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Podzimní pranostiky
žaludů – veliká a tuhá zima.
· Mnoho
dříve listí opadává, tím úrodnější rok.
· Čím
na podzim hodně houby rostou,
· Když
když veverky vybíhají do polí, bude
krutá zima.
stromy na podzim podruhé,
· Kvetou-li
bude zima až do konce května.

V podzimním vydání
Novinek naleznete:
- Slovo starosty
- Informace občanům
- Policie ČR informuje
- Blahopřání oslavencům
- Klub důchodců
- Základní a Mateřská škola Hradištko
- Dračí lodě
- Knihovna Hradištko
- Slavnosti koní JŠ Equus Kinsky
- Vítání občánků
- Rouzloučení s létem v Kersku
- Myslivecký spolek Sadská
- O rozměrech vesmíru
- Zdeněk Sucharda (rozhovor)
- Turnaj ve stolním tenise v Kersku
- Historie obce - Regulace Labe
- Historie obce - Husitská epopej IV.

Vážení spoluobčané,
léto pomalu končí a příroda se připravuje na svůj odpočinek – nastává podzim.
Ale vše není jenom tesklivé, listy se zbarvují do mnoha krásných barev a pro milovníky houbaření nastává ráj.
Ale v naší obci se život nezastavuje.
Započala stavba první etapy rekonstrukce místních komunikací. Nejprve je v pořadí vybudování zámkové dlažby v ulici
za školou. Škoda, že projekt neuvažoval
s napojením jednotlivých usedlostí, což
budeme muset řešit v průběhu stavby
jako vícepráce. Komunikace bez vjezdů

Jaroslav Jandl – kočárové čtyřspřeží (foto: archiv rodiny Půlpánových)

k jednotlivým domům by nebyla kompletní a hezká. Přece všichni chceme,
aby naše obec byla pěkná a upravená.
V uplynulém období bylo vybudováno
nové dětské hřiště v Kersku. Přes počáteční připomínky některých spoluobčanů,
je hřiště hojně navštěvováno naší nejmladší generací v doprovodu jejich
rodičů.
V brzké budoucnosti by mělo být doplněno ještě o několik dalších hracích
prvků, které slíbili pořídit jak členové
Okrašlovacího spolku Kersko, tak i někteří podnikatelé působící v Kersku.

V současné době dochází ke změně
bonity půdy v prostoru u Domečku, kde
již mnoho let existuje hřiště, ale pozemek je veden jako lesní. Po zápisu
změny bude tato část pojištěna jako
sportovní a odpočinková zóna.
Členům Okrašlovacího spolku Kersko
patří poděkování za velmi zdařilý průběh
dětského dne, který proběhl na konci
prázdnin.
Ve spolupráci s Lesy ČR, a v jejich režii,
došlo k hrubému pročištění Kuzmíkovy
strouhy, patřící obci. Díky tomu se zlepšily odtokové poměry na Nových Lukách,

a proto bych chtěl jejich pracovníkům
za tuto akci poděkovat.
Svozová cesta společnosti Nykos byla rozšířena o lokalitu Nohavička, kde po počátečních bolestech již probíhá standartní
pondělní svoz.
Také pracovníky KSÚS jsme dokázali
přesvědčit, že je potřeba alespoň v úseku
od hřbitova odškrábat okraje vozovky,
aby mohla voda při deštích volně odtékat
do příkopů, kde jsme již v minulosti odstranili pařezy a další nepořádek. V další
etapě je přislíbeno odvodnění zatáčky
u č.p.1 a obnovení příkopu před budovou
č.p. 25. Také kritizovaná oprava-neoprava
betonky v Kersku byla provedena znovu.
Pravidelně je pročišťována i drenáž, kterou
vybudovala obec před provozovnou Pneuservisu, kde se tím pádem již nedrží voda.

Velký problém je s nedodržováním pravidel sběru separovaného odpadu, zvláště
v Kersku končí často nejen pneumatiky,
rychlovarné trouby a stavební suť v prvním
kontejneru, který je po ruce, a tím
nejnovějším přírůstkem je jízdní kolo.
Někdy naši spoluobčané dokonce nechají
v tomto odpadu i svoji adresu, to je potom
divení, jak víme, že odpad tam dali oni.
Uvažujeme o přemístění stávajícího sběrného místa, jelikož někteří naši spoluobčané jsou přesvědčeni, že tento odpad
odkládají projíždějící, i když zanechané
adresy o tom nesvědčí. Nové sběrné místo
by mělo být opatřené i foto pastí, která
zde již fungovala, ale byla odstraněna.

Velké díky patři i členům MS Sadská,
kteří kromě péče o dvě paseky u Kamene
odstranili i suché a napadené stromy
Na Pastvišti. Ty hrozily zřícením na projíždějící automobily.
Děkuji zaměstnancům školy a školky
za uspořádání Dračích lodí a také všem,
kteří při této krásné akci pomáhali. Je moc
pěkné, když se lidé mohou sejít, zasportovat si nebo třeba jenom fandit.
Na závěr bych Vás všechny chtěl pozvat,
pokud nám to situace dovolí, na posvícenskou taneční zábavu, vstupné i tombola
zdarma.
Příjemně strávené podzimní dny přeje

Také naše čekárny dostaly nový kabát,
byly odstraněny různé nápisy a plakáty,
byly kompletně vyčištěny a natřeny.

Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

U pozornění
pro občany

Co kam patří ...
Přehledný rozpis, který pomůže
občanům se zorientovat, co mají
dávat do jaké nádoby.
Žlutá popelnice
● Plasty - sešlápnuté PET včetně víčka;
nápojové kartony (tetrapack); igelitové
sáčky, folie; obalový polystyren (od nového zboží); plastové obaly od potravin,
plastové vaničky; plastové obaly od drogistického zboží, kosmetiky; obaly od CD
a DVD; tvrdé plasty - hračky, zahr. židle
● Nápojové plechovky - plechovky od piv;
plechovky od energy drinků; plechovky
od coly a jiných nápojů
Modrá popelnice
● Papír - noviny, časopisy; letáky,
brožury, katalogy; knihy; kancelářský
papír; kartonové krabice a lepenka;
papírové obaly, papírové tašky; obaly
od vajec, ruličky od toaletního papíru
Kontejner na bioodpad
● zbytky ovoce a zeleniny; tráva, listí,
plevel; květiny, hlína; zbytky pečiva
a obilovin; skořápky vajec a ořechů;
čajové sáčky, kávová sedlina (lógr);
drobné větve, drcené větve; popel
ze dřeva; seno, sláma; obaly od vajec,
ruličky od toaletního papíru
Černá popelnice
● Zbytkový odpad - hygienické potřeby
(vložky, pleny, holící strojky, zubní kartáčky, kapesníky); maso, kosti - zbytky
jídel; popel z uhlí; trus zvířat včetně
kočkolitu; sáčky z vysavače; znečištěné
obaly, kapsle od kávy, plato od léčiv
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O becní úřad Hradištko
Úřední hodiny:
Pondělí: 6:00 - 11:30 hodin
12:30 - 17:00 hodin
Středa:

6:00 - 11:30 hodin
12:30 - 17:00 hodin

A ktuální informace
o činnosti a dění v obci
jsou pravidelně uveřejňovány na oficiálních webových stránkách naší obce.
www.hradistko-kersko.cz

Kontakty:
starosta
tel.: 325 598 026
účetní
tel.: 325 598 123
pokladna
tel.: 325 598 025
e-mail: ou@hradistko-kersko.cz
info@hradistko-kersko.cz

U závěrka zimních Novinek
Uzávěrka zimního čísla Novinek
je 4. 12. 2021. Příspěvky dodané po
termínu uzávěrky budou zveřejněny
v jarních Novinkách. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení
rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2021

Policie ČR informuje

v dané chatě kontrolu. Ovšem není
v jejích silách, aby uhlídali všechny
objekty. Ve velké míře se o svůj majetek
musí starat především majitelé objektů
sami.

• Rekreační objekt i v zimních měsících
nepravidelně navštěvujte. Uklizený sníh
v okolí chaty budí zdání neustálé kontroly, nebo pobytu majitele v objektu.

Dodržujte proto následující rady a můžete tak
zmírnit škody napáchané
zloději ve vašich chatách
a chalupách, případně je
zcela eliminovat:

• Při podezření z vykradení zásadně
nevystupujte do objektu, neuklízejte
po zlodějích a věc oznamte neprodleně
na policii.

Nezapomeňte si zabezpečit chatu
proti zlodějům
Pravděpodobnost vykradení rekreačních
objektů se v zimě rapidně zvyšuje.
Přichází podzim a zima a s ní období,
kdy chataři opouští své rekreační nemovitosti. Bohužel právě v zimě, když jsou
chaty a chalupy dlouhodobě neobydlené,
dochází k častým krádežím.
Riziko, že nechtěná návštěva zavítá
do rekreačního objektu, je v podzimních
a především zimních měsících vyšší
než během léta. Často se přitom stává,
že škody zjistí majitelé rekreačních nemovitostí až s několikaměsíčním zpožděním, když se po “zimním spánku” opět
vypraví na svou oblíbenou chatu nebo
chalupu."
Je tedy nezbytné, aby Policie ČR právě
v tomto období majitele rekreačních
objektů upozornila na to, aby si své chaty
a chalupy řádně zabezpečili a nenechávali v nich nic cenného. Policisté
samozřejmě provádí kontroly rekreačních oblastí. Práce hlídek spočívá v tom,
že policisté nejčastěji i s policejními psy
navštíví danou oblast a zkontrolují osoby
přítomné v rekreačních obydlích. Pokud
na místě nikoho nenaleznou, provedou
kontrolu správného zabezpečení objektu, tzn. řádně uzamčené dveře, okenice
atd., případně zanechají na místě leták
s informací, že Policie ČR provedla

• Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými
zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, zvolněné
dveře, mříže, uzamykatelné okenice).
• Věnujte pozornost zejména stavebním
otvorům (vstupní dveře, okna, verandy).

• Domluvte se se sousedy, kteří přes
zimu zavítají na svoji chatu, aby zkontrolovali i Váš objekt.

• Vše důležité pro vypátrání odcizených
věcí a dopadení pachatele oznamte
do policejního protokolu.
por. Bc. Petra Potočná, komisař
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení tisku a prevence

• Pro vyšší standard ochrany využijte
elektronickou ochranu, případně připojení objektu na pult centralizované
ochrany.
• Objekt mějte správně pojištěný nejen
proti krádeži, ale i proti požáru.
• Nechlubte se před známými lidmi majetkem uloženým v objektu.
• Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí. Poznamenejte
si výrobní čísla elektrických přístrojů.
• Cennější věci rozhodně nenechávejte
přes zimu v rekreačním objektu, ale
odvezte je do bezpečí!
• Při pobytu na chatě si všímejte pohybu
neznámých osob a aut. I případné svědectví je důležitým vodítkem pro práci
policie. Nebuďte neteční – dnes navštívil
zloděj souseda, zítra se to může stát vám!

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

d

dd

V měsíci říjnu oslaví narozeniny paní Miluška Koštířová, Jaroslava
Baďurová, Anna Jonášová, Miluše Ziková a pánové Stanislav Fišer, Václav
Cidlina a Vladimír Šanda.p

Tak je tady podzim a s hrůzou čekáme co bude
dál. Zatím to vypadá dobře, a tak jsme se opět
začaly scházet v klubu.
Při akci Dračí lodě jsme se také zapojily. Osm
z nás napeklo nějaké dobroty a také jsme je
prodávaly. Akce se vydařila, hlavně bylo pěkné
počasí.
Těšíme se na další setkání.

O

V prosinci oslaví narozeniny paní Marcela Sasková, Marie Beníková,
Hana Bláhová, Miloslava Sekyrková, Eva Vostřáková a pánové Jiří
Čermák, Zdeněk Holzknecht, Josef Jedlička a Vlastimil Řehák.

o

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

o

Listopadovými oslavenci jsou paní Jitka Krejčíková, Helena Hezinová,
Oldřiška Zahrádková, Jitka Kováříková, Marie Heřtová a pánové Stanislav
Kovářík a Sylvestr Odehnal.

Klub důchodců
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištkoo
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Š kolní rok 2021/2022
Skončily prázdniny a všichni jsme věřili,
že po prožitém temném období zahájíme běžný školní rok bez možných covidových opatření. Bohužel se tak nestalo
a první školní den jsme se opět setkali
v rouškách.
Ale ani toto opatření nenarušilo slavnostní zahájení na naší škole a mohli jsme
tak přivítat jedenáct nových prvňáčků.
Do školních lavic tak usedlo celkem 30
žáků.

Adaptační kurz
Radost a dětský smích bylo slyšet
i z mateřské školy, která se po prázdninovém klidu otevřela pro 24 dětí.
Na děti ve školce i ve škole čeká mnoho
nových zážitků, kamarádů a zajímavých
akcí, na které se společně těšíme a věříme, že splní jejich i naše očekávání.
Přeji všem dětem, žákům, pedagogům
a rodičům klidný a úspěšný školní rok.
Mgr. Marcela Šteffková

Adaptační kurz ve Štědroníně
Konec školního roku byl náznakem
toho, že se vše vrací do starých kolejí.
Proto jsme začali narychlo s přípravami
adaptačního kurzu nejen pro stávající,
ale i pro naše nové žáčky. Pro tento kurz
jsme zvolili nové prostředí, tentokrát
ve Štědroníně nedaleko Písku. Od pondělí
až do pátku jsme měli napilno. Dopolední program jsme pojali jako přípravu
na vyučování.
Organizování adaptačního kurzu má nenahraditelný výchovný a socializační
efekt. Děti se seznámí mezi sebou a s třídními učiteli. Dojde k navázání sociálních
kontaktů, ale zároveň sportují, hýbou se.
S organizací nám pomáhal Spolek
pro podporu dětské rekreace a zdraví
s ředitelkou Ing. Hanou Heligrovou.
Díky tomu zažily děti nevšední zážitkové
odpoledne a večery.
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Celý týden pod vedením zkušených
vedoucí hrály pobytovou hru. Jako
námořníci musely překonat různé úkoly,
např. vyluštit morseovku, spolupracovat
jako námořníci na jedné lodi. Odměnou
za zvládnutí všech úkolů jim byla
večerní stezka odvahy nebo hledání
pokladu, opékání buřtů a diskotéka.
Nezapomenutelným zážitkem pak byl
pěší výlet na hrad Zvíkov s jeho prohlídkou. Překvapením byla zpáteční cesta
lodí po Orlické přehradě.
Celý týden jsme prožili ve znamení
pohody, radosti a vzájemného sbližování,
odjížděli jsme s pocitem, že po společných zážitcích bude pondělní setkání
v lavicích mnohem veselejší a otevřenější.
Mgr. Hana Maudrová
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D račí lodě 2021
M ateřská škola
Hradištko

Třetí zářijový týden proběhl již po deváté
závod malých dračích lodí, pořádaný
místní hradištskou školou. I přes zamračené počasí se sešlo deset dospělých posádek a několik dětských, do lodě si letos
sedl snad každý, kdo se nachomýtl
a alespoň trošku po tom toužil.

Další letní prázdniny jsou za námi
a je tu další školní rok.
Ještě jsme si ani nezvykli na fakt,
že některé děti již nepatří mezi
nás a už jsme ve školce přivítali
děti nové.

Jídlo bylo, pití bylo a počasí se udrželo.
Děkujeme sponzorům, dobrovolnicím
a dobrovolníkům z řad rodičů a dalších
přátel školy za skvostné pohoštění. Máme
kolem sebe mnoho ochotných a úžasných
pekařek, což je fantastické. Děkujeme
všem, kdo jakkoliv přiložili ruce k dílu,
nesmírně si toho vážíme, bez Vás, ochotných duší, by to vůbec zorganizovat nešlo.
V neposlední řadě děkujeme Bungalovům
za poskytnuté prostory, bez nich by to
samozřejmě také nešlo. Vlastně se dá říct,
že úplně každý článek tohoto řetězu je
naprosto nepostradatelný!

Utíká to jako voda a je tu podzim
v plné kráse.

O

o

o

E

I letos s dětmi plánujeme spoustu
zajímavých akcí. Pokud nám to okolnosti dovolí, čekají nás v nejbližší
době pravidelné návštěvy knihovny,
divadélka ve školce, celá řada venkovních aktivit a společné akce s dětmi
ze základní školy a s rodiči.
Děti se pak obzvláště těší na oslavu
Halloweenu, která bývá spojená s přespáváním předškoláků ve školce.

Na první pohled by se mohlo zdát, že naše
dračí lodě jsou akcí maličkou, lokální.
Není tomu ovšem tak. Pravidelně se jich
účastní posádky a lidé i z mnoha dalších
obcí. Semice a Sadská jsou nasnadě,
ty jsou blízko, ale letos pádlovali lidé
i z Nymburka, Kamenného Zboží, Poříčan,
Kostelní Lhoty, Zvěřínka a dalších. Asi nejvzdálenější posádku tvořili s Hradištkem
spříznění přátelé z Prahy, kteří nás přijeli
podpořit už poněkolikáté.
Závody se vydařily. Posádka se jménem
To nejlepší nakonec opět udělala čest
svému jménu a na stupni vítězů rozhodně
nepřekážela.

A na závěr pozvánka. Příští rok v září
se bude konat 10. ročník. Čas stavět
posádku na tento legendární, jubilejní
závod začíná právě teď! A pokud jste
nikdy v životě nepádlovali, nevadí. I když
se to může zdát poněkud proti logice věci,
dá se to naučit i přímo na závodech.
No a pak taky – my už jsme pádlovali
několikrát, ale jak se zdá, nás má šanci
porazit každý…
Sláva vítězům, čest poraženým!

Za velmi vydařenou akci považujeme
Dračí lodě, které tradičně probíhají
v Bungalovech v Kersku. Ohlasy dětí
a rodičů vypovídaly o velmi příjemné
atmosféře a nadšení našich nejmenších, což je pro nás velice důležité
a velmi nás to těší.
Budeme doufat, že vše proběhne
podle plánu a nebudeme se muset
potýkat s nepříjemným uzavíráním
MŠ, jako v loňském roce.
Děkujeme všem rodičům a návštěvníkům naší mateřské školy za dodržování důsledných hygienických pravidel,
která jsou pro bezproblémový chod
celé organizace velmi důležité.

Za ZŠ a MŠ Hradištko
Vlasta Kopsová

Stupínky na bedně tento rok obsadily
týmy Kalamita, Na poslední chvíli
a místo na nejvyšším schodě si vybojoval
Vestavstyl. Konkurence byla veliká –
kromě zmíněných seděly v lodi také třeba
Kůže líný.

Držme si palce, ať je vše v pohodě
a tak jak má být…
Za kolektiv Mateřské školy
Kristýna Žižková

Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2021
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K nihovna
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Pozdrav z knihovny
Zdravím všechny příznivce knihovny
v Hradištku. Léto v knihovně bylo letos
omezené pouze na půjčování knih. Jsem
ráda, že děti ze školy a školky mohou
opět pravidelně navštěvovat knihovnu
v rámci učebního programu. Moc se
těším, že budeme společně číst, vypravovat, hrát divadlo a tvořit různé drobnosti.

S lavnosti koní 2021
Na závěr letních prázdnin 29. 8. 2021
se v Hradištku u Sadské uskutečnily již
osmé Slavnosti s podporou středočeského
kraje a záštitou hejtmanky Mgr. Petry
Peckové.
Dopoledne se sjeli do Hradištka chovatelé
zlatých koní. Probíhala zde Národní přehlídka koní Kinských. Odborná komise
hodnotila úroveň chovu a jednotlivě posuzovala 59 přihlášených koní v 8 kategoriích.
Hlavní odpolední program začínal
ve 14 hod., za účasti velkého počtu
diváků, vyvrcholením národní přehlídky.
Komise zhodnotila jednotlivé kategorie
a těm nejlepším udělila prémie a divákům
vysvětlila přednosti jednotlivých koní.

Lukáš Žákovčík s koňmi Jiřího Kroutila - Tája,
Tercie M Kinská a hříbě Timea M

Děti ze školy v knihovně

Marie Navrátilová Cirkus „Navarro King”

Vanessa Růžičková a hřebec Brave Guy

Následovaly ukázky uplatnění koní v dnešním světě. Koně i ostatních plemen
předvedli bariérové skákání, drezurní
ukázky, kočárový sport, práce při výcviku
dětí od nejmenších s minikoňmi, poté
s poníky a ty větší děti předváděly své
umění na velkých koních.

Pohádka o veliké řepě

Výroba kouzelných krabiček

Týden knihoven
je letos ve dnech 4.10. až 9.10.2021.
V tomto týdnu bude registrace nových
čtenářů na rok zdarma a amnestie
dlužníků.
Připravuji divadélko pro děti ze školky
o tom, jak pejsek s kočičkou myli podlahu. S dětmi z 1. a 2. třídy budeme číst
příběhy Brouka Pytlíka a společně vytvoříme velikého pohádkového motýla.

Dominik Stavinoha na bariérovém skákání
s valachem Eldi Kinský

Někteří chovatelé předvedli v poutavých
vystoupeních celé rodiny klisen. Máma
s dcerou a vnučkou nebo klisna s třemi
dcerami. Rodina Navrátilových, která se
účastnila natáčení filmu Cirkus Humberto, vystoupila se svými koňmi a zvířaty,
včetně malého lvíčete. Závěr program
vyvrcholil velkou čtverylkou Hřebčína
a jezdecké školy Equus Kinsky z Hradištka
u Sadské.
Po dvou a půlhodinovém programu
se některým divákům nechtělo odejít
a zůstali v hřebčíně, citlivě zakomponovaného do krásné přírody na břehu Labe.
Užívali si hezkého, střídavě slunečného
dne s příjemnými teplotami. Někteří
děkovali za hezký program a nádherně
strávené odpoledne. Všichni budeme těšit
zase za rok na Slavnosti koní 2022, které
se uskuteční tentokrát 28. září 2022,
na svátek dne české státnosti a svatého
Václava.
Libuše a Petr Půlpánovi

Knihovna je otevřena:
Pondělí 13.30 – 17.00
Středa 12.00 – 14.00 škola
14.00 – 16.00
Těším se na Vaši návštěvu v knihovně.
Jana Šestáková
|6

Jana Březinová klisna Lady Jane s dcerou Lady
Moonlight Kinská

Čtverylka koní Kinských v podání děvčat z naší
jezdecké školy.
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2021

V ítání občánků
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V sobotu 25. září v 10 hodin panoval
v zasedací místnosti obecního úřadu
čilý ruch. Konalo se tam, po delší covidové odmlce, slavnostní vítání občánků.

D ětské hřiště
v Kersku
Při příležitosti Dne dětí v Kersku,
který se organizátorům velmi povedl,
bylo uvedeno do provozu dětské
hřiště.

Pozvání přijali rodiče, prarodiče, sourozenci a další příbuzní či kamarádi těchto
dětí a přivítáni byli: Julie Bejblová,
Matěj Bubeník, Kateřina Dejmková,
Michal Ficek, Ellen Müller, Rozálie
Pavlíková, Filip Šimák, Tereza Trsková.
Paní Jana Kubová, zastupitelka obce
Hradištko, uvítala všechny přítomné
a představila děti a jejich rodiče.
Na zahájení tohoto výjímečného obřadu
připravila škola kulturní program, který
obstaraly sestry Melíškovy, šikovné
žákyně Základní školy v Hradištku,
pod vedením učitelky Vlasty Kopsové.
Anička zahrála na housličky skladbu
Rigaudon (skladatel Jeana Philippe
Rameau) a Adélka zase skladbu Zlobivý
pejsek (autor Lukáš Sommer) na kytaru. Poté zazpívaly píseň Tři oříšky pro
Popelku. Odměnou jim byl velký potlesk
a malá sladkost.
Starosta obce Vlastimil Šesták pronesl
slavnostní řeč a přivítal 8 nových
obyvatel Hradištka. Popřál dětem
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a rodičům
spoustu radosti při jejich výchově. Děti
byly obdarovány zlatými přívěsky
ve tvaru písmenek podle křestních jmen
a pamětními listinami. Rodiče dětí se
podepsali do pamětní knihy obce. Poté
následovalo focení u kolébky a malé
občerstvení.
Za poskytnuté fotografie děkujeme panu
Jaroslavu Nollovi.

Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2021

Úprava silnic
v Hradištku a Kersku
Dne 10. srpna 2021, po předchozích
jednáních, začala KSUS s úpravou
krajnic od hřbitova směrem do obce.
Následovalo prohloubení příkopu
před budouvou č. 25 a úprava odvodnění zatáčky u Nováku, zatím provizorně byl opraven povrch velkých
výmolů na betonce v Kersku.
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Rozloučení s létem v Kersku

M yslivecký
Sadská

Již tradičně patřila poslední sobota
letních prázdnin v Kersku dětskému dni
„Rozloučení s létem“. Akce byla zahájena slavnostním otevřením nového dětského hřiště panem starostou a panem
Bubeníkem, kteří přestřihnutím pásky
spustili provoz. Děti se okamžitě zhostily
pokřtění hřiště. Bylo na nich vidět, že mají
radost z toho, že v Kersku vyrostlo něco,
co tu dlouho chybělo. Veliké díky.

Poslední prázdninový
víkend patří tradičně
“Sadskému posvícení”
a také “Memoriálu Jana Potměšila”,
který se koná na střelnici U hájovny
v Sadské. Myslivecký spolek Sadská zde
pravidelně pořádá střelbu na asfaltové terče - holuby. Je to akce, které se
účastní kamarádi myslivci i sportovní
střelci z širokého okolí.
Za Zvelebovací a okrašlovací spolek
Kersko („Zahrádkáře“), jakožto pořadatele akce, bych chtěl moc poděkovat
Všem, kteří nám s akcí pomáhali. Nelze
opomenout společnost M & M reality
holding a.s., zastoupenou panem
Baliharem, který dětský den obohatil
o skákací hrad a spoustu dárečků, které
byly rozdány dětem.

Následně se 115 soutěžících dětí pustilo
do plnění úkolů s různorodou tématikou.
Po splnění všech 12 úkolů je čekala
odměna ve formě dárkových balíčků
a perníkových medailí.

O bezvadné ozvučení se postaral Jirka
Kamlach, který ve spolupráci se známým
moderátorem velikých projektů vystupujícím pod pseudonymem Diego vytvářeli pohodovou atmosféru.

Dalším bodem programu byla přehlídka
masek. Maskované děti všechny ostatní
příchozí kulturně obohacovaly písničkou nebo básničkou. Za svoje výkony
a masky byly děti odměněny krásnými
plyšáky.

Veliké díky pochopitelně patří také
Všem, kteří nám pomáhali u jednotlivých stanovišť. Bez Vás by to prostě
nešlo!

Následná napínavá a zároveň legrační
Indiánská pohádka v podání divadélka
Koloběžka vykouzlila nejeden úsměv
na tvářích našich ratolestí. Na závěr
nemohl samozřejmě chybět ani tradiční
konfetový ohňostroj.

spolek

Samozřejmě také děkujeme celému
personálu Restaurace u Pramene, že se
o nás pečlivě starali, abychom neměli
hlad a žízeň.

Celou akci, jako již tradičně, odstartoval prvním výstřelem starosta Města
Sadská Milan Dokoupil. O hodnotné
ceny a medaile bojovala tříčlenná
družstva i jednotlivci. Blahopřejeme
všem vítězům i ostatním účastníkům.
Poděkování patří všem sponzorům
za hodnotné ceny, SK Milčice za zapůjčení vrhaček, Městu Sadská za úpravu
prostranství a propagaci akce a panu
Nollovi za zajištění výborného občerstvení.
Všichni se už těšíme na zářijové akce
s dětmi ze ZŠ Hradištko a Sadská
na Horce a podzimní hony.
“Myslivosti zdar!”
Mgr. Jana Frcková
jednatelka MS Sadská

V neposlední řadě patří poděkování
Obci Hradištko, která nás též podpořila.
Málem bych zapomněl na počasí… Také
děkuji,předpověď vypadala bledě.
Budeme se těšit za rok na viděnou.
Za „Zahrádkáře“
Roman Melíšek

Novinkou na dětském dni byla oficiálně
nahlášená charitativní akce na podporu
projektu „Pomozte dětem“. V charitativní bazárku, který si vymyslely a
připravily samy děti, si návštěvníci
mohli koupit již nepotřebné hračky,
šaty, knížky, stavebnice aj. Dětem se
prodejem jejich hraček podařilo vybrat
neuvěřitelných 6 019 Kč na charitu.
|8
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O rozměrech ve vesmíru
Tentokrát se podíváme na to,
jak astronomové měří vzdálenosti
a jaké jednotky u toho používají.
Když zjistili, že je vesmír opravdu
veliký, museli si vymyslet, jakým
způsobem ho budou měřit a zavést
nové jednotky.
Začněme na Zemi a v jejím nejbližším
okolí. Tam je to docela jednoduché. Zde
si vystačíme s metry a kilometry, které
dobře známe. Za zmínku ale stojí
připomenout, že jeden metr byl historicky
definován jako jedna desetimiliontina
zemského kvadrantu.

Zkrátka – kdybyste šli z rovníku k severnímu pólu a tuto vzdálenost vydělili 10
miliony dostanete metr. Kilometr si umíme
představit také celkem snadno. V metrech
a kilometrech tedy měříme vzdálenosti,
které jsou nám blízké. Dnes nám v tom
ovšem vydatně pomáhá kosmonautika,
správněji tedy spíše satelitní navigace.
Díky ní víme, kolik kilometrů máme
do cíle, případně kolik jsme již kilometrů
ušli či ujeli. Když se lidé vydali na Měsíc,
zanechali tam, mimo jiné, také laserové
odražeče. To jsou vlastně taková zrcadla,
která vypadají jako větší odrazky z jízdního kola, která světlo vždy vrátí do stejného směru. Díky tomu umíme měřit
vzdálenost ze Země na Měsíc s přesností
na milimetry. Zkrátka vyšleme laserový
paprsek a velmi přesnými hodinami změříme, za jak dlouho se impuls od Měsíce
vrátil. Protože je rychlost světla přibližně
300000 km/s a Měsíc se pohybuje zhruba
400 tisíc km daleko, dorazí impuls zpět
zhruba za 2,4 s.
K větším vzdálenostem si ale musíme pomoci novými jednotkami: střední vzdálenost Země od Slunce byla definována
jako astronomická jednotka a měříme s ní
vzdálenosti ve Sluneční soustavě. Je to
jednoduché: Země je 1 astronomickou
jednotku (au) daleko od Slunce. V kilometrech by to bylo nepraktických 150 milionů
km. Takhle můžeme napsat, že Mars je 1,5
au od Slunce, Jupiter 5 au, Saturn 10 au,

Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2021

Uran 20 au a Neptun 30 au. Samozřejmě
opět přibližně. Jak se ale tyto vzdálenosti
měří? Tady už se pásmo, satelitní navigace ani laser použít nedají. Musíme na to
jinak: měříme polohy planet na obloze
vůči sobě a tím dokážeme spočítat jejich
dráhy ve Sluneční soustavě. Hodně nám
k tomu samozřejmě pomáhají Keplerovy
a Newtonovy zákony. Díky tomu umíme
vyslat sondu k Jupiteru, či Saturnu a ona
tam celkem spolehlivě už sama trefí.
Daleko větší svízel byla s měřením vzdáleností hvězd. Popravdě řečeno, do poloviny 19. století nemělo lidstvo ani ponětí,
jak jsou hvězdy daleko. Na začátku 17.
století dokonce slavný astronom Tycho
Brahe zpochybňoval Koperníkovu teorii,
že planety obíhají kolem Slunce. Byl to
totiž zdatný pozorovatel a uvědomoval si,
že kdyby Země obíhala kolem Slunce,
musel by pozorovat zdánlivý pohyb hvězd
tak, jako to vidíme na obrázku. Bližší
hvězdy by vytvářely malá kolečka.

Nic takového ale svými přístroji nenaměřil. Problém samozřejmě nebyl v tom,
že by Země neobíhala kolem Slunce,
ale že hvězdy jsou tak daleko, že to nebylo
jeho přístroji možné vůbec změřit.
Jak jsou hvězdy daleko si nyní ukážeme:
vraťme se k naší známé astronomické jednotce a představme si, že se na tuto
vzdálenost díváme z takové dálky, že ji
vidíme pod úhlem 1″. To samozřejmě
očima nezvládneme, nicméně představit
si to můžeme. Pokud víme, že zde je úhel
1″, a protilehlá strana odpovídá 1, snadno
si na kalkulačce spočítáme, že přilehlá
strana bude dlouhá cca 206000. V tomto
případě 206000 astronomických jednotek. Pokud byste chtěli ještě jeden
příklad: je to jako bychom se dívali ze
vzdálenosti 206 km na tyčku dlouhou
jeden metr. Z Prahy tedy až někam
za Brno. Zmíněných 206 tisíc astronomických jednotek se totiž v astronomii
nazývá parsek.
A nyní to nejlepší: kdyby vás zajímalo,
kolik hvězd bychom v této vzdálenosti
našli, tak ani jednu. Nejbližší hvězda,
známá Proxima Centauri, se nachází 1,3
parseku. Tedy 267800krát dál, než je Země
od Slunce. Chcete-li to v kilometrech,
je to 4 a za ní 13 nul. A to jsme teprve

u nejbližší hvězdy. Jak se taková vzdálenost měří? Inu, přesně tak, jak to chtěl
měřit již Tycho Brahe a zoufale se mu to
nepovedlo. Uměl totiž měřit úhly pouze
do jedné úhlové minuty. Nyní už za použití družic umíme měřit desetitisíciny
úhlové vteřiny. Výsledný úhel se nazývá
paralaxa.
Známější jednotkou je ale světelný rok.
To je vzdálenost, kterou světlo urazí
za jeden rok. Připomeňme, že na Měsíc
a zpět mu to trvá 2,4 s, od Slunce k Zemi
8,3 minuty, k Proximě Centauri 4,2 roku.
Nejvzdálenější hvězdy, které vidíme
na obloze, jsou od nás vzdáleny tisíce
světelných let. Zde už nemá smysl kilometry vůbec používat.
U ještě vzdálenějších objektů si musíme
pomoci jinak. V případě cizích galaxií
nám k tomu pomáhají samotné hvězdy.
Říkáme jim Cefeidy. Jde o speciální typ
hvězd, které mění jasnost přesně podle
toho, jaký mají zářivý výkon. Potom už
stačí změřit jasnost hvězdy. Ta se vzdáleností klesá a hvězdy jsou tedy tím méně
jasné, čím jsou dál. To umožňuje Cefeidy
využívat jako tzv. standardní svíčky
ke zjišťování vzdáleností galaxií a kulových hvězdokup. V případě galaxií to jsou
jednotky až stovky milionů světelných let.
Ty úplně nejvzdálenější objekty musíme
měřit ještě malinko jinak: využijeme
vlastnosti samotného vesmíru. Ten se totiž
rozpíná. Čím dále od nás nějaká galaxie
je, tím rychleji se od nás vzdaluje. To se
projevuje tak, že se její světlo posouvá
směrem k červené barvě. Tento jev známe
u zvuku: když se k nám blíží sanitka, zní
siréna výš, než když se od nás vzdaluje.
Je to takzvaný Dopplerův jev. Tedy čím
dále galaxie je, tím více je červená.
Takto jsme se dostali až na samotnou
hranici pozorovatelného vesmíru. Nejvzdálenější galaxie, které vidíme na obrázku,
jsou od nás vzdálené 13,2 miliardy
světelných let.
Ing. Vladimír Libý

Hubbleovo velmi hluboké pole
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O tec v Kersku stavěl chaty, rodinné domy a vily
Zdeněk Sucharda (*1939) žil v Kersku
v rodině stavitele Jaroslava Suchardy
(1897–1987) od dětství. Zažil tedy
dobu budování vilového lesního města
i jeho největší rozkvět, ke kterému jeho
otec výrazně přispěl.
Dnes už zde pan Sucharda nebydlí,
přesto se na místo rád vrací.

Původně pracoval ve stavební firmě
matčina strýce, Ing. Dvořáka z Pardubic,
kterou prakticky řídil. Strýc už byl starší,
proto ho vedením firmy pověřil. Tehdy
musela mít každá stavební firma majitele s příslušným oprávněním, resp. vzděláním, což otec neměl. Proto podnikal pod
firmou „Ing. Bóža Dvořák, Pardubice“.
Stavěl převážně v Přelouči, Chlumci nad
Cidlinou a v Poděbradech.
V době, kdy se v Kersku začínaly prodávat
pozemky a vznikalo „vilové lesní město
Kersko“ (to bylo v roce 1934–1935), přišel
do Kerska a začal stavět převážně
pro stavebníky z Prahy rekreační chaty,
rodinné domy a vily. Stavěl i v okolních
vesnicích.

Zdeněk Sucharda s manželkou Olgou
před domkem v Kersku, který již neexistuje

Ve kterém roce přišli vaši rodiče
do Kerska a co je k tomu přimělo?
Náš otec přišel do Kerska v roce 1934
z Přelouče, resp. z Poděbrad v době,
kdy se v Kersku začaly prodávat pozemky
a začala výstavba chat a rodinných domů.
Bydlel v domku č. p. 152 a začal pod firmou
Ing. Bóža Dvořák z Pardubic v Kersku
stavět. Koupil v roce 1937 od pana Josefa
Hyrosse ml. ze Sadské pozemek na stavbu
rodinného domu, který v roce 1938 postavil. Do domu s č. p. 212 se po dokončení
přestěhovala z Přelouče naše matka
se sestrou, která byla o deset let starší.
Otec přišel do Kerska podnikat, stavěl
chaty, rodinné domy a vily.
Které budovy váš otec projektoval?
Můj otec byl naprostým všeumělem, vyučil
se zámečníkem a vzpomínám si, že se uměl
postavit ke každému řemeslu. Pro mnohé
Keršťáky byl nepostradatelný. Když přijeli
v sobotu na chatu a něco nefungovalo,
běželo se pro pana stavitele. Byl vášnivým
sokolem, zúčastnil se několika Sokolských
sletů v Praze.
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Jednou z prvních velkých staveb v Kersku
byla stavba ve funkcionalistickém stylu
pro rodinu pana Beránka, pražského podnikatele s řeznickou a uzenářskou výrobou. Byl konkurencí pro stavitele Šimáčka
z Hradištka, který se specializoval na velké
rodinné vily. Převážnou většinu charakteristických staveb pro Kersko postavil
otec. Byl úspěšný, dům Kubátových dokázal kompletně postavit za čtyři měsíce.
Poslední větší stavbou v Kersku byla
v roce 1946 stavba prodejny potravin
pro pana Kořána, obchodníka z Velenky.
V té době stavěl v Sadské pro sestry
Feitisovy velkou prodejnu potravin
s cukrárnou a s byty v patře. Stavba
je umístěna u silnice ze Sadské směrem
na Hradištko.
V roce 1947 otec složil v Praze na ČVUT
stavitelské zkoušky, které ho opravňovaly provádět projekční a stavební
činnost pod vlastním jménem. Přišel však
únor 1948 a můj prozíravý otec usoudil,
že bude nejlepší firmu zrušit. Obával
se znárodnění, které by bývalo určitě
přišlo. To také udělal a nastoupil k firmě
Armabeton Praha, která v té době zahajovala stavbu elektrárny v Hradištku. Pak
přešel na stavby v pražských Letňanech,
do důchodu odešel v roce 1957 ze stavby
tepelné elektrárny v Tušimicích u Karlových Varů, kde pracoval jako stavbyvedoucí.
V Kersku veškerá nová výstavba skončila
po roce 1948, kdy byla vyhlášena stavební uzávěra a stavět mohli jen výjimečně
komunističtí funkcionáři.
Jaká byla vaše maminka? Čím se
zabývala?
Moje matka se narodila v roce 1903
ve Vídni, v rodině významného a úspěšného pánského krejčího. Později se rodina
přestěhovala do Přelouče.

Matka vystudovala Uměleckoprůmyslovou
školu v Praze, po absolvování se seznámila s otcem a vypomáhala mu s vedením
firmy svého strýce z Pardubic. Po příchodu do Kerska se věnovala nám, dětem.
Měla umělecké nadání a pomáhala otci
při návrzích staveb. Po válce se věnovala
– dnes bychom řekli – realitní činnosti.
Dokázala v Kersku nabídnout domy spisovateli Branaldovi a Hrabalovi, zajistila
letní byt pro rodinu spisovatele Františka
Alexandera Elstnera a pro další příchozí
do Kerska.
Při kulturních akcích, pořádaných vždy
na závěr prázdnin, pro naši partu napsala a zrežírovala divadelní vystoupení,
pojednávající o problémech „kočičí lásky“
mezi prarodiči a vnukem z prostředí
Kerska. Mělo tehdy u publika veliký
úspěch.
Vraťme se ještě do doby vašeho
dětství. Jak na něj vzpomínáte?
V Kersku jsme žili spokojeně. Byla sice
válka, otec měl ale dost zakázek jak zde
v Kersku, tak v okolních vesnicích. Jako
dítě si nepamatuji, že bychom strádali.
Rodiče se dokázali postarat, my děti jsme
dostaly to, co jsme potřebovaly. Krize
nastala až v momentě, kdy měl být otec
totálně nasazen do Německa. Pokud si ale
dobře vzpomínám na jméno, pomohl
mu pan Mědílek, který to nějak zařídil
a otec zůstal s námi doma. Po válce odešla
sestra, která dokončila obecnou školu
v Semicích, k babičce do Přelouče.
My s bratrem jsme v září roku 1946
nastoupili do „pětitřídní obecné školy
chlapecké“ v Sadské. S mámou jsme
bydleli přes týden v podnájmu nejdříve
u Pazderů (prodejna železářství na náměstí) a druhým rokem u Mádlů, (malíř
a natěrač), abychom nemuseli denně
do Sadské dojíždět. S veřejnou dopravou
to bylo po válce obtížné. Táta v té době
koupil starší auto, kterým nás vozil
v pondělí ráno do Sadské a v sobotu zpět
do Kerska. Do třetí třídy jsme chodili
do školy ve Velence, kam jsme jezdili
na kolách. A protože v naší domovské
obci - Hradištku - bylo málo dětí a hrozilo
zrušení školy, do čtvrté třídy jsme museli
přejít tam. Obecnou školu a následně
osmiletou základní školu jsme nakonec
dokončili v Sadské. V roce 1954 jsme byli
oba přijati na Střední průmyslovou školu
stavební v Děčíně, kterou jsme ukončili
maturitou v roce 1958. V dětství jsme
měli obrovskou výhodu, byli jsme dva,
měli jsme se rádi a v Kersku, v lese, bylo
vždy co dělat, spolužáci ze školy k nám
rádi jezdili.
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2021

Na které přátele z té doby vzpomenete?

1. místo:
Pavla a Tomáš Hovorkovi,
Radim
2. místo:
Bohumír Kovář a Roman Pařík,
Hradištko
3. místo:
Radek Černý, Sadská
a Dan Kolman, Tatce

E

M ezinárodní turnaj

I

O

E

E

Bronislav Kuba

o

Otec přišel do Kerska v roce 1934, bydlel
v domku č. p. 152, tehdy ještě bez
elektřiny. V roce 1938 postavil vlastní
dům č. p. 212, roku 1939 jsem se narodil
já i můj bratr. V Kersku jsme s rodiči
bydleli až do roku 1954, kdy jsme odešli
studovat do Děčína na stavební průmyslovku. Po maturitě jsme oba začali
pracovat v Děčíně. Za rodiči jsme dojížděli, táta pro nás jezdil do Lysé nad Labem
na nádraží. Později, když auto prodal,
jsme jezdili přes Prahu. Na podzim roku
1966 náhle zemřela matka. Otec žil dále
přes léto v Kersku, v zimě byl u mě
v Děčíně, kde jsem měl rodinný dům.
Zemřel v březnu 1987 ve věku nedožitých
devadesáti let. Bratr zemřel v roce 1995
po těžké nemoci. Já jsem z Kerska odešel
v roce 2011, kdy jsem dům prodal…

Hrálo se systémem „každý s každým“, a to ve dvou kolech. Poté se
postupovalo až k cíli formou
vyřazovacích zápasů. Bohužel došlo
k jednomu úrazu, zraněného hráče
zastoupil Martin Horák z Hradištka, kterému tímto děkujeme.

I

Jak dlouho a v kterých letech jste
v Kersku bydleli?

11. září 2021 proběhl v Lesním
ateliéru Kuba v Kersku již desátý
ročník turnaje ve stolním tenise ve
čtyřhrách. Celkem se utkalo osm
dvojic, z nichž dvě smíšené.

o

Z tehdejších kamarádek a kamarádů
si vzpomínám na Míšu Heinzovou, Mášu
Kubátovou, Jáju Pacholíkovou, Ičku Seidlovou, sestry Nesvadbovy a Šoralovy (jména
za svobodna), z kluků pak na Jirku Eliáše,
Vaška Holého, Káju Müllera, Fandu a Olouše
Plašilovy, Zbyška Volného a další. V Kersku tehdy existovaly věkově rozdílné
party. Dobrým kamarádem během školního roku a na čas i spolužákem byl
Standa Vrečka, syn pilota našich letců
v Anglii. Jeho rodina byla v padesátých
letech násilně vystěhována z Olomouce
do Kerska, do domu č. p. 163, tehdy
U Francouzů. Pilota kpt. Vrečku komunisti
uvěznili a Standu s matkou vystěhovali
do Kerska, kde žili asi dva roky. Tehdy se
jednalo asi o pět dalších rodin, avšak ty se
v Kersku dlouho nezdržely.

Turnaj ve stolním tenise v Kersku

I

Rád vzpomínám na prázdninové kamarádky a kamarády – Pražáky. Prázdniny
byly v Kersku nádherné. Přijely pražské
děti, které jsme rok neviděli a všichni jsme
si užívali – společně jsme začínali ve frontě
na mléko a housky v místní prodejně Jednota (před vyvlastněním „U Kořánů“),
pak jsme se scházeli na tenise, po obědě
jsme se jezdili koupat do Labe a večer jsme
pořádali sešlosti, zejména u Jáji Pacholíkové. Měli v chatě krásný velký obývák,
kam jsme se všichni vešli. Hlídala nás její
babička. Pořádali jsme závody na kolách,
tenisové turnaje a litovali jsme Pražáky,
že nebyli odolní vůči komárům a velmi trpěli.

v rapid šachu Kersko 2021

V silně obsazeném turnaji se stal nejlepším
účastníkem z Kerska pan Jan Holub, který
docílil 4 výher ze 7 možných a obsadil ze 45
účastníků pěkné 16. místo.
Převzal za to od pana starosty Vlastimila Šestáka
diplom.

(Celý rozhovor se Zdeňkem Suchardou
obsahující další vzpomínky na Kersko
najdete v knize „O zaniklé vesnici Kří a další
zajímavosti z historie Kerska“, kterou si
můžete půjčit v knihovně v Hradištku
nebo zakoupit v Lesním ateliéru Kuba.)
Bronislav Kuba
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2021
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Historie obceHradištko Kersko
Regulace Labe
V červnu roku 1926 přišla velká voda. Voda vystoupila 3 metry
nad normál a zatopila pole v Lískách, v Lázních a za Chobotem
až do výše obilných klasů. Zničila celou úrodu a 14 dní nebylo
možné používat přívoz.
Protože k záplavám docházelo často, bylo potřeba řeku Labe
usměrnit, regulovat.
V některých místech se řeka narovnávala, jinde prohlubovala
či rozšiřovala. To bylo v letech 1928 až 1930. Stavbu řídili
inženýři a pracovalo zde na stovky dělníků, někteří místní,
ale i ze vzdálenějších krajů. Byla to dobrá pracovní příležitost.
Roku 1926 po povodni ulovili vesničané sumce, který vážil 27 kg.
Přidělali ho na žebřík a donesli do vsi. V neckách ho stáhli z kůže
a o maso se podělili. Prý chutnal znamenitě.
V dalších letech se začalo se stavbou jezů a zdymadla. Mělo dojít
ke splavnění Labe. Bohužel úprava toku nevyřešila dokonale
problém zátop a v roce 1938 přišla katastrofální povodeň.
Pamětníci nic takového ještě nezažili. Bylo zatopeno Záhouští,
Lísek, Zákoutí a celá úroda brambor, řepy a květáku byla zmařena. Také stavba na zdymadle musela být přerušena. Trvalo
dlouho, než voda opadla a mohlo se pokračovat v práci.
V době okupace tady pracovali Židé, byl tu pracovní tábor.
V roce 1943 byl zahájen lodní provoz na Labi, bylo splavněno
až do Kolína.

Vzpomínám, co mi pan Josef Káninský vypravoval o povodni
v roce 1926: „Bylo to ošklivý. Zrovna byly žně a z žita koukaly
jenom klásky. Tenkrát dělal převozníka starej Koštíř
z Bulánky. Převážel i ve velký vodě. Jel Lukáškem k Doubravě,
přeplavil se na druhou stranu, naložil lidi a jel zpátky. Musel
číhat, kde netáh proud a přejel až za přívozem u Hynkovýho
sadu a dojel až k Hynkovum. Luka, hřiště i naše zahrada byly
zaplavený, Lázně plavaly celý a u Hrdla (dnes U Kamene)
to teklo zasejc do Labe. Krejčíkovi tam dole byli jako na
ostrově, jezdili loďkou, ale naštěstí měli barák zděnej z cihel
a tak jim to nespadlo. Ale měli vody plný sklepy.“
Z knihy Hradištko, povídání při černé hodince

Husitská epopej – IV. díl
závěrečná 3. část úryvku z knihy
od autora Vlastimila Vondrušky
Čas pro výpad si obránci paběnické
tvrze vybrali dobře. Cestu se sice
podařilo ozbrojencům čáslavského
landfrýdu přehradit, ale chvíli trvalo,
než se seběhli všichni. Někteří si ještě
v běhu upravovali zbroj a tři byli bez
přilby. Došlo ke krátkému a prudkému boji, a než se houfce sešikovaly,
podařilo se bývalému táborskému hejtmanovi a třem jezdcům probít a zmizet
v šeru. I když je oddíl rytířů pronásledoval, nedostihl je.
Zbylým členům jeho houfce nezbylo nic jiného než se zachránit
útěkem zpět do tvrze. Mnoho jich padlo, ale po krvavém boji
se jim podařilo zavřít bránu a znovu vytáhnout most.
Ještě dva dny musela hotovost útočit, než pronikla do paběnické tvrze. První, kdo přelezl hradby a zvedl závoru u brány,
byl Jošt. Prokop byl s ním a kryl mu záda. Boj přežilo jen málo
obránců, většina byla potlučená a ošklivě raněná. Padli na
kolena a prosili o milost. I když bojovali statečně, to jim nikdo
upřít nemohl, míra jejich hříchů byla tak veliká, že se hejtman
s členy landfrýdní rady rozhodl potrestat všechny na hrdle.
Ráno je oběsili na stromech před hradbami.

Mezitím přinesl zvěd zprávu, že se Ondřej Keřský z Řimovic
ukryl u jednoho ze svých přátel na tvrzi v nedalekých
Janovičkách. Mezi lidem se tomu dvorci říkalo Červené
Janovice, protože věžovitý palác byl postavený z načervenalého kamene, stejně jako kouřimské hradby. Ještě tu noc, kdy
se podařilo uprchlé rytíře vystopovat, se zemská hotovost
přesunula před hradby tvrze. Janovičky měly jen hliněný val,
dřevenou palisádu a obránců pouhou hrstku.
Navzdory tomu Jan Hertvík z Rušinova nezútočil se svými
houfci hned, ale nejprve nechal postavit kolem tvrze zátarasy.
O dva dny později se ukázalo, jak prozíravé opatření to bylo.
Když bylo jasné, že se tvrz neubrání, vyrazil Ondřej Kerský
z Řimovic z Brány, aby se probil do bezpečí stejně jako
v Paběnicích. Jenže tentokrát se přepočítal, protože skončil
u připravených zátarasů. Jak později kronikář zapsal, chtěl
proskočit, nevěda že jest opleten.
Zajatého zemského škůdce odvezli do Čáslavi a tam mu
za mimořádné pozornosti lidí ze širokého okolí sťali hlavu.
Po návratu na Lichnici nařídil Jan Hertvík z Rušinova,
aby Jošt, Prokop a rovněž velitel Kohout dostávali za svou
odvahu celý rok jednou týdně navíc k obvyklému jídlu a pití
džbánek dobrého piva.
pro čtenáře Novinek poskytl Mgr. Václav Kořán

Novinky obce Hradištko-Kersko vydává Obecní úřad v Hradištku • IČ 239135 • Hradištko 642, 289 12 Sadská • Vychází čtyřikrát ročně • Neprodejné •
Registrace: MK ČR E 20169 • Adresa redakce Novinek - email: novinky@hradistko-kersko.cz • www.hradistko-kersko.cz
| 12

Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2021

