní název "vátina". Vytrvalé větry
duny přesouvaly a vytvářely různě
vysoké písečné přesypy. Na ploše volného písku se hojně vyskytují svižníci,
podél cest jsou častí mravkolvi, z pískomilných rostlin tu najdeme paličkovec. Dnes je tato lokalita přírodní
památkou.

Písečný přesyp u Píst

• Střední Čechy jsou jediným kra-

jem naší republiky, kde je možné navštívit během jednoho dne hned tři keltská oppida. Jsou to Hrazany (okres
Příbram), Závist (okres Praha "západ)
a Stradonice (okres Beroun).

•

Největší známý jeskynní systém
v Čechách jsou Koněpruské jeskyně.
Jeskyně vznikly ve vápencích, které
budují vrch zvaný Zlatý kůň (475 m
n.m.). Vápence jsou mořského původu a vznikaly nahromaděním vápnitých schránek bezobratlých živočichů
ve starších prvohorách, v časovém rozpětí přibližně před 420 - 350 miliony
let.

•

Výstavu můžete v Kersku shlédnout až do 31. srpna 2017.
Bronislav Kuba
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2017

Co možná nevíš ...

foto: zdroj cs.wikipedia.org

Výstava

Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav je jedním z nejpozoruhodnějších „souměstí“ v Čechách. Má velmi
originální polohu na obou březích Labe
při jeho soutoku s Jizerou. Brandýs
leží na místy poměrně strmém, cca 50
metrů vysokém břehu, Stará Boleslav
je při řece na úplné rovině. Stará
Boleslav, která je o 400 let starší než
Brandýs, vznikla někdy mezi 9. a 10.
stoletím našeho letopočtu, nicméně
archeologické nálezy zde potvrzují
osídlení minimálně již v době kamenné.
Fungovala jako slovanské hradiště
střežící labský brod.
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částku. Ale na těch počet příjmů které
máme, toto rozhodně nestačí, takže si vyděláváme značnou částku našimi dalšími
činnostmi.

Tak jsem po jarní přestávce zase tady.
Synovec ze Schwarzwaldu je už dostatečně děsivý, byla to ale fuška. Holt
jiná generace, a to je jen o 300 let
mladší než já. Letí to. Jak jsem tak
po návratu slídil po okolí, tak jsem
kromě hub narazil na Záchrannou
stanici na Huslíku. Vskutku záslužná
činnost, řekl jsem si a ihned pod pohrůžkou vyděšení vyzpovídal pana
Luboše Vaňka. Jen doufám, že tu není
někdo z mého lesa, nerad bych se
prozradil.
Ahoj. Kdy a jak jste vlastně začínali? A kde v dnešní době sháníte
peníze na provoz? Sám vím jak je
to těžké, a to jsem nízkonákladovej.
Záchranná stanice pro zraněná živočichy
vznikla již v roce 1984 a původně byla
umístěna v Pátku.
Naše záchranná stanice je prakticky téměř
nejstarší v ČR, fungujeme přes 30 roků.
Tato nová záchranná, která stanice byla
původně na několika místech, je vystavěná ze Státního fondu životního prostředí,
tzv. evropských peněz. Byla dokončena
před 2 lety a patříme mezi tři největší záchranné stanice v ČR, co se týče počtu
příjmů.
Jsme také zakladateli Národní sítě
záchranných stanic, což ve světě nemá
obdoby, protože celá republika je pokryta.
Jakékoliv zraněné zvíře kdekoli v ČR, má
svojí záchrannou stanici, kde se o něj
postarají.
Hlavním cílem záchranné stanice je pomoc
zraněným volně žijícím živočichům. Cílem
je vždy navrátit je zpět do přírody.
Naše záchranná stanice působí v severní
části Středočeského kraje, tzn. od Prahy
východ až po Mnichovo Hradiště. Částečně
sem spadá i Královehradecký kraj a Jičínsko. Máme na starosti 9 měst s rozšířenou
působností. Financování je následující.
Dostáváme finance z Ministerstva ŽP,
péče o krajinu, letos jsme získali poprvé
peníze z Ministerstva zemědělství na léčení zvěře. Od Středočeského kraje dostáváme také poměrně nezanedbatelnou

Mohou já, nebo normální smrtelníci přispět na provoz vaší záchranné stanice
Funguje dárcovská SMS, ale máme i možnost přímé adopce zvířete tak jako v ZOO.
Zájemci mohou přispět na zvíře, které se
vypustí zpátky do přírody. Dostává se k nám
zhruba 1700 živočichů ročně, z toho se 60
– 65 % vypouští po uzdravení zpátky do přírody. Některá ale zůstávají s trvalým
handicapem. Takže lidé si mohou adoptovat jednak zvíře, které lze vypustit zpět
do přírody nebo je možná adopce trvalých handicapů, které u nás zůstávají.
Adoptivní rodiče získají adopční certifikát
a mají možnost se účastnit vypouštění
uzdravených adoptovaných zvířat zpět
do přírody.
Já v lese operuju sám, ale vy určitě
potřebujete pomocníky. Kolik máte
zaměstnanců?
Zaměstnanců u nás není moc. 4 na záchrannou stanici a 2 na Ekocentrum, kde
pořádáme během týdne exkurze. Děláme
i spoustu akcí pro veřejnost
Jaké akce ve vašem Ekocentru
pořádáte a pro koho jsou určeny?
Ekocentrum Huslík se v současné době
věnuje environmentálnímu vzdělávání
mateřských a základních škol, ale i široké
veřejnosti. Hlavním tématem činnosti
je návrat k životu našich předků, který si
mohou zájemci vyzkoušet v rámci výukových programů a zážitkových přednášek
pro veřejnost. Navštívit můžete také pravidelné promítání filmů s ekologickou
tematikou. Pravidelně pořádáme nebo
se účastníme Dne Země, Vítání ptačího
zpěvu, Festivalu ptactva a dalších environmentálně laděných akcí. Zaměřujeme
se především na děti, aby poznaly, jak to
v přírodě chodí.
Dostane se k vám i zvířátko, které
je z přírody „zachráněno“ zbytečně?
Je tu spousta ptáků. Problém je, že některá ptáčata vyskakují z hnízda, a ještě neumí pořádně létat. Naučí se to ale během
několika málo dnů, a rodiče jej krmí
na zemi. Spousta lidí nám volá, že našli
opuštěné, zraněné nebo nemocné ptáče,
o které se nikdo nestará.

matkou a mládětem fungují a matka si
mládě rychle najde.
Často vídám, že mladí ptáci narazí
do skleněných výplní oken nebo
dveří. Jak se pak o něj postarat?
Pokud najdete ptáčka v takovémto stavu
– šoku, je dobré ho vzít a dát třeba do krabice, aby byl v klidu a temnu. Během 2-3
hodin se probere a je schopen odlétnout.
Jaké zvíře nejčastěji zachraňujete?
Co se týče konkrétního druhu, nejvíce
se k nám dostává ze savců ježek. Ročně
se jich dostane k nám na stanici asi kolem
300, ať už to jsou mláďata nebo dospělí
jedinci. Dokonce jsme se zde starali i o jednodenní mláďata. Ze savců jsou to dále
netopýři, zejména netopýr rezavý, což je
nejběžnější druh netopýrů. Co se týče ptáků, tak to jsou nejčastěji kosi, poštolky
a v dnešní době spousta holubů a hrdličky.
Před zimou často lidé nachází v přírodě ježky. Jakou váhu takový ježek
musí mít, aby zimu zdárně přežil
a co pro něj mohou děti udělat?
Spousta mláďat ježků se rodí právě po
prázdninách. Ježčí mládě do prosince,
kdy je teplota ještě nad nulou, má možnost
stále potravu přijímat. Samozřejmě vše
záleží na počasí. Pokud přijdou mrazy
a sníh dříve, tak je důležité, aby měl tady
v Polabí před nástupem zimy váhu kolem
400 g, a byl schopen hibernovat. Byly
roky, kdy zima byla velmi mírná a ježci
se k zimnímu spánku neukládali vůbec.
Pro přikrmování jsou vhodné namočené
granule pro kočky, piškot, vařené vajíčko
apod. Přikrmovat ježky je lepší, než je
nosit do Záchranné stanice.
Já to moc dobře vím, ale jak se mají
lidi v přírodě chovat při setkání
s divokým zvířetem?
Samozřejmě se nedotýkat živočichů, kteří
ztrácejí plachost. Nedotýkat se uhynulé
zvěře a ptáků. Dodržovat desatero chování v přírodě tak, abychom ji po odchodu
zanechali ve stejném stavu, v jakém byla
před naším příchodem. Je důležité se zde
chovat jako bychom byly na návštěvě.
Snažit se nezanechávat v přírodě lidskou
stopu a zvířata zde žijící nerušit.
Poslední otázka. Máš ze mě strach?
Asi jako z ježka.
Tak já mizím.
–Lfk–

Když někdo najde v přírodě mládě,
co by měl dodržovat, jak se má chovat?
Určitě na mláďata savců nesahat, protože
u savců fungují pachové vjemy. Pokud
najdete ptáče u rušného místa, u silnice
a podobně, přeneste ho třeba 100 metrů
na klidné místo. Hlasové projevy mezi
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