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Začátek školního roku

Závody dračích lodí

Výstavba Mateřské školy v Hradištku

Nový chodník

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dostáváte do rukou podzimní vydání
Novinek, které je zároveň poslední
v tomto volebním období. 10. a 11.
října 2014 budeme společně hlasovat o novém zastupitelstvu obce. Již
dnes je jisté, že budeme vybírat 11 zastupitelů obce Hradištko z 33 kandidátů. Tento široký výběr je důkazem,
a jsem tomu osobně velmi rád, že se
v naší obci výrazně zvýšil zájem o komunální politiku.
Je nutné si uvědomit, že práce

zastupitele je velmi zodpovědná. Na
zvolené zastupitele obce čeká vždy
spousta důležitých rozhodnutí, která
by měla vést k pozitivnímu rozvoji
naší obce. Samotný slib zastupitele je
k tomu nakonec také zavazuje. Měli
by vykonávat svoji funkci svědomitě
v zájmu obce a jejích občanů, řídit se
Ústavou a zákony České republiky.
Pevně věřím, že se nám podaří
v těchto volbách vybrat právě takové
zastupitele, poctivé občany, kteří se
nikdy nedopustili žádného úmyslného

trestného činu, nejsou účastníky insolvenčího řízení, případně se nenachází v těžké životní situaci, která by
jim neumožňovala plný výkon v této
funkci. Přeji vám všem šťastnou volbu!
Závěrem mi dovolte poděkovat mojí
rodině, která mi po celé mé volební období byla velkou oporou. Velké
díky patří také paní místostarostce
Janě Kubové, všem zaměstnancům
obecního úřadu, zastupitelům a také
všem našim příznivcům.
Ing. Jiří Kubela, starosta

Novinky obce Hradištko-Kersko					
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Jsme připraveni obec dále rozvíjet
Scházím se k rozhovoru s Ing. Jiřím
Kubelou znovu po třech a půl letech.
Když byl zvolen starostou, začali jsme
vydávat pro naše obyvatele a chataře
Novinky. Dnes si budeme povídat o tom,
co vše se v Hradištku a Kersku od té
doby změnilo, co se povedlo i nepovedlo a proč tomu tak je. Nechci vynechat
žádné ožehavé téma, snad probereme to
nejdůležitější. Úřad starosty by si jistě
zasloužil uctivé vykání, nebudu však zastírat, že se dobře známe a tykáme si.
Jirko, otázka na úvod: Představoval sis,
že vás čeká tak velký kus práce? Že mimo
toho, že se budete věnovat budoucnosti
a rozvoji obce, musíte ještě vyřešit hodně
problémů z minulosti?
● Na práci pro obec jsem se moc těšil.
S tím jsme do voleb všichni šli. Co se týká
problémů z minulosti, ty nás stále dohánějí a to je v současné době ta nejvíce vysilující práce.
Co tě za uplynulé roky nejvíce potěšilo
a co naopak ne?
● Nejvíce mě potěšilo, že tým, se kterým
jsme před čtyřmi lety do toho šli, zůstal
přes všechny problémy, které jsme museli
vyřešit, z větší části nezměněn. Dokázali
jsme se obrnit trpělivostí a věřili jsme, že

Zahájení stavby MŠ

hledat úspory. Úklid stavebního archivu
a nejen ten byl opravdu nutností a za tuto
práci patří mé obrovské díky všem, kteří
nám pomáhali. Na druhou stranu alespoň
ti lidé viděli, jak to na úřadě před čtyřmi
lety vypadalo. Lehké nebylo rovněž vypořádání se s exekucí na majetek obce
v roce 2011 a postupné vypovídání pro
obec nevýhodných smluv.
Prvním vážným problémem vašeho volebního období byly záplavy v Kersku
z kraje roku 2011. Jak jste se snažili
pomoci?
● Ze strany občanů Kerska a majitelů nemovitostí byl na nás vytvořen, a to i přes
média, vysoký tlak na urychlené řešení
vzniklé situace. Hledal se rychlý a účinný
způsob, jak vyřešit jarní záplavu. Vzpomeňme na situaci, kdy se majitelé chat dostávali ke svým nemovitostem po kolena
ve vodě, a nám nezbývalo nic jiného, než
urychleně začít pracovat. Proto byla vybudována odvodňovací stoka u kerského
rybníka. Na počátku stavebních prací byla
velká euforie z probíhající akce, o to více
mě mrzí dnešní kritika díla. Nezbývá než
dodat, že „po bitvě je každý generál“!
Mnozí měli po volbách obavy o budoucnost školy. Škole se však daří i nadále.

Nový vestibul OÚ

se nám nakonec podaří některé projekty
realizovat a jiné dovést do stádia připravenosti pro čerpání dotací. Dnes již čekáme
na patřičné výzvy z dotačních titulů. Netěší mě pomluvy a různá anonymní podání
a oznámení, kterými jsme si museli projít.
Se svým týmem jste se dali nejdříve do
úklidu. Uspořádali jste stavební archiv,
vylepšili vaše pracovní podmínky. Vzpomeň na tyto začátky.
● Začátky byly velmi „spontánní“. Každý
se těšil na práci, kterou může obci prospět.
Všichni víme, že předání úřadu před čtyřmi
lety neproběhlo zrovna za ideálních podmínek a podpory bývalého vedení obce.
Nikdo nám neřekl, jaké má obec závazky
– úvěry, co vše je objednáno, jaké služby
se musí platit. Blížil se konec roku, museli
jsme sestavit nový obecní rozpočet a začít

moderní výdejnu obědů s jídelnou a již
v krátkém čase bude dokončena stavba
nové mateřské školy.
Co všechno děláte pro lepší informovanost občanů?
● Já si osobně myslím, že informovanost
občanů se oproti dřívějším letům výrazně

Naučná stezka B. Hrabala

Jak vidíš její budoucnost?
● Je pravdou, že jsme museli snížit
rozpočet školy, který byl nepřiměřený
a nastavit nové podmínky financování
a kontroly školy. Vnímal jsem zásah do
rozpočtu základní školy za velmi citlivý,
ale na druhou stranu jsem věděl, že systém, který zde byl nastaven, je do budoucna neudržitelný. Osobně jsem v té době
navštěvoval Ministerstvo školství a podrobně studoval financování základního
školství a všechny souvislosti s tím spojené. Je nutné si uvědomit, že před čtyřmi lety byla ekonomika v ČR v hluboké
recesi a finančním prostředkům se pro obce
moc nedostávalo. My jsme byli od počátku
rozhodnuti Základní školu v Hradištku
finančně udržet. Dnes máme v obci fungující základní školu, nově vybudovanou

Nová školní jídelna na OÚ

zlepšila. Příkladem jsou internetové stránky obce www.hradistko-kersko.cz, které
jsme celé inovovali. Zveřejňujeme v nich
rozpočet obce, všechna usnesení obecního
zastupitelstva, výběrová řízení a samozřejmě i aktuality z dění v obci. Důkazem
sledovanosti je jejich vysoká návštěvnost.
Průměrně tyto stránky navštíví 2500 návštěvníků měsíčně. Dále vydáváme tištěný čtvrtletník Novinky obce Hradištko
–Kersko, který se stal pravidelným a také
velmi oceňovaným zdrojem informací. Je
důležité si uvědomit, že časopis je vydáván zcela zdarma, veškerý čas a náklady
spojené s vydáváním jsou hrazeny pouze
z našich osobních rodinných rozpočtů.
Jedna z vašich velkých akcí byla totální
rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Byla vůbec nutná?
...pokračování na další straně
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● Ano byla. Budova „bývalého klubu důchodců“, kde byla umístěna i jídelna pro
děti ze základní školy a knihovna, je v havarijním stavu již několik let. Celková
statika budovy je velmi narušena, k čemuž
přispěla i neodborná oprava střechy, kterou zrealizovalo předchozí vedení obce.
Tamní výdejna jídel nevyhovovala hygienickým normám. Bylo nutností tuto situaci rychle řešit a tudíž zrekonstruovat
celou budovu obecního úřadu tak, aby zde
mohla vedle činnosti úřadu fungovat tato
jídelna, knihovna a i ordinace lékaře.
Vlnu nevole vyvolalo také zrušení obchodu v budově obecního úřadu. Proč muselo
dojít k tomuto kroku?
● Po převzetí úřadu obce jsme při následné kontrole smluv zjistili, že obchod
je pronajat jiné osobě, než provozovateli.
Proto jsme vypsali záměr nového pronájmu, jak nám ukládá zákon. Hygiena však
konstatovala, že tento prostor nelze v daném stavu jako obchod provozovat neboť
podle katastru nemovitostí jde stále o garáž. Stavební úpravy by byly tak náročné,
že bylo rozumnější se tím dále nezabývat.
Obě garáže v přízemí obecního úřadu mají
nyní lepší využití. Slouží jako výdejna
obědů pro školní děti a místo setkávání
dam z obou klubů důchodců.
Mnoho obyvatel Kerska se těšilo na vodovod. Čekají na něj stále. Má vůbec někdy
tato akce šanci na úspěch?

Otevření naučné stezky

se, že nikdy nebude mít tolik finančních
prostředků, aby bez dotací takovou velkou
akci sám ufinancoval. Co se týká kanalizace, zde jednáme s obcí Velenka, která
v současné době dokončuje projekt na kanalizaci, a s nimi řešíme případné napojení části Kerska do jejich čističky odpadních vod.
Naproti škole se staví mateřská školka.
Ta v Hradištku nikdy nebyla. Ve vašem
volebním programu nebyla zařazena.
Proč se vlastně staví a proč zrovna na
tomto místě?
● O možnosti postavit z dotačních titulů
Mateřskou školu v Hradištku jsme začali uvažovat před dvěma lety. O veřejnou
správu a regionální rozvoj ve Středočeském kraji se aktivně zajímám, mimochodem jsem tuto problematiku studoval na
vysoké škole. Z odborných seminářů,
kterých se pravidelně zúčastňuji, vím, že
mnoho obcí ve středočeském kraji řeší
problémy s vysídlováním jejich obyvatel
z důvodu nízké občanské vybavenosti.
Klíčem k tomu, aby obec v dnešní době
nevymírala je mít v obci – mateřskou
školu, základní školu, prodejnu potravin
a restauraci. Naše mateřská škola je plánována s kapacitou patnácti dětí. Původně
byla mateřská škola vyprojektována na
místě „bývalého klubu důchodců“, nicméně z důvodu komplikací ze strany přímého majitele sousední nemovitosti, jsme

Zateplování budovy OÚ

A co kanalizace? Kersko je obydlované
čím dál tím více.
● Projekt vodovodu – páteřního řádu pro
Kersko je zpracován a to včetně územního a stavebního povolení. V uplynulých čtyřech letech jsme se pokoušeli
s projektem o dotaci na stavbu uspět
u Ministerstva zemědělství a to konkrétně u Státního zemědělského intervenčního
fondu z Programu rozvoje venkova a dále
u Ministerstva financí. Problémem je
nízký koeficient osídlení trvale hlášených
osob v Kersku. V nadcházejícím programovém období rozvoje venkova 2014 až
2020 jsou vodovody a kanalizace opětovně uvedeny a tudíž se předpokládá možnost na tyto stavby znovu žádat o dotace.
Je nutné si uvědomit, že rozpočet obce
Hradištko v současné době nemá a obávám
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o navýšení nájemného s Tenisovým klubem Kersko nevedlo k žádné dohodě. Navíc se množily stížnosti občanů na to, že
jim není ze strany tenisového klubu umožněno si na kurtech zahrát. Vedení tenisového klubu si samo požádalo o koupi těchto pozemků, avšak za velmi nevýhodných
podmínek pro obec. Z tohoto důvodu jsme
v zastupitelstvu odsouhlasili prodej těchto pozemků a čekali na nejvyšší nabídku. Výtěžek z prodeje jsme měli v plánu
použít na spolufinancování projektu vodovodu pro Kersko. V té době jsme čekali
na rozhodnutí o vyhlášené dotaci.
Nechal jsi vybudovat nové dětské hřiště
a lavičky jak v Hradištku, tak v Kersku.
To ve vašem volebním programu bylo.
● Ano, toto jsou jen střípky naší činnosti,
kterou jsme pro obec udělali. Na našem
předvolebním vystoupení v září 2010
jsme lidem nic konkrétního neslibovali.
Ukázali jsme na to, co se nám nelíbí a jak
by to mohlo fungovat lépe. Prioritou pro
nás bylo zlepšit v naší obci informovanost
směrem k lidem, pokusit se co nejvíce využívat dotačních titulů z evropských fondů a zprůhlednit činnost obecního úřadu.
Hradištko a osada Kersko má z vaší iniciativy poprvé v historii své symboly, znak
a vlajku. Jak bys vysvětlil lidem, že to byl
krok správným směrem?
● Naprostá většina obcí v naší zemi tyto
symboly vlastní. Symboly reprezentu-

Vítání občánků

byli nuceni stavbu přesunout před budovu
základní školy.
Jaký bude další osud budovy bývalé
knihovny a klubu důchodců?
● Tohoto rozhodnutí by se mělo ujmout
nově zvolené zastupitelstvo obce, které
vzejde z říjnových komunálních voleb
letošního roku.
Velmi ožehavým tématem je prodej pozemků pod tenisovými kurty v Kersku.
Proč si obec tyto pozemky neponechala?
● K prodeji pozemků pod tenisovými kurty nás vedlo více okolností. Jednou z nich
byla dosavadní nájemní smlouva s Tenisovým klubem Kersko, která byla uzavřena v roce 1992 ve výši nájemného 1 Kč
za rok. Je pochopitelné, že já a větší část
zastupitelstva obce nebyla s touto smlouvou spokojena. Více než roční jednání

Nová autobusová zastávka

jí naši identitu a vyjadřují touhu po jednotě. Vím, jak je důležitá identita každé
obce. Obcí s názvem Hradištko je v ČR
více. Denně e-mailem komunikuji s úředníky státní správy a jinými organizacemi
a považuji za žádoucí se od ostatních obcí
Hradištko při oficiální komunikaci těmito
symboly odlišit.
V Hradištku se začali znovu vítat noví
občánci, můžete i oddávat. Škola a i další
organizace pořádají mnoho kulturních
akcí pro zdejší obyvatele. Knihovně se
daří, kluby důchodců jsou stále aktivní.
Kultura tedy žije. Podporuje vedení obce
tyto snahy místních?
● Místní sdružení v obci i základní škola
jsou velmi aktivní. Já jsem za tuto aktivitu
rád a v rámci našich možností se snažíme
tyto akce podporovat. Vítání občánků je
...pokračování na další straně
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krásnou tradicí a jen lituji, že jsem se jich
nemohl v minulosti jako rodič zúčastnit,
když se narodili mí synové. Dámy z obou
klubů důchodců májí můj obdiv a poděkování za veškerou činnost, kterou dělají.
A není jí málo!
Ke sto letům od narození spisovatele Bohumila Hrabala bylo v kerském lese vybudováno celkem třináct zastavení s posezením, infotabulemi a stojany na kola.
Nechali jste postavit i dvě nové autobusové zastávky. Většina lidí je ráda, jiní namítají, že byly důležitější věci na pořadu
dne. Jak bys obhájil tyto stavby?
Zde je nutné si uvědomit, že prací starosty je i využívání nabízených různých
dotačních titulů. Hrabalova stezka a autobusové zastávky byly hrazeny z dotací SIZF a z finančních prostředků Lesů
České republiky. Pro některé lidi budou
vždy důležitější jiné věci než ty, které se
právě postavily. Rozumím argumentaci
lidí z Kerska na opravu alejí, výstavby
vodovodu, případně kanalizace. V Kersku
se ovšem vybudovalo více než zmíněné
autobusové zastávky a Hrabalova stezka.
Bylo vybudováno odvodnění u rybníka,
proběhla revitalizace celého kerského rybníka a přilehlých vodotečí. Byla vyčištěna
celá Kuzníkova strouha od Nových luk po
rybník a od rybníka po silnici do Semic.
Každý z těchto projektů si vyžádal mnoho
práce. V dnešní době si nelze říct, že např.
opravím aleje v Kersku a celé volební období pak budu čekat na příslušnou dotační
výzvu. Předmětná výzva nakonec nemusí
přijít a já budu litovat, že jsem neudělal
alespoň něco jiného. Zastávky i Hrabalova
stezka slouží všem obyvatelům i návštěvníkům Kerska a tak to má být.
Jirko, opět kandiduješ v podzimních komunálních volbách na post starosty. Proč
ses takto rozhodl a co by v případě tvého
zvolení bylo pro nadcházející období prioritou pro Hradištko a co pro Kersko?
● Důvodů, proč jsem se opětovně rozhodl kandidovat, je více. Za roky 2010 až
2014 jsme dokázali přivést do obce dotace
a granty ve výši přesahující částku 8,8 milionů Kč. Za tuto dobu jsme nezadlužili
obec jedinou korunou a splatili jsme část
úvěru z předchozích let ve výši přes 3,1
milionu Kč. Máme pozitivní finanční bilanci a jsme připraveni obec dále rozvíjet.
Dalším důvodem je
dostavění a otevření
nové Mateřské školy v Hradištku. Priority zůstávají stále
stejné – v co možná
největší míře využívat dotačních titulů
pro potřeby obce.
Spoustu projektů
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máme nachystáno včetně projektové dokumentace a stavebních povolení. Obec
do těchto projektů investovala nemalé
prostředky a byla by škoda je nezrealizovat. Ať už se to týká kompletní rekonstrukce základní školy za cca 10 mil.
Kč, osvětlení v Hradištku a v Kersku, rekonstrukce alejí v Kersku – lesních cest,
vodovodu Kersko a dalších. Dále bych
se chtěl pokusit vybudovat pro školní
děti a místní občany nové multifunkční hřiště s kvalitním povrchem, které
by mohly přes den využívat školní děti,
a v odpoledních hodinách by sloužilo
všem občanům. Zázemí pro fotbalisty
si také zaslouží rozsáhlou rekonstrukci.
Spousta práce nás čeká i s vyřešením kvality místních komunikací.
V souvislosti s říjnovými komunálními
volbami se z různých míst velmi často
ozývá slovo „audit“.
● Co se týká auditu, naše činnost je pravidelně kontrolována, tedy auditována
Odborem finanční kontroly Krajského
úřadu Středočeského kraje. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
jsou pravidelně zveřejňovány na zasedáních zastupitelstva a schvalovány celým
zastupitelstvem obce. Předpokládám, že
lidé, kteří se tímto institutem “ohánějí“, by
tento audit zaplatili z vlastních finančních
prostředků. Připadá mi opravdu zbytečné
dělat audit oficiálního auditu. Jen pro zajímavost, obec Hradištko za současného vedení neutratilo ani jednu korunu za právní
poradenství, a že bylo co řešit: exekuce
na majetek obce, nevýhodné smlouvy pro
obec a další. Vnímavý občan přece vidí,
že za poslední čtyři roky našeho vedení jsme udělali mnoho investičních akcí.
Vždy jsme postupovali podle Zákona
o zadávání veřejných zakázek. Odvodnění Kersko prováděla firma Metrostav a.s.,
rekonstrukci obecního úřadu realizovala
firma F. H. Servis s.r.o., revitalizaci rybníka Kersko provedla firma Zvánovec a.s.,
novostavbu Mateřské školy v Hradištku
realizuje společnost RIW s.r.o., vyčištění
vodotečí v Kersku prováděla firma Lesy

Stavební archiv obecního úřadu

ČR, chodník v Hradištku vysoutěžila firma HALKO stavební společnost, s.r.o,
nové autobusové zastávky v Kersku vybudovala firma VMB – Ekostavba s.r.o. a zateplení budovy Obecního úřadu Hradištko
získala spol. HLZ a.s. Do výběrového
řízení na vodovod Kersko se přihlásilo
16 společností. Všechna výběrová řízení
byla vedena transparentně a podle platného zákona.
Předchozí vedení obce tak vždy nepostupovalo. Např. v červnu 2009 schválilo bývalé zastupitelstvo obce zakázku
Kanalizace U Borku ve znění: Nabídka
fi Stav. a realitní Nymburk odpovídá cenovým relacím, uzavřít smlouvu. Tato akce
stála obec Hradištko 470 tis. Kč s DPH. Já
v žádném případě nezpochybňuji potřebu
kanalizace v této oblasti, jen mi připadá
zvláštní rozhodnout o veřejné zakázce tak,
že odpovídá „cenovým relacím“. Byly vůbec předloženy i konkurenční nabídky?
Takovýchto porušení nebo obcházení zákonů jsem zaznamenal z písemných zápisů u předchozího vedení obce více. Mrzí
mě, že bývalý starosta p. Zelenka se již tři
a půl roku nezúčastnil jednání zastupitelstva jako řádně zvolený zastupitel, čímž
porušil § 83 odst. 1 Zákona č.128/2000
Sb., o obcích, který jasně říká, že Člen
zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat
se zasedání zastupitelstva. Dle mého názoru tím úmyslně porušil zákon. Je vůbec
možné, že člověk, který 20 let pracoval
jako starosta obce, nezná Zákon o obcích?
Zajímalo by mě také, co bývalo předmětem čtyřdenních pobytových školení
ve Sporthotelu v Prášilech. A takových
otázek týkajících se obecních záležitostí
a financí mám více.
Můžeš nám nějaké další prozradit?
● Omlouvám se, ne touto cestou. Zatím
jsem příležitost veřejného setkání s panem
Zelenkou neměl, ale věřím, že jednou
přijde.
Každého občana by asi zajímalo, jaká je
finanční situace Hradištka dnes, na konci vašeho volebního období.
● Dne 10. září 2014, tedy v den, kdy tento rozhovor vznikl, má obec Hradištko na
bankovních účtech částku 3.018.316 Kč.
Zbývá nám jediný závazek – doplatit úvěr
z roku 2009 ve výši 1.800.000 Kč.
Jirko, snad jsem se tě zeptal na vše důležité, co se během
čtyř let v Hradištku
a Kersku událo.
Vím, že toho bylo
více, ale to by se do
těchto Novinek nevešly už žádné jiné
informace. Děkuji
za rozhovor.
Bronislav Kuba

Sociální zařízení obecního úřadu
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Škola v Hradištku 1894 – 2014
Škola v Hradištku letos 8. září oslavila sto dvacáté výročí od otevření školní
budovy. Historie školství v Hradištku
sahá však ještě více jak o sto let zpátky.
V roce 1774 byl vydán Školní řád pro
veškeré c. k. dědičné země. Z něho se dozvídáme, že ve všech městech a větších
vesnicích, kde jsou farní a filiální chrámy,
mají být zřízeny školy. Povinnost chodit do školy trvala do dvanácti let věku.
Na venkově byli žáci od devíti let v létě
zproštěni školní docházky.
Až do roku 1797 chodily děti z Hradištka do školy v Sadské. V tomto roce
začaly navštěvovat školu ve Zvěřínku,
kde byl učitelem rodák z Píst, Jan Tadeáš Plaček. Protože se nepohodl s občany
kvůli zvelebení školní budovy, odchází v roce 1801 do Hradištka. Šest let učí
v pronajatém stavení a v roce 1807 je postavena nová školní budova, kterou začalo
navštěvovat 46 dětí. Budova stávala na
pozemku před dnešní školou. Tato budova však nestačila potřebám výuky a i její
špatný stav rozhodl o vydání stavebního
povolení v roce 1893 na výstavbu nové
školy. A tak byla podle návrhu Josefa
Fialy z Poděbrad postavena za pět měsíců
dvoutřídní škola nákladem 7 500 zlatých
a slavnostně otevřena 8. září 1894. Této
slavnosti se zúčastnili nejen občané Hradištka, představitelé školství, ale i zámeckého panství. Při této příležitosti byl škole
předán a před předáním vysvěcen školní
prapor, který občané své škole věnovali.
Stuhu na tento prapor nechala vyšít také
kněžna Chariclea Hohenlohe z Schillingfürstu z poděbradského panství. Prapor je
dodnes uchován ve škole jako vzácná relikvie a používán při významných dnech
školy. Na škole nad vchodem do budovy
bylo umístěno Komenského motto Bohu
a vlasti, které muselo být v době okupace
odstraněno.
Po letech vyučování na této škole přichází 1. světová válka. Rodiny i škola trpěla odchodem mužů povolaných na vojnu.
Úřady nařizovaly sběr ostružinových listů
na čaj pro vojáky, dívky pletly šály, ponožky a nátepníky, sbíralo se ovoce, zelenina a brambory pro vojenské nemocnice.
Výuka v 1. republice byla podle zápisů
v dokumentech školy v duchu odkazů Mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského,
Karla Havlíčka Borovského a Tomáše
Garrigue Masaryka.
Výuka pak pokračovala až do února
1940, kdy byly školy uzavřené. Počátkem roku 1945 byly ze školy odstraněné
německé nápisy a 24. 5. 1945 byla škola
slavnostně otevřena a žáci se vrátili do vyzdobených tříd, které opustili zde ubytovaní

sovětští vojáci.
V roce 1959 byla škola opravena a dostala nová
okna. Modernizace interiéru
se uskutečnila v roce 1965.
V roce 1968 u příležitosti 50.
výročí vzniku Československé republiky, vysadili žáci
na návsi dvě Lípy svobody.
O rok později byla škola
organizována jako jednoŠkola v Hradištku v roce 1945, foto z archivu R. Elstnera
třídka pro malý počet žáků.
Poslední školní rok byl 1973/1974, kdy
Dnes má škola 25 žáků ve dvou třídách
školu navštěvovalo 15 žáků. Škola byla na
1.–5. ročníku. Málotřídní škola v Hradištmnoho let uzavřena a čekala na rok 1991,
ku zcela určitě nepatří mezi školy, kde se
kdy se z podnětu Obecního úřadu Hradištko
odučí předepsané vyučovací hodiny a tím
a za podpory obecního zastupitelstva a místpráce jak pedagogů, tak žáků končí. Saních občanů jednalo o znovuotevření mámotný výčet akcí, které škola během roku
lotřídní školy. 1. září 1992 byla slavnostně
organizuje nejen pro své žáky, ale hlavně
otevřena opravená a vybavená školní budopro občany Hradištka, je sám o sobě vizitva pro 8 žáků 1.–3. ročníku.
kou této školy. Je specifická nejen povahou vyučovacího procesu, ale i sociálními
vztahy, které díky své velikosti vytváří.
Málotřídní škola v Hradištku má určitě
své jméno a místo v obci a její zachování
by i nadále mělo být vnímáno jako jedna
ze základních podmínek všeobecného rozvoje obce.
Přejeme Základní škole v Hradištku
k 120. výročí, aby si svou pozici i nadále
udržela a nemusela čelit situaci z 60. let
20. století, kdy se málotřídní školy uzavíraly. Přejeme jí hlavně mnoho spokojených a šťastných dětí, které budou mít
na své první zážitky ze školy ty nejhezčí
vzpomínky a budou na školu vzpomínat
i po letech, kdy budou mít školní léta
dávno za sebou.
Mgr. Marcela Šteffková, ředitelka školy

Budova školy v současnosti

K oslavám školy budou celý
školní rok pořádané tyto akce:
Třetí ročník závodů malých
dračích lodí (13. 9.)
Dny otevřených dveří (13.–17. 9.)
Vánoční vystoupení spojené
s vánočními trhy (17. 12.)
Obnovení tradice masopustu
(únor 2015)
Přátelské posezení s pamětníky a bývalými žáky hradištské
školy (květen 2015)
Ukončení oslav vystoupením
dětí U Kocánků (24. 6. 2015)

Slavnostní zahájení školního
roku 2014/2015
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Tereza Kellnerová, Matěj Kopidlanský, Matyáš Niedermeier, Michaela Mojžíšová, Adam Bederka.

Pozvánka do knihovny

Klidnější období prázdnin uteklo jako
voda a máme tu nový školní rok. Venku
je chladněji a prodlužující se večery Vám
může zpříjemnit četba pěkné knihy.
A v naší knihovně je z čeho vybírat!
Máme na výběr přes 3000 titulů, ke kterým
nově přibylo 35 knižních novinek pro malé
i velké. Služby knihovny využívá letos 50
registrovaných čtenářů, kteří si při 495 návštěvách knihovny zapůjčili 771 titulů.
V knihovně je také veřejný internet a této
služby využilo o prázdninách několik rekreantů, kteří si přišli vyzvednout internetovou
poštu, vyhledat dopravní spojení nebo nalézt
jiné důležité informace. V letním období se
v knihovně několikrát sešly členky Klubu
starších důchodkyň. Probíhala zde totiž příprava na společenskou akci Sousedské posezení spojené s opékáním buřtíků. Bylo třeba
vyrobit dekorace na stoly, proto klubovnice
skládaly origami z papírků různých barev
a kytičky z ubrousků. Také jsme pilně zkoušely 4 písničky, kterými babičky chtěly potěšit a překvapit svoje hosty. Tato akce proběhla v příjemném prostředí školní jídelny

Volby 2014

Volby do Zastupitelstva obce se budou konat v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 11. října od 8.00 do 14.00
hodin v zasedací místnosti OÚ v Hradištku.

v přízemí Obecního úřadu a troufnu si říci,
že neměla chybu. K dobré náladě hrála skupina Peprmint band ze Sadské. Buřtíky jsme
z technických důvodů sice opekli v troubě,
ale nic to neubralo na jejich chuti, kterou ještě podpořilo skvělé pivo, dar Nymburského
pivovaru. Na řadu přišla i kávička a zákusek.
Písničky, které jsme pilně nacvičily sklidily zasloužený obdiv, dokonce pan kapelník
Danda, který byl jedním z hostů, prohlásil,
že by velmi rád pozval tento šikovný sbor
na některé jejich vystoupení v Nymburce,
aby si s nimi na pódiu zazpíval. Nezapomenutelná byla paní Miluška Hubáčková ze
Sadské, která sršela energií a krásně protancovala celé odpoledne. Děkujeme jí i všem,
kteří nám pomohli s organizací a obsluhou.
Knihovna přivítala nové čtenáře: 5 prvňáčků. Ti budou knihovnu pravidelně navštěvovat každou středu v rámci vyučování a už se
na to moc těším. Chystám pro ně četbu pohádek, povídání o knížkách a malé vyrábění.
V nejbližší době budeme tvořit záložky do
knížek z lékařských špachtlí a každé dítko si
vyzdobí svůj nový čtenářský průkaz.

Betonová strouha
se bude čistit!

Začátkem měsíce října bude probíhat celostátní týden knihoven a tak i naše knihovna
chystá na toto období několik událostí, na
které tímto všechny občany srdečně zvu.
V neděli 5. 10. od 14.00 hodin akce Kniha
mého srdce při které si budeme povídat, která kniha je pro nás ta úplně nejmilejší. Pokud
můžete, přineste knihu s sebou.
Pondělí 6. 10. Zpíváme si pro radost, moje
nejmilejší písnička. Akce je určena pro Klub
starších důchodců
Středa 8. 10. Vyrábíme drobné dárky. Tato
akce je určena pro děti ZŠ Hradištko navštěvující školu v rámci vyučování
V sobotu 11. 10. od 10.00 do 12.00 hodin
Den otevřených dveří v knihovně. Na všechny milé návštěvníky se těší Vaše knihovnice.
V knihovně proběhne v měsíci listopadu inventura knižního fondu a proto žádám čtenáře, kteří mají knihy zapůjčené delší dobu,
než povoluje řád knihovny, aby knihy neprodleně vrátili.
Text a foto: J. Šestáková

Nový chodník

O letních prázdninách 2014 se nám podařilo získat dotaci z Operačního programu Životního prostředí ve výši až 1 milion
Kč na zateplení budovy Obecního úřadu
v Hradištku. Zakázku získala ve výběrovém řízení firma HLZ a.s. z Prahy. Nyní již
probíhají stavební práce. Budova obecního
úřadu se potom stane vzhlednou, plně využívanou budovou s moderní školní jídelnou,
knihovnou a ordinací lékaře.

Po dlouhém jednání se nám podařilo
dohodnout s majiteli Nových luk odstranění náletových dřevin z koryta betonové
strouhy (melioračního kanálu), která odvádí vodu z velké části Kerska. K tomu by
mělo dojít nejpozději do 31. března 2015.
Po pročištění Kerského potoka (Kuzníkovy strouhy), revitalizaci rybníka (jeho odbahnění), prohloubení Velenského potoka
a po vybudování odvodňovacího kanálu
u rybníka jde o další krok k vylepšení
odvodňovacího systému obydlené části
Kerska.

Novinkou v naší obci je čerstvě vybudovaný chodník dlouhý 204,4 metrů, široký 1,5–1,8 metru. Vede od základní školy
k obecnímu úřadu, kde se nachází školní
jídelna, využívaná též jako Klub důchodců.
Prioritou tohoto díla bylo to, aby děti mohly bezpečně docházet na obědy a důchodci na svá setkání.
Chodník je doplněn
dvěmi lavičkami.
Rádi bychom také
zrekonstruovali starý chodník před
budoucí mateřskou
školou.

Připravujeme nový nástěnný kalendář
Hradištko–Kersko 2015 složený z historických a současných fotografií obce.

Stavba Mateřské školy v Hradištku
pokračuje podle harmonogramu, budova je již zastřešená a jsou osazena okna.

Na naše opakované naléhání opravila
Správa silnic výtluky ve vozovce před
autobusovými zastávkami v Kersku.

Nový kabát OÚ
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Kaplička je znovu majetkem obce!

Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova
v Hradištku, která je dominantou
středu obce, byla až dosud majetkem
Římskokatolické církve, která se o ni
ale nestarala. Během let obec investovala nemalé finanční prostředky na
její opravy. Proto jsme požádali o navrácení této stavby do majetku obce.
Arcibiskupství Pražské vyřídilo kladně
naši žádost a sepsalo darovací smlouvu.
Kaplička tedy patří opět Hradištku.
Tak si to ostatně přáli i ti, kdo nechali
kapličku vystavět na památku padlých
vojínů v první světové válce. Letos to je
právě sto let od jejího začátku.
V obecní kronice píše pan řídící Kůrka
o tom, že kaplička měla sloužit také jako
zvonice, místo sloupu, který shnil a byl
větrem poražen: Stavba provedena byla
za vedení stavitele p. Bohumila Majora
ze Sadské od domácích zedníků zejména
Václava Hamáčka a Antonína Klicpery
a tesařů Václava Tryhuby a Františka
Klicpery zdarma. Obec potom zakoupila
za obnos 3.465 Kč z Plzně nový zvonek
s tou podmínkou, že se bude zvoniti všem
občanům, kteráž podmínka se dodnes dodržuje. Oltář do kapličky koupen v Praze
a obraz na oltář představující srdce Pána
Ježíše byl darován z kláštera ve Staré
Boleslavi. Kaple byla slavnostně vysvěcena o zdejší pouti r. 1920 od P. Antonína
Drašnera děkana ze Sadské. Slavnostní
průvod, který se skládal ze zdejšího hasičského sboru, řady drůžiček a velkého zástupu lidu se řadil u školní budovy
a pak za zpěvu církevních písní a s doprovodem hudby upíral své zraky ke kapličce.
Tam měl p. děkan slavnostní kázání a pak

kapličku vysvětil. Po vysvěcení ubíral se
průvod s hudbou opět zpátky ke škole, kde
se rozešel.
Dochovala se Pamětní listina sepsaná 20. září 1920: Pamětní listina sepsaná
20. září 1920 o stavbě kapličky v obci Hradišku okr. Poděbradský, která stavěna byla
ku poctě Panny Marie a na paměť padlých
vojínů ve světové válce, zdejších osadníků.

Dle obecního pořádku byli to následující:
Bín František z č. p. 94, ženatý
Čepička Václav č. p. 42, ženatý
Duška Antonín č. p. 39, svobodný
Hynek Josef č. p. 19, svobodný
Hybler Alois nájemník, ženatý
Kurka Čeněk z č. p. 61, ženatý
Koštíř Václav č. p. 81, svobodný
Krabec Václav č. p. 13, ženatý
Loskot Václav č. p. 83, svobodný
Mareš František č. p. 87, svobodný
Myškovský Josef č. p. 46, svobodný
Rychtařík Antonín č. p. 45, svobodný
Suchánek Josef č. p. 17, svobodný
Souček Josef č. p. 23, ženatý
Steiner František č. p. 16, ženatý
Urban Josef nájemník, svobodný

Jmenovaní tito vojíni položili v cizině
životy za osvobození naší československé
vlasti. Budiž jim cizí země lehkou a památka nehynoucí neb všichni byli hodní lidé
a dobří vlastenci.
Stavba jmenované kapličky byla prováděna z dobročinných příspěvků za dosti
těžkých podmínek, které zde nechci uváděti neb byli vždycky lidé dobří i zlí, štědří
i lakomci atd. Náklad na stavbu byl asi
(údaj chybí – pozn. redakce) korun neb

Dohoda je vždy možná

v přítomné době byla velká drahota stavebních hmot i věcí jiných, kterých bylo
třeba k účelu tomuto. Stavební hmoty byly
přivezeny zdarma z ochoty některých sousedů, kteří se o stavbu zajímali jak radou,
tak i pomocí. Na prvním místě jest hodno jmenovati zedníky, kteří zdarma práci
na této stavbě provedli a tesaři též jakož
i ti, kteří při stavbě pomáhali! Tato listina budiž našim potomkům k upomínce, až
po letech bude nalezena a žádáme, by na
nás bylo vzpomenuto, na ty, kteří vám kapli tuto vybudovali k účelu již na začátku
jmenovanému.
V Hradištku 20. září L. P. 1920
Václav Čáp, domkář Hradiško č. p. 31, pisatel
této listiny
Za vedení obce Hradištko Jana Kubová

Někteří lidé jako by zapomněli, jak
výhodné pro život je umět se dohodnout.
Přitom je i velmi praktické, aby se lidé
– dejme tomu na malé vesnici, jako je ta
naše – dokázali dohodnout na řešení určitého problému. Bez dohody nelze totiž
spokojeně žít.
Slovo dohoda znamená souhlasný projev vůle účastníků setkání. Dohodnout
se je sice někdy umění, ale zúčastnění by
se měli o společnou řeč alespoň pokusit.
A když dokáží při jednání i slevit ze svých
nároků (POZOR – nejde o přiznání slabosti) a přizpůsobit se druhé straně, dohoda je

na dosah. Jde nám všem přece o totéž: aby
naše vesnice byla každým rokem krásnější,
aby se nám zde pěkně žilo… Nebo ne?
Co tedy s těmi nešťastníky, kteří posílají
různé lživé anonymy, poněvadž jinak to
neumějí, co s pomlouvači úspěšnějších než
jsou sami, protože jim samotným se zrovna
teď nedaří, co se zbabělými, kteří vykukují
zpoza roští a vymýšlejí, jak spoluobčana
očernit třeba právě pořízenou fotografií,
nebo s těmi – a věřte nebo ne, jde o dámu
– kteří si při setkání se sousedkou odplivnou? S těmi je to asi složitější. A přitom by
stačilo málo, aby tito nešťastníci nešťastní-

ky nebyli. Kdyby přišli s problémem, který
je trápí, za zúčastněným člověkem, zeptali
se ho přímo a neuchylovali se k nečestným
praktikám, dozvěděli by se, jak se věci doopravdy mají. Kdyby nechyběla vůle a zájem o názor ostatních, pravděpodobně by
se i dohodli.
Dohodnout se dá na obecním úřadě,
v hospodě, v obchodě, na fotbale, v autobuse, při procházce nebo jen tak na ulici.
Zkrátka všude, kde se lidé potkávají. Kdyby se lidé uměli včas dohodnout, ubylo by
mnoho problémů a nedorozumění.

Vánoční zpívání u kapličky bude
v Hradištku jako každý rok na Štědrý
den 24. prosince 2014 od 21.30 hodin.

Zveme vás na tradiční ples Sdružení
obcí Kersko, který se bude konat 31. ledna 2015 v Obecním domě v Nymburce.

Na stránkách www.ceskehrbitovy.cz
naleznete plán našeho hřbitova včetně
fotografií všech hrobů i volných míst.

B. Kuba

Podzim, číslo 15, ročník IV., září 2014

Klub starších důchodců stále aktivní
Celý rok, každé pondělí, nás můžete potkávat v Hradištku, jak jdeme do
Klubu důchodců nebo do knihovny.
Těšíme se, že se zase uvidíme a prožijeme příjemné odpoledne.
Letošní rok jsme ale nezahájily dobře,
protože jsme hodně smutnily – odešly
nám navždy dvě milé kamarádky.
Už si plánujeme dlouhodobé programy,
ale kamarádíme s hradišťskou knihovnou
i se základní školou, a tím hodně získáváme. Co různých soutěží, příprav dárečků,
vzdělávacích pořadů a čtení prožíváme
v knihovně. Chodíme tam velmi rády.
Naše paní knihovnice Jana Šestáková pro
nás vždy připraví zajímavý program.

Moc jsme se letos snažily připomenout
si básničky o maminkách z našeho mládí.
Zajímavý byl i kvíz o paměti, který bychom si rády zopakovaly. Také se nám povedly sovičky z perníku pro děti do školy
a mnoho, mnoho dalšího. Zrovna tak rády
chodíme do školy na různé akce. Pěkné
byly čarodějnice, žluté úterý, promítání,
Mikuláš a jiné. Byly jsme dojaté, když
nám děti ve škole předvedly pásmo ke Dni
matek a když zase nejstarší z nás dětem na
oplátku přednesla básničku, kterou se učila kdysi ve škole. Spojení nejstarší a nejmladší generace v naší obci je ojedinělé.
Naše patronka Jana Šestáková pro nás
připravila ve školní jídelně na obecním

Klub mladších důchodců informuje

Tak tu máme opět září a tím končí
prázdniny nejen pro děti, ale i pro nás.
Mnohé z nás o prázdninách hlídaly svá
vnoučata. Přesto jsme si udělaly společné
odpoledne, kde jsme si opékaly buřtíky.
Nezkazilo nám náladu ani to, že trochu
pršelo. Mám radost, že jsme se této akce
zúčastnily téměř všechny.
Koncem května jsme byly už potřetí
v termálních lázních Velký Meder na Slovensku. Moc se nám tam líbí, a tak jedeme
ještě jednou koncem září. Doufáme, že
bude ještě hezky. Škoda jen, že nejedeme
ve větším počtu, hlavně ze zdravotních
důvodů.
V srpnu se několik z nás zúčastnilo výletu do Bavorska, kde jsme navštívily
„Hitlerovo Orlí hnízdo“. Bohužel bylo mlhavé počasí, a tak jsme shora neviděli tu

krásnou krajinu kolem. Navštívily jsme
pak ještě solnou jeskyni v Berchtesgadenu. Byl to pěkný zážitek, který nám vynahradil zklamání z počasí.
Naše první akce v září byla pomoc škole
při organizování Závodů dračích lodí. Pomáhaly jsme s prodejem občerstvení, na
parkovišti. Také jsme něco dobrého napekly.
Text a foto: za KD Miluše Ziková

foto: Jana Šestáková

Novinky obce Hradištko-Kersko					

úřadě „sousedské posezení s písničkou“.
Při hudbě Standy Mrzeny a dobrém pohoštění se spoustou přátel jsme společně
prožili krásné odpoledne a již se těšíme
na další. Zúčastňujeme se akcí, které pořádají naše mladší kolegyně. Také hodně
zpíváme, pravidelně cvičíme, oslavujeme
narozeniny, dopisujeme si s přáteli a nejdůležitější je to, že se stále scházíme.
Starší členky Klubu důchodců v Hradištku

Blahopřání občanům

Hodně zdraví a spokojenosti přejeme
všem, kteří slaví 70 a více let.
V září oslaví krásné narozeniny paní
Věra Svatušková, Jaroslava Kožnarová
a pan Stanislav Loskot.
V říjnu se pěkného věku dožívají paní
Věroslava Václavíková, Anna Jonášová,
Ludmila Šestáková a pánové Stanislav
Fišer a František Kutifel.
V listopadu oslaví významné jubileum
paní Helena Hezinová, Oldřiška Zahrádková, Zdenka Krejčí a pánové Josef Hráský, Josef Cafourek, Stanislav Kovářík
a Josef Stopfer.
V prosinci oslaví pěkné narozeniny paní
Marcela Sasková a pánové František Vejr
a Josef Drobný.

Pojďte s námi namotávat klubko drobných radostí...
Dva měsíce prázdnin utekly jako voda
a někteří již začali stříhat velmi dlouhý
metr, který představuje dlouhou řadu
dnů a týdnů, jež budou plynout novým
školním rokem pomalu k dalším letním
prázdninám.
V „klubku“ však nehodláme čekat na ty
krásné a hřejivé dny volna se založenýma
rukama s pochmurnou náladou. Dětem,
kterým učení zpestřují učitelé různými
školními i mimoškolními aktivitami, chceme nabídnout další rozptýlení v podobě
oslav svátku Halloween, pořádáním tematických výtvarných dílniček či dětského
masopustního karnevalu.

Dospělým umožníme krátké útěky z reality při kreativním tvoření se zaměřením
na různé výtvarné techniky. Nově otevíráme Kurzy kresby a malby pro starší děti
a dospělé pod vedením zkušené Venduly
Šaldové (více: www.klubko-hradistko.cz).
Maminky jistě uvítají burzu oblečení a potřeb pro děti, na kterou čekají i naše přeplněné skříně a komory.
Dále v souladu s již dříve uveřejněnými
plány máme připravené projekty, které
jsou organizačně rozpracované i finanční
zajištění je rozjednáno, a u kterých předpokládáme spolupráci celé obce. Jedním
z nich je Slavnostní rozsvícení vánočního

stromu. Setkání na první adventní neděli
by se mohlo stát příjemnou tradicí, stejně
jako štědrovečerní zpívání, které připravují paní učitelky s žáky ZŠ Hradištko. Ještě před začátkem adventu, t.j. na přelomu
října a listopadu t.r., proběhne informační
schůzka věnovaná přípravám dalšího projektu – Masopust 2015. Uvítáme všechny,
kteří se chtějí zapojit do příprav této lidové
veselice.
Sledujte naše webové stránky či profil na
facebooku, kde naleznete aktuální informace,
inspirace, ale i fotografíe z již uskutečněných
akcí a my se budeme těšit na spolupráci s dětmi
i s tvořivými dospěláky.
text a foto: D. Kratochvílová

Novinky obce Hradištko-Kersko					

V minulých letních Novinkách jsme
uveřejnili soutěžní fotografii. Čtenáři
měli poznat, co na ní bylo zobrazeno.
Fotografie zobrazovala oko dřevěné sovy
od autobusové zastávky Branaldova
v Kersku. Z deseti
správných odpovědí jsme vylosovali
tři výherce, kteří
získali triko s nápisem ZAHRÁDKÁŘI KERSKU.
Jsou to: Zdeněk Krejčí
(Kersko), Jakub Jelínek
(Kersko) a Ondřej Výborný (Semice). Blahopřejeme. Připravili jsme pro vás novou
soutěž. Poznejte, odkud z Hradištka nebo
Kerska pochází tato nová fotografie. Odpovědi zasílejte e-mailem: novinky©hradistko-kersko.cz nebo napište na lístek
s vaší adresou a vhoďte do schránky OÚ
v Hradištku do konce října 2014. Tři výherce odměníme cenami. Výsledky soutěže
se dozvíte na internetových stránkách obce.

Nová kniha

Na letošním Polabském knižním veletrhu v Lysé nad Labem byla 6. září 2014
pokřtěna nová kniha – Bohumil Hrabal
známý a neznámý. Vydalo ji Polabské
muzeum v Nymburce.
Kniha přináší nejen
neznámé dosud nepublikované texty
Bohumila Hrabala,
ale také dopisy pro
něj a jeho příbuzné,
pokusy o Hrabalovy portréty nebo jen
vzpomínky na něj
od lidí jemu blízkých. Některé z nich byly určeny přímo
nymburskému muzeu (A. Branald), jiné
vznikly pro tuto publikaci (V. Merhaut).
Většina však pochází z pozůstalosti Hrabalovy švagrové Dagmar, jejímž přičiněním
a laskavostí se ocitly ve sbírkách Vlastivědného muzea v Nymburce. (Z úvodu knihy)

Slavnosti sněženek
Divadelní soubor Hálek Nymburk uvádí
4. listopadu 2014 od 19.30 hodin obnovenou premiéru divadelní hry Slavnosti
sněženek podle knižní předlohy Bohumila Hrabala. Hálkovo divadlo Nymburk,
vstupné 100 Kč.

Reportáž z Kerska
V časopise Výlety současnosti (číslo 3,
květen–červen 2014) se objevila rozsáhlá
reportáž redaktora Karla Maliny: Výlety Českem/Kersko Bohumila Hrabala,
doplněná řadou pěkných fotografií.
Z putování Karla Maliny a následně
z jeho reportáže vyjímáme pár postřehů:
…Pár kroků od Svatojosefského pramene
stojí restaurace U Pramene, která dříve
byla klubovnou zahrádkářů. Pan Hrabal
sem chodil rád, protože tady měl hodně kamarádů… Na této zastávce pan Hrabal vystupoval z autobusu, když přijížděl na svoji
chatu a zase odjížděl do Prahy. Poslední
dobou, když už byl sám, tak sem jezdil každý den jen proto, aby nakrmil své, jak říkal
„kočenky“. Na svého „pána“ jich tady čekalo až čtyřiadvacet… Jisté ale je, že kočky
se staly populárním symbolem nejen tohoto
místa, kde dvě obří dřevěné kočenky vyřezané rukou pana Šmída, připomínají dobu
Bohumila Hrabala… Na betonce pak najdeme ještě jednu originální autobusovou
zastávku, která připomíná dalšího skvělého spisovatele z Kerska Adolfa Branalda.
Při vyslovení jeho jména se mi okamžitě
vybavila knížka Dědeček automobil… Známou restauraci Hájenka nechal postavit

ještě pan Hyross. V jejím okolí se natáčely
Slavnosti sněženek, ale slavné myslivecké
kančí hody se odehrály v replice interiéru,
který byl postaven v Hostivařských ateliérech. Od té doby se okolí sice změnilo, ale
obsluha v restauraci byla příjemná a vaří
se tu skvěle. Nad otázkou, zda si dát kančí
kýtu se šípkovou omáčkou, nebo se zelím,
jsem neváhal a zvolil šípkovou. Rozloučení
s Kerskem tak bylo stylové a já mohu výlet
sem každému jen doporučit…

Vážení čtenáři,

dobu jsme se snažili přinášet hlavně pozitivní informace z Hradištka a Kerska,
a to jak z historie, tak současnosti. Další
vydávání obecního zpravodaje je v rukou příštího zastupitelstva, které o jeho
osudu bude rozhodovat.
Děkujeme vám za přízeň. Vaše redakce.

vydávání obecního zpravodaje Novinky (číslo 15 právě držíte v rukou)
v této podobě končí. Po necelé čtyři roky
jsme se snažili zpestřit vám život zajímavými informacemi. Mnohým z vás
se naše práce líbila, někteří měli výhrady, ale tak už to v životě chodí. Po celou

Léto ‒ číslo 2, ročník 1, červen 2011

Jaro ‒ číslo 1, ročník 1, 31. 3. 2011

Podzim ‒ číslo 3, ročník 1, září 2011

Zima ‒ číslo 4, ročník 1, prosinec 2011

Jaro ‒ číslo 5, ročník 2, březen 2012

Slovo úvodem

Jaro už je konečně tady!
Zastupitelstvo obce přeje všem občanům radostné prožití
velikonočních svátků a jaro plné optimismu!

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
se uskuteční 14. dubna 2011 od 18.00 hodin
v budově obecního úřadu.

Vážení spoluobčané, jsem velmi rád, že Vás mohu všechny oslovit prostřednictvím Novinek Hradištka a Kerska. Novinky jsme se rozhodli vydávat čtyřikrát ročně
a chceme jimi informovat Vás, čtenáře a obyvatele obce
Hradištko a osady Kersko o aktuálním dění, zamýšlených
projektech a významných událostech v naší obci.
Obec Hradištko má nové internetové stránky, které
navštěvuje stále více občanů. Průběžně webové stránky
doplňujeme o aktuální informace a těšíme se ze stoupající
návštěvnosti.
K 15. 1. 2011 jsme zpracovali a podali žádost o finanční podporu v projektu „Rekonstrukce budovy Obecního
úřadu“ za účelem vytvoření víceúčelového centra obce
s knihovnou, Klubem důchodců, tělocvičnou, školní
jídelnou a ordinací obvodního lékaře. Touto rekonstrukcí
chceme vyřešit problém se špatným technickým stavem
budovy Klubu důchodců a knihovny. Pokud se žádostí
o dotaci na tento projekt uspějeme, bude rekonstrukce
z 95 % spolufinancována Středočeským Fondem rozvoje obcí a měst. Chceme budovu obecního úřadu otevřít
všem tak, aby nesloužila pouze zaměstnancům, ale hlavně
občanům obce.
V současné době realizujeme projekt odvodnění a opravy vodotečí v Kersku, což by mělo výrazně pomoci
s odvedením povrchové vody ze zatopených pozemků
do kerského rybníka. Podařilo se nám ve velmi krátkém
časovém období uskutečnit dohodu s firmou Lesy ČR,
která nám přislíbila důsledné vyčištění velenského potoka
a tím následné zlepšení situace.
Průběžně monitorujeme a hlásíme se do jednotlivých
výzev k čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. V nadcházejících měsících
bude provedena rozsáhlá rekonstrukce dětského hřiště
v Hradištku, které bude nově sloužit k zábavnému vyžití
všem dětem.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se bez nároku na honorář rozhodli vydávat tyto noviny a přeji jim
mnoho spokojených čtenářů.
Děkuji a hezké čtení.
Ing. Jiří Kubela, starosta

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Prvňáčci se svojí paní učitelkou

Slavnostní zahájení školního roku

Kloboukový ples

Zdobení stromečku

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

SLOVO ÚVODEM

Žáci Základní školy v Hradištku

ko, který měsíčně splácíme částkou 65 000
Kč, jsme začali splácet fakturu společnosti
Výstavba sítí Kolín a.s., za provedené práce
v akci „Nové vodovodní řady a přípojky Hradištko“, z prosince roku 2009. Fakturu splácíme měsíčně částkou 40 000 Kč. Do 31. května
2011 jsme již uhradili 200 000 Kč, zbývá uhradit 219 000 Kč.
Začátkem měsíce června byla obci Hradištko zamítnuta žádost o dotaci z fondu Středočeského kraje na projekt „Rekonstrukce
budovy Obecního úřadu za účelem vytvoření
víceúčelového centra obce s knihovnou, klubem důchodců, tělocvičnou a školní jídelnou“.
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S tímto projektem se pokusíme uspět v jiném
dotačním fondu, případně požádám o přímou
dotaci z rozpočtu Ministerstva financí.
Snažíme se maximálně šetřit obecní rozpočet a využívat prostředky dotačních titulů
a sponzorských darů. Pokud se nám zdárně podaří ukončit jednání, můžeme se všichni těšit
na nové dětské hřiště v Hradištku, které bude
v létě postaveno ze sponzorských prostředků.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
přispěli na akci „Boj s komáry“. Podařilo se
vybrat částku 38 200 Kč. Těším se na další
spolupráci. Děkuji a přeji příjemné čtení.
Ing. Jiří Kubela, starosta

Knihovna v novém

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
v předchozích dnech se nám podařilo úspěšně
dokončit smlouvu s akciovou společností United
Energy Trading (UET) o vybudování dětského
hřiště naproti Základní škole v Hradištku. Stavba je
certifikována a splňuje ČSN EN 1176, tedy normu
pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz „veřejného
dětského hřiště“. Celá sestava bude postavena výhradně z finančních prostředků společnosti United
Energy Trading, které touto cestou děkuji za poskytnuté finanční prostředky a věřím, že zařízení bude
sloužit ke spokojenosti všech jeho návštěvníků.

Mé poděkování patří i Klubu důchodců v Hradištku,
který připravil krásnou oslavu 30 let od svého založení. Všem jeho členkám děkuji za činnost, kterou pro
obec Hradištko dělají a těším se na další spolupráci.
Na internetových stránkách obce jsme začátkem
léta uveřejnili anketu na téma „Co byste zlepšili
v naší obci?“ Této ankety se zúčastnilo 230 návštěvníků, z nichž se 50% vyslovilo pro opravu
chodníků a komunikací, 9% hlasovalo pro sportoviště, 17% osob dalo svůj hlas lavičkám a zeleni. 8% zúčastněných se vyslovilo pro realizaci
dětského hřiště a nakonec 16% lidí se ztotožňuje

s názorem, že by v obci nedělali NIC. Špatný stav
našich cest nás rovněž trápí a velmi intenzivně
hledáme veškeré dotační tituly, které by umožnily
provést opravu stávajících komunikací, či výstavbu nových chodníků.
Na závěr bych chtěl touto cestou popřát všem
dětem Základní školy v Hradištku mnoho úspěchů v novém školním roce 2011/2012, co nejvíce jedniček, novým prvňáčkům vše krásné
a učitelskému sboru trpělivost při výuce dětí.
Přeji příjemné čtení.
Ing. Jiří Kubela, starosta

Štědrovečerní zpívání u kapličky
Svatojosefský pramen v Kersku, Ak. mal. Milada Kudrnová

Milí spoluobčané, přejeme vám příjemné a klidné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2012 hodně zdraví, optimismu a dobré nálady.
Váš Obecní úřad v Hradištku

Vážení spoluobčané,
v předchozích dnech se nám podařilo úspěšně
dokončit smlouvu s akciovou společností United
Energy Trading (UET) o vybudování dětského
hřiště naproti Základní škole v Hradištku. Stavba je
certifikována a splňuje ČSN EN 1176, tedy normu
pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz „veřejného
dětského hřiště“. Celá sestava bude postavena výhradně z finančních prostředků společnosti United
Energy Trading, které touto cestou děkuji za poskyt-

SLOVO ÚVODEM

nuté finanční prostředky a věřím, že zařízení bude
sloužit ke spokojenosti všech jeho návštěvníků.
Mé poděkování patří i Klubu důchodců v Hradištku,
který připravil krásnou oslavu 30 let od svého založení. Všem jeho členkám děkuji za činnost, kterou pro
obec Hradištko dělají a těším se na další spolupráci.
Na internetových stránkách obce jsme začátkem
léta uveřejnili anketu na téma „Co byste zlepšili
v naší obci?“ Této ankety se zúčastnilo 230 návštěvníků, z nichž se 50% vyslovilo pro opravu

chodníků a komunikací, 9% hlasovalo pro sportoviště, 17% osob dalo svůj hlas lavičkám a zeleni. 8% zúčastněných se vyslovilo pro realizaci
dětského hřiště a nakonec 16% lidí se ztotožňuje
s názorem, že by v obci nedělali NIC. Špatný stav
našich cest nás rovněž trápí a velmi intenzivně
hledáme veškeré dotační tituly, které by umožnily provést opravu stávajících komunikací, či výstavbu nových chodníků. dětem Základní školy v
Hradištku mnoho úspěchů v novém školním roce
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Léto ‒ číslo 6, ročník II., červen 2012

Slavnostní vítání občánků

Škola na horách

Andělská škola

DĚTI U MOŘE V CAORLE

Zima ‒ číslo 8, ročník II., prosinec 2012

Podzim ‒ číslo 7, ročník II., září 2012

Slavnostní odhalení sochy

Výlety školních dětí

První školní den

Loučení páté třídy

Závody malých dračích lodí

Vítání občánků v Hradištku

Děti v knihovně

Zima na návsi v Hradištku

Léto ‒ číslo 10, ročník III., červen 2013

Jaro ‒ číslo 9, ročník III., březen 2013

Slavnostní předání znaku obce

Zástěrkový ples
Představení školních dětí

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

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

Noviny6.indd			1

a poskytovala kvalitní zázemí pro místní knihovnu. Další energii směřujme na
opravu plotu před budovou Základní školy
v Hradištku. Návštěvníci lesů si jistě všimli postupného zvelebování obecního lesa
a vyžínání vysoké trávy a plevele. Jsem
rád, že se postupně daří realizovat projekt
Naučná stezka Bohumila Hrabala v Kersku, kterou pro Vás připravujeme společně
s podnikem Lesy ČR – Lesní správa Nymburk. O podrobnostech tohoto projektu
se dočtete na dalších stánkách Novinek.
Děkuji a přeji vám všem krásné prázdniny.
Ing. Jiří Kubela, starosta

zorem, i prací. Plot bude dokončen před
oslavou dvacátého výročí znovuotevření
ZŠ Hradištko. V září jsme podali žádost
o dotaci z MAS Podlipansko na rekonstrukci chodníku podél nového plotu.
V dotaci žádáme o finanční prostředky ve
výši 150.000 Kč, které by nám pomohly
spolufinancovat		odstranění stávající dlažby a položení nové dlažby s pozvolným
bezbariérovým sjezdem na konci chodníku. To, zda bude obec Hradištko se žádostí úspěšná, se dozvíme koncem měsíce
října letošního roku. Velmi aktivně dále

postupujeme ve spolupráci se společností
LESY ČR na přípravě Naučné stezky Bohumila Hrabala v Kersku. V tomto projektu jsou již vybrány a odsouhlaseny lokality, kde budou jednotlivá zastavení. Nyní
se pracuje na obsahu informačních tabulí
a výběru interaktivních prvků. Pevně věříme, že se podaří stezku otevřít již příští
letní sezonu. Jak jsme vás již informovali,
celý projekt bude financován společností
Lesy ČR a Sdružením obcí Kersko.

...pokračování na další straně
Ing. Jiří Kubela, starosta
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Hradištským dětem začala škola

Svatojosefský pramen

Klidné a příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013
pevné zdraví, dobrou náladu a mnoho štěstí vám přeje
Obecní úřad v Hradištku.

8.noviny.indd 1

Podzim ‒ číslo 11, ročník III., září 2013

Budování naučné stezky

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

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

základní školy k obecnímu úřadu. Pokud dopadne vše k našemu očekávání, nově budou
osvětleny ulice, kde doposud veřejné osvětlení
chybělo. Součástí projektu je i rekonstrukce
stávajících chodníků v obci a budovy OÚ.
Lhostejni nejsme ani k okolí našeho hřbitova,
které máme v plánu pietně zrekonstruovat.
Z důležitých rozhodnutí Zastupitelstva
obce Hradištko bych velmi rád zmínil, že se
zastupitelé rozhodli nevyhlašovat nové výběrové řízení na místo ředitele základní školy
a tímto svým rozhodnutím ponechali ve funkci
dosavadní ředitelku Mgr. Šteffkovou na dobu
dalších 6 let. Přeji vám všem krásné jarní dny
a budu velmi rád, když se nám podaří uspět
v jednotlivých projektech a společně zkrášlíme naši obec, která si to opravdu zaslouží.

Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou
již 10. vydání Novinek Hradištka a Kerska, které jsme pro Vás opětovně vydali
zcela zdarma. Jsem velmi potěšen, že lidé,
kteří pro Vás Novinky připravují, neztrácejí elán a nadšení a umožňují nám všem se radovat z jejich profesionálně odvedené práce.
Začátkem měsíce června naší republiku
zasáhly ničivé povodně, které podle prvotních odhadů způsobily škody v řádech
miliard korun. Způsobily i utrpení lidí,
kterým zničily majetky i jejich dosavadní
snažení a koneckonců i sny o bezpečném
domově. Tyto negativní události spustily
vlnu charitativní pomoci, ke které se připojily i dámy z mladšího klubu důchodců

Sv. Josef v Kersku

a velmi rychle zorganizovaly sbírku čisticích prostředků a ošacení pro povodní
zasažené obce. Mé poděkování patří nejen
paní Beníkové, která stála u zrodu celé této
humanitární akce, ale i všem dámám z klubu důchodců, které se aktivně podílely na
organizaci. Děkuji také všem dárcům.
Dne 10. června 2013 nám s paní místostarostkou Janou Kubovou bylo z rukou
předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavou Němcovou osobně předáno písemné
vyhotovení rozhodnutí o udělení znaku
a vlajky naší obci Hradištko. Tímto rozhodnutím se naše obec zařadila do dlouhé řady
obcí a měst, které jsou ze zákona oprávně-

ny svou vlajku a znak oficiálně používat
a být právem hrdi na symboly, které obec
reprezentují a tuto hrdost předávat dalším
generacím. Symboly naší obce by nás měly
doprovázet na všech oficiálních místech,
listinách, propagačních materiálech a akcích pořádaných obcí Hradištko.
Na závěr bych chtěl všem sdělit, že naší
obci byla na základě rozhodnutí ministra životního prostředí přidělena dotace
na projekt „Revitalizace rybníka a drobných vodních toků v Kersku“. Tento projekt by měl výrazně přispět ke zlepšení
situace odvodu povrchových vod v Kersku.
Přeji Vám všem krásné prázdniny.
Ing. Jiří Kubela, starosta

Ing. Jiří Kubela, starosta
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Zima ‒ číslo 12, ročník III., prosinec 2013

Zahájení nového školního roku

Akce klubu důchodců

Kerské rybníčky

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jsem velmi rád, že vás všechny mohu
pozdravit prostřednictvím dalšího vydání
Novinek a tímto vás informovat o spoustě
novinek a aktivitách obecního úřadu.
Jak jste si již všichni všimli, v současné
době finišujeme se stavbou nového plotu
u dětského školního hřiště, který se staví
zčásti z finančních prostředků získaných
prodejem kalendáře Hradištko-Kersko
2012. Obec přispěla ke stavbě plotu nejen dřevěnými plotovkami, které pochází
z obecních lesů, ale společně se spon-

Léto ‒ číslo 14, ročník IV., červen 2014

Jaro ‒ číslo 13, ročník IV., duben 2014

Podzim ‒ číslo 15, ročník IV., září 2014

Výročí Bohumila Hrabala

Vítání občánků v Hradištku

Začátek školního roku

Společenský ples

Otevření Naučné stezky v Kersku

Závody dračích lodí

Rekonstrukce obecního úřadu

Labské tůně v Hradištku

Poznáte, co je
na fotografii?

Podzim, číslo 15, ročník IV., září 2014

Křest knihy o Hradištku
Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou
již jedenácté vydání Novinek Hradištka
a Kerska, které jsme pro vás opětovně připravili a vydali zcela zdarma. Jsem rád,
že ti, kteří Novinky připravují, neztrácejí
svůj elán a bez nároku na finanční odměnu stále více profesionálněji přistupují
k Novinkám. Na úvod mi dovolte popřát
všem prvňáčkům mnoho studijních úspěchů a školnímu personálu pevné nervy
při zvládání každodenní práce se školáky.
Obec pro všechny občany v těchto dnech
provádí rekonstrukci obecního úřadu.

Budova bude nově sloužit také jako jídelna
pro děti Základní školy v Hradištku. Nové
prostory budou dále využívat dámy z obou
našich Klubů důchodců, na které budou
čekat útulné prostory pro jejich pravidelná
setkávání. Ošizeni nebudou ani návštěvníci
místní knihovny, kteří se mohou rovněž těšit na zcela nové prostory. Zkrátka nepřijdou
ani pacienti, pro které připravujeme zcela
novou ordinaci lékaře. Všichni návštěvníci úřadu budou moci využívat nově zrekonstruované toalety a jsme si jisti, že se
v takových moderních prostorách budete

určitě cítit příjemněji. Rekonstrukce budovy je plně hrazena ze zdrojů obce Hradištko, které se nám podařili ušetřit v rámci
úsporných kroků v obci. Dále pracujeme
na projektu zateplení budovy, neboť Státní
fond životního prostředí České republiky
vyhlásil výzvu na zateplování obecních budov a tudíž je škoda této dotační možnosti
pro blaho obce nevyužít.
Zastupitelstvo obce Hradištko na svém
řádném zasedání dne 4. 9. 2013 po více
než roční debatě odsouhlasilo prodej pozemků pod tenisovými kurty v Kersku.

...pokračování na další straně

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, máme
za sebou poměrně nevýraznou zimu, jejíž
konec jsme si společně užili se spoustou
kulturních akcí. Začátkem měsíce února
proběhl druhý společenský ples Sdružení
obcí Kersko s milými hosty večera, bratry
Václavem a Janem Neckářovými. V březnu
se uskutečnil tradiční ples pořádaný Klubem mladších důchodců v místní restauraci
U Kocánků, tentokrát tématicky „korálkový“.
V polovině měsíce března snad všichni
občané České republiky zachytili zprávu
o stém výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala, jeho pobytu v malebném Kersku
a místu jeho odpočinku – hřbitově v Hradištku. V souvislosti s touto událostí bylo napsáno spoustu novinových článků, natočeno

Nový chodník

Sněhurka a několik trpaslíků

Nová školní jídelna

Výlov rybníku

mnoho reportáží, které byly v uplynulých
dnech odvysílány v rozhlase a televizi. Mé
poděkování patří paní místostarostce Janě
Kubové, a to nejen za všechen čas, který věnovala prezentaci naší obce v médiích, ale
i za práci kterou odvedla při získání dotace
z Programu rozvoje venkova na vybudování nových autobusových zastávek v Kersku
a to včetně jejich uměleckého ztvárnění.
Návštěvníkům obecní knihovny v Hradištku jistě neunikla oslava 100 let od založení
knihovny panem Josefem Kůrkou. Obec
Hradištko darovala k tomuto významnému
výročí knihovně nový notebook. Všichni
přítomní si zároveň mohli prohlédnout nově
zrekonstruované prostory celého obecního úřadu. Výstava obrazů pana Františka

Motejzíka proběhla v nové knihovně a školní
jídelně, které byla ještě nedávno nevzhlednou garáží.
Srdečně vás zvu na slavnostní otevření naučné stezky Bohumila Hrabala, které
se uskuteční v sobotu 17. května 2014 od
10.00 hodin u Svatojosefského pramene
v Kersku. Tato stezka byla vybudována za
finanční účasti společnosti Lesy ČR s.p.
a Sdružení obcí Kersko.
To nejlepší na konec! Obec Hradištko získala dotaci na stavbu nové mateřské školy
z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 6 milionů korun. Čeká
nás spousta práce, abychom za rok mohli
přivítat první předškoláčky.
Přeji Vám všem krásné jaro.
Ing. Jiří Kubela, starosta

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v průběhu jarních měsíců letošního
roku naše obec zaznamenala mnoho
pozitivních změn.
Ke 100. výročí narození spisovatele
Bohumila Hrabala jsme slavnostně otevřeli po více než ročním intenzivním
úsilí Naučnou stezku Bohumila Hrabala,
společně se zástupci státního podniku
Lesy České republiky. V katastru naší
obce najdete v rámci této naučné stezky třináct příjemných zastavení na trase
dlouhé 7 km.
Většina z vás již jistě zaznamenala
zahájení prací na stavbě budovy nové

Mateřské školy v Hradištku. Pokud nám
bude počasí přát a nevyskytnou se žádné neočekávané události, bude budova
mateřské školy zkolaudována v prosinci
letošního roku.
Z investičních akcí obce nadále čekáme na schválení dotace na zateplení
a novou fasádu budovy obecního úřadu.
V měsíci srpnu plánujeme vybudovat
i nový chodník od Základní školy k budově OÚ. Věřím, že tuto novinku uvítají
nejenom žáci ZŠ, kteří denně dochází do
zrekonstruované budovy obecního úřadu
na obědy, ale i ostatní občané, zejména ti,
kteří se před dvěma lety v anketě, která

běžela na internetových stránkách obce,
vyslovili pro tento záměr. Mimochodem,
je mi potěšením vám sdělit, že před pár
týdny prošla nově vybudovaná jídelna pro
děti ZŠ a dámy z Klubu důchodců kontrolou Krajské hygienické stanice s vynikajícím výsledkem, což bylo pro nás, coby
zřizovatele, tou nejlepší odměnou.
V polovině měsíce června jsme opětovně slavnostně přivítali nové občánky naší
obce a nejen jim, ale i vám všem občanům
Hradištka a Kerska bych chtěl z celého
srdce popřát krásné slunečné a teplé léto
a školákům pěkné vysvědčení!
Ing. Jiří Kubela, starosta

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dostáváte do rukou podzimní vydání
Novinek, které je zároveň poslední
v tomto volebním období. 10. a 11.
října 2014 budeme společně hlasovat o novém zastupitelstvu obce. Již
dnes je jisté, že budeme vybírat 11 zastupitelů obce Hradištko z 33 kandidátů. Tento široký výběr je důkazem,
a jsem tomu osobně velmi rád, že se
v naší obci výrazně zvýšil zájem o komunální politiku.
Je nutné si uvědomit, že práce

Výstavba Mateřské školy v Hradištku

zastupitele je velmi zodpovědná. Na
zvolené zastupitele obce čeká vždy
spousta důležitých rozhodnutí, která
by měla vést k pozitivnímu rozvoji
naší obce. Samotný slib zastupitele je
k tomu nakonec také zavazuje. Měli
by vykonávat svoji funkci svědomitě
v zájmu obce a jejích občanů, řídit se
Ústavou a zákony České republiky.
Pevně věřím, že se nám podaří
v těchto volbách vybrat právě takové
zastupitele, poctivé občany, kteří se
nikdy nedopustili žádného úmyslného

trestného činu, nejsou účastníky insolvenčího řízení, případně se nenachází v těžké životní situaci, která by
jim neumožňovala plný výkon v této
funkci. Přeji vám všem šťastnou volbu!
Závěrem mi dovolte poděkovat mojí
rodině, která mi po celé mé volební období byla velkou oporou. Velké
díky patří také paní místostarostce
Janě Kubové, všem zaměstnancům
obecního úřadu, zastupitelům a také
všem našim příznivcům.
Ing. Jiří Kubela, starosta
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Slavnosti koní

Poslední prázdninový den se uskutečnily v areálu Jezdecké školy Equus Kinsky v Hradištku Slavnosti koní. I přes
ne zrovna vlídné počasí si nenechalo
ujít skvělou zábavu velké množství lidí.
Program byl nabitý různými ukázkami
jezdeckých disciplín a vystoupeními všeho
druhu. Diváci mohli shlédnout to nejlepší
z chovu koní Kinských, ukázky výcviku
policejních koní, jízdy čtyřspřeží, skokový závod mini koní a mnoho dalšího. Potěšit nejen děti přijel i slavný Vinnetou.
Už teď se můžete těšit na Slavnosti koní
2015, a to opět poslední neděli v srpnu.

Malé dračí lodě

První stupeň ZŠ

1. Ohniví draci
2. Dračí bojovníci
3. Hradištští draci

Žihadla

				
				
				

Druhý stupeň ZŠ
1. Květáci s.r.o.
2. Koťata

Smíšené posádky – dospělí
1. Žihadla
2. Bílý balet
3. Svižní úhoří

O pohár Kerska

text: M. Šteffková, foto: K. Šteffková

V sobotu 13. 9. 2014 se v areálu bungalovů v Kersku uskutečnil již 3. ročník
závodu malých dračích lodí pořádaný
ZŠ Hradištko ve spolupráci s Dragonteam Nymburk.
Přestože předpověď počasí na tento den nebyla optimistická, nakonec se
stal důstojnou akcí letošních oslav školy
a i sluníčko si našlo cestu, aby shlédlo
úžasnou podívanou na Labi. Závody zahájil slavnostní průjezd nejmenších posádek hradištských dětí s transparenty
školy. Vzápětí začalo mezi sebou soupeřit
ve třech kategoriích celkem 17 posádek.
V posádkách školních dětí jeli žáci nejen
z Hradištka, ale také ze ZŠ Pečky a ZŠ
T. G. Masaryka z Poděbrad. Byly i posádky sestavené na místě, které spolu jely poprvé. Poprvé na lodi jelo mnoho závodících. Přesto se užilo mnoho legrace a lidé
odcházeli domů s pěknými zážitky a s přáním opakovat příští rok tuto akci znovu.

Výsledky závodů dračích lodí:
Mimo soutěž se přihlížejícím divákům
představily dvě posádky našich nejmenších dětí – Rychlíci a Hradištská dráčata.

Za pěkného slunečného počasí proběhl 6. září 2014 v Kersku turnaj ve stolním tenise čtyřher O pohár Kerska.
Zúčastnilo se celkem devět družstev,
z toho jedno ve složení žena – muž. A právě toto družstvo vyhrálo všechny (!) zápasy, po právu tedy skončili první.
Bílý balet

1. Pavla a Tomáš Hovorkovi
2. Bronislav Kuba, Jiří Kubela
3. Bohumír Kovář, Roman Pařík

Svižní úhoři

Srdečně vás zveme

Knihovna Hradištko připravuje na listopad 2014 turnaj ve hře Člověče, nezlob
se! Čtyřčlené týmy se mohou hlásit osobně
nebo na knihovna-hradistko@seznam.cz

Lesní ateliér Kuba v Kersku pořádá
v prosinci 2014 výstavu fotoobrazů Evy
Pilarové. Veřejná vernisáž 3. 12. od 17.30 h.
Vánoční program: www.lesniatelierkuba.cz

Základní škola Hradištko vás zve do
Hostince U Kocánků ve středu 17. prosince
2014 od 16.00 hodin na vánoční jarmark
a od 18.00 hodin na vánoční besídku.
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