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Podzimní pranostiky
dlouho listí nepadne, tuhá se zima
· Když
přikrade.
je vždy příznivý, když sedlák
· Podzim
není lenivý.
říjen velmi zelený, bude zato leden
· Je-li
hodně studený.
· Jaký listopad, takový březen.

V podzimním vydání
Novinek naleznete:
- Slovo starosty
- Slavnost v Kersku
- Kaplička v Hradištku
- Policie ČR informuje
- Základní a Mateřská škola
- Závody malých dračích lodí
- Knihovna Hradištko
- Rozloučení s létem
- Klubová výstava aljašských malamutů
- Klub důchodců
- Přehlídka nové techniky
- O pohár Kerska
- TJ Hradištko
- Sněženky pro Jiřího Menzela
- Ohlédnutí za uplynulým létem
- Národní přehlídka koní Kinských
- Historie obce

Vážení spoluobčané,
Letní měsíce uběhly jako voda a všichni
jsme se těšili, že s nástupem podzimu
se všechno dění v naší obci a v celé
společnosti vrátí do normálních časů,
jako tomu bylo před obdobím nástupu
coronaviru. Ovšem člověk míní, a život
mění. Po pár měsících, kdy jsme si mysleli, že to nejhorší již máme za sebou
a život se navrátí do obvyklých kolejí,
udeřila nemoc znovu a ještě silněji.
Nejen členky Klubu důchodců, ale my
všichni jsme se těšili na přeložený termín plesu, ale ten se bude muset opět

foto: Bronislav Kuba

odložit na dobu, kdy nám to epidemiologické podmínky dovolí. O to více se ale
na zábavu a kapelu všichni těšíme.
Ale přejděme k příjemnějšímu, konečně
začala realizace slibované dostavby patra
školky. Jedná se o vybudování jedné
místnosti určené pro hraní dětí, jedné
místnosti, která poslouží jako zázemí
pro učitelský sbor a částečně jako sklad.
Samozřejmostí je i sociální zařízení.
V průběhu stavby jsme museli řešit
několik problémů, které původní dokumentace nezahrnovala. Jedním z nich
bylo například vytápění místností v patře.
Původně bylo uvažováno o vytápění pří-

motopy, ale nakonec bylo nahrazeno
vytápěním podlahovým s využitím stávajícího kotle. Vstupní vestibul nebyl
původně vytápěn vůbec, v současnosti
je řešeno vytápění stejně jako v horních
místnostech. Tyto změny jsou sice
na pořizovací náklady finančně náročnější, ale v provozních nákladech se nám
to rychle vrátí. Doufám, že do poloviny
měsíce října si již budou naši předškoláci užívat nových prostor ve školce.
Jistě jste si všimli, že okolí chodníků
a prostranství v prostoru před budovou
OÚ prokouklo a již není zarostlé travními
nánosy. Děkuji panu Oldřichu Vašinovi.

Naše kaplička se honosí novými okny
a v blízké budoucnosti prokoukne novou
výmalbou jak zvenčí, tak zevnitř. Jsou objednány i mříže, které nám do budoucna
umožní nechat kapličku po dobu letních
měsíců otevřenou, aby návštěvníci obce
i místní mohli sledovat, jak naše obecní
kaplička prokoukla. V současné době
je projednávána možnost o prohlášení
objektu za národní kulturní památku.
Také prostor před budovou Klubu
důchodců je po zásahu odborné firmy
jako vyměněný, přerostlá kleč byla odstraněna a na jejím místě se rozzářily
květiny.
Po půlroční pauze, kdy byly zastaveny
veškeré fotbalové soutěže, se rozeběhly
mistrovské zápasy naší TJ, a tak příznivci
místního oddílu mohou každý týden sle-

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

První adventní neděli
29. listopadu 2020
Vás Všechny srdečně
zveme na slavnostní
rozsvícení vánočního
stromu v Hradištku,
které proběhne již
tradičně v prostoru
u kapličky po 17. hod.

Pozvánka na tradiční
Štědrovečerní zpívání
žáků Základní školy
Hradištko u kapličky
ve čtvrtek 24. prosince
2020 od 21:30 hod.

Bohužel v současné době jsou nezbytná.
Věřím, že brzy bude líp!

Nesmím zapomenout ani na velmi vydařený dětský den v Kersku, který uspořádal
místní Zvelebovací a okrašlovací spolek.
Děti soutěžily v různých disciplínách
a před cestou domů měly ještě připravené
divadelní představení. Podobně jako v loňském roce i v tom letošním se zúčastnilo
velké množství dětí nejen z Kerska a Hradištka, ale i z okolí.

Pevné zdraví a pohodu Vám přeje
Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

Závěrem bych chtěl vyjádřit své velké
přání a myslím, že i přání Vás všech.
Přeji si, aby se život v naší dvojvesničce
v brzké době vrátil do normálních kolejí
a všichni jsme si mohli v klidu a pohodě
užívat podzimních dní, bez příkazů a nařízení, která nám všem ztrpčují život.

C yklovýlet 2020

Poděkování

Cílem letošního kerského cyklovýletu,
definitivně posledního, byly zříceniny
hradu Mydlovar na druhé straně řeky
Labe.

Ke dni 30.9.2020 odchází do důchodu
paní Hana Vorlíčková, která pracovala v kanceláři OÚ od devadesátých let.

Snad těch 30 kilometrů cesty odradilo
většinu dřívějších účastníků, a tak se nás
sešlo u Svatojosefského pramene jen
hrstka.

Štědrovečerní zpívání
u kapličky

dovat úsilí našich borců a fandit jim
při získávání dalších bodů.

Vyjížďka proběhla bez rušivých problémů a na závěr desetiletého cyklo
putování Kerskem a okolím bych se
chtěl rozloučit se všemi někdejšími
účastníky zvoláním: "KERSKU ZDAR!"
Mgr. Václav Kořán

ii

Rád bych jí poděkoval za odvedenou
práci a popřál pevné zdraví a příjemné
chvíle v kruhu rodiny.
Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

Č eská pošta Sadská
Česká pošta mění od 1. 10. 2020 otevírací dobu své pobočky v Sadské:
PO 10:00 - 18:00 hod.
ÚT 8:00 - 16:00 hod.
ST 10:00 - 18:00 hod.
ČT 8:00 - 16:00 hod.
PÁ 8:00 - 16:00 hod.
SO 8:00 - 12:00 hod.
Polední přestávka každý všední den
12:00 - 13:00 hod.

Srdečně zveme !!!
Přírodní rezervace Mydlovarský luh, kde se nachází
zřícenina středověkého hradu Mydlovar
Foto: www.cs.wikipedia.org

O becní úřad Hradištko
Hradištko 642, 289 12 Sadská

telefon starosta.: 325 598 026
telefon účetní:
325 598 123

A ktuální informace

e-mail: ou@hradistko-kersko.cz
e-mail: info@hradistko-kersko.cz
e-mail: starosta@hradistko-kersko.cz

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

Úřední hodiny obecního úřadu
pondělí: 6.00 - 11.30 12.30 - 17.00
středa:
6.00 - 11.30
12.30 - 17.00
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www.hradistko-kersko.cz

Uzávěrka zimních Novinek
Uzávěrka zimního čísla Novinek
je 4. 12. 2020. 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 2020

S lavnost v Kersku
V sobotu 12. září 2020 odpoledne byla
v Kersku u hlavní silnice velká událost.
Spolek Severská chůze, společně
s obcemi Třebestovice a Hradištko,
uspořádal slavnost žehnání opravené
sochy Panenky Marie.
Počasí této akci opravdu přálo, a tak již
před plánovaným začátkem se u sochy
Panenky Marie sešlo velké množství lidí
z Třebestovic, Hradištka, Kerska, Sadské
i Velenky.
Podrobnější informace o historii sochy
přítomným sdělil pan Josef Marek kronikář obce Třebestovice.
Pan farář Jaroslav Krajl sochu požehnal
a všichni přítomní se společně pomodlili.
Ze slov pana faráře „Je krásné, že je socha
Panny Marie v Kersku opět obnovena
díky Janu Kováčovi, klubu Severská
chůze z Třebestovic a dobrým lidem
z Třebestovic, Hradištka a okolí.“....
„Maria je tou, která dala světu Pána
Ježíše – Boha – Lásku – Dobro. Kéž
napodobujeme Pannu Marii a přinášíme
světu okolo nás dobro a lásku. Maria
jako matka je také tou, která nás spojuje.
Kéž se nám daří spojovat lidi k dobrým
dílům, tak jako se to podařilo zde.”
Pěvecký sbor Wekvet, pod taktovkou
Marty Balejové, zpestřil program několika náboženskými písněmi. K voňavým
korunám borovic se nesly čisté tóny
Mariánské písně Zdrávas hvězdo skvoucí
a přítomní lidé pozorně naslouchali.
Na úvod zahrála Polabská Blatanka
několik písní. Paní Miroslava Hájková
přivítala přítomné občany a představila
hosty. Starosta Hradištka, Vlastimil Šesták,
poděkoval panu sochařovi, RNDr. Janu
Kováčovi ze Sadské, za krásně opravenou
sochu a vyjádřil přání, aby socha těšila
kolemjdoucí ještě mnoho let. Pan sochař
uvedl, že práce na soše ho velmi bavila.
Prý se mu socha vždy zdála být smutná
proto se snažil jí vtisknout do tváře
náznak úsměvu.
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Pořadatelé nezapomněli ani na občerstvení. Starostka Třebestovic upekla na slavnost 15 šišek chutného jablkového závinu,
pan sochař přinesl svůj vlastní burčák
a čepovalo se postřižinské pivo.
Slavnost se velmi vydařila nikomu se ani
nechtělo domů.
Jana Šestáková
Foto Ing. Vladimír Libý, Jana Šestáková
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K aplička v Hradištku
Jistě jste si mnozí všimli, že naše kaplička
dostala další krásný dárek ke svým stým
narozeninám. Jsou to nová klenutá vitrážová okna, která vyrobila firma Vestavstyl
podle oken původních. Že jsou opravdu
krásná, o tom se může každý přesvědčit
při procházce středem obce.

podobu, ale pro nás je nyní prioritou
zrestaurování obrazu na oltáři. Ten sice
nemá velkou historickou hodnotu, je ale
od roku 1920 součástí oltáře v kapli
a bohužel se začíná rozpadat.
Podle slov pana restaurátora důvodem je,
že obraz nebyl dokončený potřebnou
povrchovou úpravou, proto je nyní v tak
špatném stavu.

V nejbližší době se chystá oprava fasády
a výmalba kaple zvenku i uvnitř podle
původních barev. Náklady na tyto práce
budou částečně pokryty z dotace a částečně z rozpočtu obce.

Jak to nakonec bude, to uvidíme časem.
Bylo by určitě moc pěkné, kdyby se vše
povedlo, protože kaplička je důležitou
součástí naší krásné obce.
Zpracovala
Jana Šestáková

Dekorativní hlavice sloupu v korintském stylu

fotografie Šárka Kolářová

Paní Mgr. Šárka Kolářová, která je vedoucí oddělení evidence movitých památek
a přijela se na oltář podívat, mimo jiné
v korespondenci uvedla:
„Pokusím se přehledně vypsat postup,
který bychom ve věci oltáře doporučovali.

Pohled na oltář, na obraze jsou patrné stopy
rozpadu plátna

Novinkou je, že se o kapli zajímá Národní
památkový ústav. Je možné, že oltář bude
prohlášen za národní kulturní památku.
Z jakého důvodu?
Když naši předkové kapli v roce 1920
postavili, nedostávalo se jim dost peněz
na zakoupení nového oltáře. Proto (podle
Kroniky obce Hradištko) zakoupili v Praze
oltář starý a obraz jim byl darován z kláštera ve Staré Boleslavi. A nyní se zjistilo,
že oltář pochází pravděpodobně z 2. poloviny 17. století a tudíž je historicky hodnotný.

S ohledem na stav a památkové hodnoty oltáře navrhujeme jeho projednání
v Hodnotitelské komisi NPÚ ÚOPSČ
pro projednávání návrhů na prohlášení věcí za kulturní památky.
V případně, že komise návrh doporučí,
bude vypracován odborný návrh na prohlášení a postoupen Ministerstvu kultury
ČR.

Mramorová dlaždice na oltáři, která pravděpodobně obsahuje relikvii. Podle typu a předpokládaného stáří oltáře by mohlo jít o ostatky Svatého
Václava

…. tou nejhodnotnější částí je oltářní
architektura, jejíž jádro pochází přibližně
z druhé poloviny 17. století (oltářní retábl
se sloupky s eucharistickými motivy
vinné révy, andílčí hlavičky). V této souvislosti je třeba připomenout, že stávající
povrchové úpravy pravděpodobně výrazně zkreslují kvalitu řezeb.
… Určitě také bude potřeba se pokusit
na základě archivní rešerše revidovat,
případně doplnit historické informace
k přemístění oltáře. Ten byl dle obecní
kroniky (psána retrospektivně) koupen
v r. 1920 v Praze (bohužel bez bližší
provenience) …“
Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.
Paní Kolářová poskytla kontakt na restaurátora, který zde byl provést restaurátorské sondy na oltářní architektuře.

Detail hlavy andělíčka
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Bylo by velmi pěkné, kdyby se oltář mohl
obnovit do původního stavu, protože nánosy neodborně nanesených barev v průběhu několika staletí velmi změnily jeho

Restaurátoři při zkoumání oltáře
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2020

V itrážová okna

pro naši kapličku
Výroba a instalace nových vitrážových oken pro naší kapličku firmou
Vestavstyl.
fotografie Renata Straková

P olicie ČR informuje
Letecká puma v Labi
Dne 11. 8. 2020 bylo na linku 158 oznámeno, že při výkopových pracích
na řece Labi, v katastru obce Hradištko,
došlo k nálezu předmětu podobajícího se
letecké pumě.

Policejní pyrotechnik po ohledání
předmětu zjistil, že se nejedná o ostrou
leteckou pumu a předmět na místě
znehodnotil. Celá událost se obešla bez
zranění osob a škod na majetku.
por. Bc. Petra Potočná
komisař

Na místo přivolaní policisté z obvodního
oddělení Sadská nejprve místo zajistili
proti vstupu nepovolaných osob
a informaci o nálezu ihned předali
policejním pyrotechnikům z Milovic.
Následovalo uzavření obou břehů Labe
do bezpečné vzdálenosti od místa nálezu a vyrozumění obyvatel přilehlých
rekreačních chat.

Ú prava záhonu
Děkujeme firmě Zahradnictví Jandl
za velmi povedenou úpravu záhonu
před budovou čp. 25.

H radištko z výšky od Romana Kuse
Více fotografií na adrese: https://www.zonerama.com/RomanKus/Album/6409979
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko

O

o

Zahájení školního roku
2020/2021
Škola se 1. září otevřela pro 28
žáků. Všudypřítomný smích,
povyk a rozesmáté tváře dětí
svědčily o tom, že se do školy
všichni naši žáčci těšili.

O

E

o

E

o

kamarádi a školní prostředí, které je nenahraditelné a tak potřebné.
Už samotný fakt, že se tento první den
neobešel bez roušek dospělých přítomných, musel být pro děti zvláštní. A tak
první rozpačité kroky letos nepomohl
překonat maminčin úsměv na tváři.
Jménem vedení obce přišel pozdravit
školáky starosta obce Vlastimil Šesták.
Ten popřál všem školákům hodně
pěkných zážitků a úspěchů.

O

o

Šest prvňáčku přivítala třídní učitelka
Hana Maudrová, která začínající žáky
ošerpovala, předala malé dárky a od pana
starosty dostali knihu s věnováním k tomuto
významnému okamžiku v životě. Poté byli
představeni i žáci jednotlivých ročníků.
A tak všem žákům, jejich rodičům,
a pedagogickému sboru přejeme úspěšný
školní rok se vším, co k němu patří.
Mgr. Marcela Šteffková, ředitelka ZŠ a MŠ

Co však přinese nový školní rok? Bohužel
se stále nad námi vznáší obavy, jestli
se nebude opakovat jarní uzavírání škol
a přechod na distanční výuku. A i když
je škola a pedagogický sbor připraven,
pro nikoho ze školy, ale hlavně pro naše
žáky a rodiče, to nejsou příjemné vyhlídky
do budoucnosti.
Pro šest nových prvňáčků – Ella Elbaz,
David Markov, Jan Niedermeier, Maxim
Záruba, Roman Novotný, Ngo Thanh
Phong – by distanční výuka znamenala
nemalé obtíže hned v začátku jejich
prvních školních kroků. K překonávání
překážek je tady hlavně paní učitelka,

8. ročník závodu malých dračích lodí
V sobotu 12. září uspořádala naše škola
již osmý ročník závodu malých dračích
lodí na Labi v areálu Bungalovů v Kersku.
Počasí nám jako snad již tradičně přálo
a závody přilákaly velké množství diváků.
Připraveno bylo bohaté občerstvení
a kvalitní zázemí pro soutěžící posádky.
V letošním roce se závodů zúčastnilo
6 dětských posádek a 9 posádek dospělých. Bojovalo se urputně a všichni
závodníci se vydali ze všech sil, a tak
vítězi byli všichni a každá posádka
získala díky sponzorům i kvalitní cenu.
Letošní ročník závodů byl poznamenán
smutnou událostí v rodině žáčka naší
mateřské školy, a tak vstupné z celé akce
bylo převedeno na transparentní účet,
který byl zřízen v jeho prospěch. Zbývající část bude věnována na zkvalitnění
výuky a zázemí naší ZŠ a MŠ Hradištko.
Děkujeme provozovateli areálu a všem
sponzorům a občanům za jejich pomoc,
které si moc vážíme a těšíme se za rok
na shledanou.
Mgr. Marcela Šteffková
|6

Sbírka

na pomoc Ládíkovi

Výsledky 8. ročníku
Pořadí
Děti
1.
Černá perla
2.
Labští žraloci
3.
Mariňáci
4.
North star
5.
Klobásy na vodě
6.
Tlapkova Patrola
Pořadí
Dospělí
1.
Na poslední chvíli
2.
Vestavstyl
3.
Red Dragons
4.
Bílý balet
5.
Mafie Bulánka
6.
Hradištská elita
7.
Semičtí skauti
8.
To nejlepší nakonec
9.
Labský vítr

ZŠ a MŠ Hradištko rozhodlo zřízením
transparentního účtu pomoci našemu
předškolákovi Ládíkovi, kterému se
změnil ze dne na den život tragickým
úmrtím jeho maminky.
Společným cílem je složit se na další
životní kroky Ládíka a získat laskavé
dárce finančních prostředků.
Finanční dar můžete posílat
na transparetní účet:
Ládík - ZŠ a MŠ Hradištko
č.účtu: 123-2543670237/0100
Sledovat tento účet můžete na
www.kb.cz
(transparentní účet)
Děkujeme, že společně s námi
pomůžete.
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M ateřská škola

ˇ
Podekování

Hradištko

8. ročník závodu malých dračích lodí
Děkujeme TJ EQUUS KINSKY, Janu Serbusovi, firmě DEK
Nymburk, Vestavstylu, členkám Klubu důchodců Hradištko,
rodičům a dalším obětavým lidem, kteří pomohli finanční
a materiální pomocí při pořádání 8.ročníku Závodu malých
dračích lodí 12.9.2020.
Za MŠ a ZŠ
Mgr. Marcela Šteffková

I přes velké obavy ohledně možných komplikací v souvislosti
s pandemií covidu - 19 a přes pokračující rekonstrukci MŠ
se nám podařilo zahájit provoz se začátkem nového školního
roku 2020/2021 . Podmínky byly sice ztížené, ale přesto jsme
se všichni do školky těšili a připravili jsme pro děti řadu zajímavých akcí.
Jako novinku jsme letos zařadili polytechnické vzdělávání
zaměřené na environmentální výchovu. Děti si v rámci tohoto
projektu osvojí dovednosti spojené s výstavbou záhonu, kompostu, výsevu zeleniny a bylinek, vysazováním keřů a zjistí
mnoho dalších informací, spojených s tématikou nakupování,
zdravého stravování a výroby medu. Blíže se seznámí s některými řemesly souvisejícími s pěstováním plodin a jejich zpracováním.
I v letošním roce budou děti navštěvovat jednou měsíčně
místní knihovnu, kde se seznámí nejen s knihami, ale i s loutkovým divadlem, tentokrát však z důvodu vyššího počtu dětí
ve dvou skupinách. Divadélka také během roku dorazí i přímo
do školky.

Vítězná družstva dětské kategorie

Chystáme i tradiční akce ZŠ a MŠ pro veřejnost. V říjnu proběhne v rámci oslav Halloweenu strašidelná stezka odvahy,
se spaním předškoláků ve školce a v prosinci si společně zazpíváme u vánočního stromečku, setkáme se s andělem, čertem
a Mikulášem v základní škole a popřejeme si krásné Vánoce
s důchodkyněmi z klubu důchodců.
Akcí plánujeme opravdu mnoho a budeme doufat, že proběhnou
bez větších problémů.
Doba nám sice příliš nepřeje, ale budeme se snažit v rámci
možností dětem dny strávené ve školce co nejvíce zpříjemnit.

E

I

O

o

I

E

o

Vítězná družstva kategorie dospělých

Za mateřskou školu
Kristýna Žižková

ˇ
Polytechnické vzdelávání

Ž ivá zahrada
d
O
d
E

o

Děti si během projektového dne postavily kompost a záhon. Do kompostu odvozily spadané listí a větve.
Do záhonu si vysadily jahody, ředkvičky a bylinky.

Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2020
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K nihovna Hradištko
Co je nového v knihovně

d

ddd

Nové knihy

Léto v knihovně bylo letos velmi
klidné. Z důvodu pandemie se nekonala pravidelná setkávání seniorek
v knihovně, a také čtenářů letos
chodilo méně.
Volnější provoz v knihovně jsem
využila k doplnění knihovního
fondu. Pokud rádi čtete, určitě si
přijďte nějakou pěknou knihu
zapůjčit.
Knihovnu navštívil pan Svatuška,
rodák z Hradištka. Pěkně jsme si popovídali, prohlédli staré fotografie
Hradištka. Mám vyřídit pozdrav
všem, kteří si na něj pamatují.

Tak prý vypadá paní knihovnice,
když dětem čte pohádku o Zuzance.
Děti loupaly klacíky z japonské
vrby, poté je použily jako hudební
nástroj k vyťukání rytmu.

Se začátkem školního roku je v knihovně veseleji. Knihovnu navštěvují děti z 1. a 2. třídy a společně
čteme, vyprávíme, vyrábíme, malujeme, ....

Těším se, v čase podzimním, na Vaši
návštěvu v knihovně.
Vaše knihovnice
Jana Šestáková

O tom, co je nového v knihovně se můžete
dozvědět na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
nebo na facebooku pod názvem
Knihovna Hradištko.

Výpůjční doba:
Pondělí
Středa

Blahopřejeme !

13:30 - 17:00 hod.
12:00 - 14:00 hod. - škola
14:00 - 16:00 hod.

d

dd

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

V měsíci říjnu oslaví narozeniny paní Miluška Koštířová, Jaroslava Baďurová, Helena Kitlerová, Anna Jonášová, Miluše
Ziková a pánové Stanislav Fišer, Václav Cidlina a Vladimír Šanda.p
Listopadovými oslavenci jsou paní Jitka Krejčíková, Helena Hezinová, Oldřiška Zahrádková, Jitka Kováříková a pánové Stanislav
Kovářík a Sylvestr Odehnal.

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

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
|8
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R ozloučení s létem
Letos byla též oprášena tradice maškarního. Bylo radostí pohledět na všelijaké ,
někdy přímo umělecké masky, které rodiče s dětmi vytvořili. Zvláštní pochvalu
si také zaslouží rodiče, kteří nenechali své děti na holičkách a přišli také
v kostýmech.
Další letošní novinkou byl přednes
básniček a písniček před publikem.
Děti se tohoto nelehkého úkolu chopily
s grácií.

V Kersku se dne 29. 8. 2020 uskutečnil
2. ročník obnoveného dětského dne
s názvem „Rozloučení s létem“.
Podle všeho to vypadá, že se návratu této
tradice daří. Účast byla hojnější než při
loňském zahajovacím ročníku. Téměř,
či snad možná i více než 80 dětí, které
dorazily, plnily všelijaké zapeklité úkoly
s úsměvy na tvářích, což bylo pro všechny
pořádající tou nejlepší odměnou.

Nechyběla ani kulturní vložka v podobě
Divadélka Koloběžka, které dětem zahrálo
originální Houbařskou pohádku, která
do Kerska více než pasovala. Herci byli
za svůj výkon odměněni velikým potleskem dětí a rodičů.
Závěrečný konfetový ohňostroj udělal
zábavnou tečku za hravým a příjemně
stráveným sobotním odpolednem.
Děkujeme všem za podporu a účast.
Roman Melíšek

Klubová výstava aljašských malamutů AMKČR
V sobotu 19.9. a v neděli 20.9. proběhla na hřišti v Ruždíně
výstava psů Double Club Show 2020 AMKČR.
V porovnání s rokem minulým zde bylo mnohem méně
účastníků, protože nepřijeli chovatelé ze Slovenska.
Byla radost sledovat krásné psy a jejich pyšné majitele.
Oba dny bylo příjemné letní počasí.

Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2020
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Klub důchodců

P řehlídka nové techniky

Zdravíme Hradištko a Kersko

Dne 19. 8. 2020 proběhla v areálu firmy
Bramko roadshow firmy Case IH.

K vidění byl i nejsilnější model značky
- pásový traktor Quadtrac (350-692k).
Všechny traktory byly vybaveny autonomní navigací, která byla předvedena
všem návštěvníkům i na poli v akci.
Přítomni byli zástupci výrobce i českého
importéra - firmy Agri CS.
Pavel Pokorný

foto: Bronislav Kuba

E

O Pohár Kerska
12. září 2020 proběhl na zahradě
Lesního ateliéru Kuba v Kersku již
devátý ročník soutěže ve stolním tenise
ve čtyřhrách.
Turnaj proběhl ve dvou základních
kolech, kdy se dvojice v bojích potkaly
dvakrát a poté postupovaly dále…
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Podzim v Kersku

Byly zde představeny novinky v jejich
portfoliu - především nový topmodel
značky v kategorii kolových traktorů
- Magnum (280-435k).

I

Milí přátelé, v klubu se o prázdninách
vlastně nic nedělo. Schovávaly jsme
se doma, protože jsme "ohrožená
skupina" a žádná z nás si nepřeje
onemocnět. Od září se scházíme,
je nás jen asi 10 a čekáme, co bude dál.
Snad nemoc brzy ustoupí a bude
možné vykonávat různé společenské
aktivity.
Za Klub důchodců
Miluše Ziková

1. místo: Pavla a Tomáš Hovorkovi,
Radim
2. místo: Marek Janeba a Petr Dušek,
Předhradí
3. místo: Bohumír Kovář a Roman Pařík,
Hradištko
Bronislav Kuba
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K dyž Hradištko nastupuje ...

Téměř padesátka bývalých i současných fotbalistů Sokola
Hradištko se sešla v sobotu 25. července na fotbalovém hřišti
v Ruždíně, aby uctili památku všech kamarádů, kteří oblékali
hradištský dres a dnes již nejsou mezi námi.
Sešlost to byla veliká a generačně pestrá. Nejstarší, byť nehrající
účastníci, mají již téměř 80 let. Nejstarší hráči, kteří nastoupili
na perfektně připravené hřiště, věkově již hodně překročili
šedesátku. Naopak nejmladší byli letošní maturanti.

Po skončení zápasu, ve kterém „domácí zelenožlutí“ zvítězili
nad „hosty červenozelenými“ 2:1 byli všichni hráči odměněni
velkým potleskem a výsledek nikoho nezajímal.

Celé setkání zahájil David Novotný, který přítomné hráče
a diváky přivítal a krátce zavzpomínal na všechny hradištské
fotbalisty, kteří již nemohou být s námi.
Následovalo rozdělení mužstev, kapitáni určili sestavy, jednotlivé posty a rozhodčí Radek Souček zahájil utkání. A že bylo nač
se dívat.
Kromě opravdového fotbalového umu a zápalu do hry byly
k vidění i některé opravdu kuriózní fotbalové „kousky“. Všichni
však dávali do hry srdce, a tak si diváci, kterých se sešlo velké
množství, určitě přišli na své.

Na pozápasovém posezení spojeném s nezbytným občerstvením
se debatovalo a vzpomínalo. Hlavním tématem byl samozřejmě
fotbal ve všech jeho podobách.
Dlouho se vše probíralo a do pozdních večerních hodin zněla
ze zahrádky hostince U Kocánků hradištská fotbalová hymna:
„Když Hradištko nastupuje, když Hradištko nastupuje, já cítím
se jak v nebi, když Hradištko nastupuje.“
Velké poděkování patří Davidu Novotnému, který setkání zorganizoval a za pomoci rodiny zajistil občerstvení, přípravu hřiště
i nezbytný úklid zázemí.
Poděkování patří také všem fotbalistům, kteří se zúčastnili
a všem divákům, kteří akci podpořili.

Nezbývá než si přát, aby se toto
setkání stalo další tradiční akcí
v naší obci, a všichni jsme se mohli
sejít za rok uprostřed prázdnin
na hřišti v Ruždíně.
Josef Zelenka
fotografie David Novotný
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2020
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S něženky pro Jiřího Menzela
…V první půlce sedmdesátých let jsem
jezdil do Kerska často. Hodovalo se tam.
Hrabalovi, jeho bratr se švagrovou,
kteří měli baráček hned vedle, další
sousedé a přátelé, pan Marysko s manželkou, Pavel s Olinkou, každý přinesl
něco, byl toho plný stůl… (Jiří Menzel,
Rozmarná léta)

Jiří Menzel, 18. Hrabalovo Kersko, 2016

Dovolte mi také zavzpomínat na režiséra
Jiřího Menzela (23. 2. 1938 – 5. 9. 2020),
který jezdil do Kerska více než padesát
let. Když ještě žil spisovatel Bohumil
Hrabal (28. 3. 1914 – 3. 2. 1997), jezdil
za ním…

…Vzpomínám na společné chvíle s panem
Hrabalem v Kersku, když jsem za ním
jezdil ještě v dobách, kdy on nesměl
publikovat, a já jsem nesměl točit,
tak jsme tam měli hezké chvíle, hezké
dny, kdy se jenom veselilo, jedlo se
a pilo a bolševik nám mohl být
ukradenej… (rozhlasová nahrávka ČR
Region, zdravice 10. Hrabalovu Kersku)
Pracovali spolu na filmových scénářích
podle Hrabalových knih…

Filmy, které vznikly díky jejich přátelství, patří dodnes ke zlatému fondu
české kinematografie. Kdo by neznal
oscarové černobílé Ostře sledované
vlaky (1966), tehdejšímu režimu se nehodící trezorové Skřivánky na niti (1969,
premiéra 1990), romantické Postřižiny
(1980), kerské Slavnosti sněženek (1983),
či výpravný film s mezinárodním obsazením Obsluhoval jsem anglického krále
(2006)?
Po odchodu spisovatele z tohoto světa
vznikl v Nymburce Klub čtenářů Bohumila Hrabala a z jejich popudu se zrodila
akce Hrabalovo Kersko. První ročník
proběhl v roce 1998, zatím poslední –
jednadvacátý – v roce 2019. Letošní
Hrabalovo Kersko muselo být z důvodu
všem dobře známých (epidemie) zrušeno. V průběhu let Kersko navštívila
celá řada významných osobností spjatých s dílem autorské dvojice Hrabal
– Menzel: Josef Somr, Naďa Urbánková,
Václav Neckář, Jitka Zelenohorská,
Pavel Nový, Zdena Hadrbolcová, Petr
Brukner, Jaromír Šofr, František Řehák,
Blanka Lormanová, Jaromír Hanzlík…
Režisér Jiří Menzel jezdil do Kerska tedy
dál i po Hrabalově smrti. Cítil povinnost
předávat jeho odkaz dalším generacím…

…Nikdy to nejsem já, ale je to Jiří
Menzel, který přijde s nápadem, co by
chtěl z mých textů točit. Tak nějak to
zraje jako dítě v těle matčině. Nejdřív
si o tom vypravujeme v Kersku, pak Jiří
přinese boďák, sestavu obrazů, jak by
měly následovat. A já je obleču do filmové povídky, kterou mu předám, a ten
mi ji za čas vrátí, když doplní obrazy
nebo některé zpřehází už podle svého
filmového pojetí. Pak se zase procházíme Kerskem a já pod dojmem Menzelova filmu znovu přepíšu ten filmový
text, který zvolna narůstá ve filmový
scénář… (rozhovor s Bohumilem
Hrabalem, pro časopis Kino č. 3, 1984)
Jiří Menzel v Kersku poznal kromě
Hrabalovy rodiny také celou řadu jeho
přátel…
| 12

…Na Kersko a pana Hrabala mám
pořád hezké vzpomínky, a jak můžu,
tak se tam vždycky rád znovu
podívám… (rozhlasová nahrávka ČR
Region, zdravice 10. Hrabalovu Kersku)

Jiří Menzel u Hrabalovy chaty, 2013

Akci Hrabalovo Kersko režisér navštívil
celkem šestkrát, většinou v doprovodu
své rodiny, jednou také se štábem
indických filmařů, kteří o něm natáčeli
sedmihodinový dokument CzechMate
– In Search of Jiří Menzel.
Měl jsem to štěstí, že jsem je mohl
po Kersku doprovázet. Skupina v čele
s Jiřím Menzelem natáčela u Hrabalovy
chaty, také v Hájence. Filmaře zajímalo,
proč se Bohumil Hrabal, zvyklý na město,
nastěhoval zrovna sem – podle jejich
slov – na vesnici. Pan Menzel odpověděl,
že Kersko je takové lesní město, s hlavní
třídou a ulicemi, kam se lidé stěhovali
za zdravým vzduchem a zdravou vodou.
Jsem vděčný osudu, že jsem se mohl
s Jiřím Menzelem potkávat i jindy. Jednou jsem se ho zeptal, jestli si myslí,
zda-li byl pan Hrabal rád, že na něj
v Kersku stále vzpomínáme? Odpověděl
mi, že si je jist, že by zcela určitě měl pan
Hrabal radost. Když jsem se ho ptal
na jeho filmy, řekl, že se za nimi již
neohlíží…

Jiří Menzel v Hájence, 2013

…Já se bojím, nedělá mi to dobře. Jsem
rád, když mě někdo za to pochválí. Jsem
šťastný, že se na film dá ještě koukat,
ale sám jej vidět nechci… (Slavnosti
sněženek – lidské osudy a odhalená
tajemství v Hrabalově Kersku)
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2020

v Praze k natáčení rozhlasového pořadu
Tobogan. Byl tam i Jiří Menzel, který byl
známý také tím, že nepil alkohol. Poručil
si vodu. V průběhu povídání se pak v přímém přenosu stalo, že mu moderátor
Aleš Cibulka vylil sklenici vody rovnou
do klína. Pan režisér zachoval klid a pronesl krásnou větu: „Tak teď konečně
můžu jít z hospody zlitej!“ Pan Hrabal
by měl radost!

Jiří Menzel a Ferdinand Havlík při natáčení
Slavností sněženek v Kersku, 1983

Když jsem Jiřímu Menzelovi předal moji
knihu oslavující Hrabalovy povídky
a stejnojmenný film Slavnosti sněženek,
napsal mi, že při čtení je upřímně dojat,
protože mu to připomnělo úžasné chvíle,
které v Kersku prožil, a že je skvělé,
že tato kniha vznikla.

Film Slavnosti sněženek navždy proslavil Kersko, jak také napsal další kerský
spisovatel, Adolf Branald: …Bohumil
Hrabal chodil do Hájenky mezi štamgasty, stal se oblíbeným občanem
Kerska, ale to ještě nikdo netušil, že jednou o těch kerských občanech napíše
zkazku a napíše ji pro celý svět.

Jiří Menzel se stejně jako Bohumil Hrabal dožil požehnaných dvaaosmdesáti
let. Oba již odešli, ale možná, že zase
spolu spřádají plány na další film…

…Doufám, že zase jednoho dne se Jiří
zjeví v Kersku a při procházce se mu
zjasní oko a optá se mne s tím jeho
smíchem, zda bych s ním opět nechtěl
něco točit, že už má nápad, co… (Bohumil Hrabal, Kino č. 3, 1984)

Režisér neodmítl ani mé přání – vidět
a potěžkat si jeho nejslavnější cenu
– sošku Zlatého Oscara – která mě překvapila lehce ošoupanýma nohama,
za které ji každý drží.

V Lesním ateliéru připomínáme povídky
a stejnojmenný film Slavnosti sněženek
dlouhodobou výstavou.

V roce 2017 jsem byl s manželkou
pozván jako host ke Zlatému tygrovi

barevné fotografie: Bronislav Kuba
černobílé fotografie: Jiří Kučera

Bronislav Kuba, Kersko

ˇ Menzelem v Rudolfinu 18. 9. 2020
Rozloučení s Jirím

Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2020
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O hlédnutí za uplynulým létem
Léto nám již definitivně skončilo.
To astronomické 22. září v 15:30,
kdy se Slunce ocitlo na nebeském
rovníku a nastala podzimní rovnodennost, to meteorologické již s koncem srpna. Pojďme se tedy ohlédnout
za uplynulým létem. Při pohledu
na nebe však ještě na chvíli zůstaňme
v naší atmosféře.
Letošní léto se mohlo zdát deštivé
a chladnější. Jistě, pokud ho porovnáme
s lety 2014 – 2019, chladnější i deštivější
bylo. Jenže právě tyto roky byly naopak
velice extrémní. Jak srážkově, tak teplotně. Pokud se podíváme na nejdelší řadu
meteorologických pozorování z pražského
Klementina, které měří od roku 1775,
zjistíme, že se současné léto zařadilo mezi
5 % nejteplejších. Pokud bychom sestavovali žebříček, bylo by na sdíleném 13.-15.
místě. Bylo o 2,1° C teplejší, než je průměr
za posledních 245 let.
Jsme tedy zvyklí na teplejší léta, a i když
vlastně přijde lehce nadprůměrné léto,
je nám zkrátka občas i zima. Nicméně
i tak jsme v Hradištku za červen až srpen
zaznamenali 18 tropických dnů, kdy byla
teplota vyšší než 30°C. To je mimochodem téměř stejný počet, jako na počátku
20. století za celé desetiletí. Je ovšem
třeba říct, že tato dlouhodobá data nejsou
z Hradištka, ale z Prahy. Nicméně je zde
vidět, že počátek 20. století byl zkrátka
chladnější. Pro srovnání: v roce 2019 bylo
tropických dnů 35. Běžně se v poslední
době vyskytují tropické dny i v květnu
a září. I letos byl jeden zářijový den
tropický.
Kdo má zahrádku jistě poznal, že nám
i daleko víc pršelo. V červnu v Hradištku
napršelo 103 mm, v červenci 48 mm
a v srpnu 114 mm. Za celé léto tedy 265
mm srážek, což je 265 litrů na každý metr
čtvereční. Opět malé srovnání s předchozími velmi suchými roky: v roce 2019
napršelo za celé léto 139 mm a v roce
2018 jen 126 mm srážek. Letos byly
naštěstí srážky hojné, leč je tu stále dluh
z předchozích let, kdy jich bylo opravdu
velice málo.

Ale teď se už podívejme o něco dál. Zatím
zůstaneme ve výškách kolem 80 kilometrů. V období kolem letního slunovratu
jsou totiž na obloze pozorovatelné takzvané NLC. O co se jedná? Jde o noční
svítící oblaka. Je to úkaz, kdy Slunce,
které je v místě pozorování pod obzorem,
osvětluje krystalky ledu v mezosféře (část
atmosféry ve výšce 50-85 km) a ty odrážejí sluneční světlo a díky tomu svítí.
Je to vlastně úplně nejvyšší vrstva
oblačnosti. Na počasí samozřejmě nemají
žádný vliv. Dokonce jejich původ není
ještě úplně spolehlivě vysvětlen. Mohou
být nejlépe viditelné přibližně mezi 50°
a 70° severní šířky. Zdá se, že se vyskytují
vždy, když je v atmosféře znečištění.
Ať už po výbuchu sopky, dopadu meteoritu, nebo, jako v posledních letech,
činností člověka. Poprvé byly zdokumentovány v 19. století, po výbuchu sopky
Tambora. I letos byla tato oblaka v době
kolem slunovratu velmi pěkně viditelná
i z Hradištka prakticky pokaždé, když
bylo trochu jasno. Úkaz bývá vidět vždy
zhruba jednu až dvě hodiny po západu
a před východem Slunce.

Kometa NEOWISE nad Orlickými horami
zdroj: www.astronom.cz/horalek

Vše ale zcela zastínila úplně jiná událost.
Po 23 letech byla totiž opět na obloze očima
viditelná kometa. Jmenovala se NEOWISE.
Tento poměrně neoriginální a nepoetický
název vychází z faktu, že kometa je pojmenována vždy po objeviteli. Ano, pokud byste
objevili kometu, bude již napořád pojme-

Kometa NEOWISE ve Velkém voze
zdroj: www.astronom.cz/horalek

nována po vás. Jenže v dnešní době již
většinu objevů komet zajišťují automatické dalekohledy. Nejinak tomu bylo i v tomto
případě. Kometa, celým jménem C/2020
F3 (NEOWISE), byla objevena 27. března
2020 kosmickým dalekohledem WISE
v rámci programu NEOWISE. Zakrátko
bylo jasné, že půjde o jasnou kometu,
která by mohla být viditelná očima. To se
skutečně stalo, takže v polovině července
jsme ji mohli pozorovat nad severovýchodním obzorem v souhvězdí Velké
Medvědice. Na tmavé obloze a dobrýma
očima, v Hradištku mi stačilo použít triedr.
Komety jsou malá tělesa Sluneční soustavy, která se vyskytují daleko za drahou
Neptunu, odkud se čas od času nějaká vydá
blíže ke Slunci, někdy blíže, než obíhá planeta Merkur. Dráha letu je tedy velice
excentrická, česky bychom řekli výstředná
nebo prostě “splácnutá”. Jak se komety
blíží ke Slunci, začnou se ohřívat a oxid
uhličitý, voda a další látky začnou unikat
a tak se vytvoří ohon. Čím více se kometa
přibližuje ke Slunci, tím více se zahřívá.
NEOWISE se přiblížila na vzdálenost 50
milionů km. To je třetina vzdálenosti Země
- Slunce. Dnes se již opět vzdaluje a vidět
není. Nyní se bude vzdalovat, až do vzdálenosti 700krát větší, než je Země od Slunce.
Na obloze bude opět viditelná za 6700 let.
Kdybyste chtěli znát recept na výrobu
komety, budete na jeden kilogram potřebovat: 0,5 kg ledu, 0,5 kg suchého ledu
(CO2), směs posypte tonerem z laserové
tiskárny pro simulaci pevných částic tvořených převážně uhlíkem a nakonec na celé
dílo plivněte, tím dojde k přidání organického materiálu ve správném množství.
Právě komety a meteority byly při vzniku
Země zdrojem vody a organických látek
nezbytných pro vznik života. Vděčíme jim
tedy za mnohé, i za vlastní existenci.

Noční svítící oblaka nad přehradu Seč, foto (c) Petr Horálek, zdroj: www.astronom.cz/horalek
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N árodní přehlídka koní Kinských
Hradištko je významná obec ležící na Labi
v blízkosti Sadské. V obci a v jejím okolí
bylo vždy mnoho aktivních osobností
ať v oblasti literární, filmové, balneologické, tak i hipologické.
Díky Jezdecké škole Equus
Kinsky a Svazu chovatelů
koní Kinských se v těsné
blízkosti obce pořádá
mnoho i mezinárodně
důležitých akcí.
K té na konci prázdnin patřila "Národní
přehlídka koní Kinských" a "Slavnosti
koní".
Na počátku nového tisíciletí do Hradištka
přesídlil Hřebčín Equus Kinský manželů
Libuše a Petra Půlpánových. Od té doby
je v nově vybudovaných stájích stále živo.
Na venkovním kolbišti či v halách probíhá
nejenom výcvik, ale řada velmi významných sportovních a chovatelských akcí.
Kromě běžných skokových či drezurních
závodů, jsou zde pořádány i celorepublikové poháry, mistrovství republiky
a mezinárodní závody.

Největší pozornost si však vydobyla akce
s názvem Národní přehlídka koní Kinských a Slavnosti koní. Každoročně je zde
prezentováno jedno z nejvýznamnějších
původních českých plemen a to právě
koně Kinští. Jejich tradice chovu je stará
jako rod samotný (13. stol.), ovšem
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specializace na barvu plavou a zlatou
začíná ve století devatenáctém. Čtyřnozí
představitelé koní Kinských 6x zvítězili
ve Velké pardubické a mnohokrát se umístili. Dnes jsou využíváni hlavně v jezdeckém sportu, parforsních honech a pro rekreační ježdění.
Vždy na konci srpna se do Hradištka
sjede několik desítek koní Kinských,
takže je zde největší koncentrace isabel
a plaváků v naší zemi. V sobotu probíhá
tzv. šampionát koní Kinských, kde se tito
zlatí krasavci představují v drezurních
a skokových zkouškách.

Odpoledne následovaly Slavnosti koní.
Byly zahájeny právě vyhodnocením nejlepších koní. Po nich následovaly ukázky
výcviku těchto koní - skokové, drezurní,
ve spřežení, v parforsním honu a vrcholem byla čtverylka o osmi koních Kinských.
Slavnosti koní vždy doplňují koně jiných
plemen - např. koně starokladrubští
(Národní hřebčín Kladruby se stal v loňském roce památkou UNESCO) v soukromém majetku manželů Gabriely a Pavla
Hyblerových z Žerčic u Mladé Boleslavi.

V neděli následuje samotná chovatelská
přehlídka, kde jsou koně hodnoceni podle
věkových kategorií, rozdělení na klisny,
hřebce a valachy.

Dále jsme mohli obdivoval teplokrevné
koně v zápřeži od pana Ing. Jaroslava
Jandla ze Semic. K vystoupení vždy patří
i minikoně falabelly v majetku manželů
Hejhalových z Přehvozdu u Českého
Brodu.

Začíná se nejmladšími letošními hříbátky
a končí se kategorií nejstarších koní,
z nichž se mnozí dožívají 25 - 30 let.

Zcela originálním bylo zakončení Slavností vystoupením koní a dalších zvířat
z cirkusu King.

Odborná komise hodnotí elegantní
exteriér a správnou mechaniku pohybu.
Majitelé nejúspěšnějších koní obdrží tzv.
prémii, tedy chovatelské ocenění, nikoliv
peníze. Chov koní je dlouhá desetiletí
hlavně otázkou srdeční než finanční.
Letos se v Hradištku sešla téměř
sedmdesátka žlutých a plavých koní.

Diváci si vždy z těchto akcí odvážejí
mnoho krásných zážitků a s láskou vzpomínají na Hradištko u Sadské, které má
být nač hrdé.
Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
předsedkyně
Svazu chovatelů koní Kinských
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Historie obceHradištko Kersko
Kříž a hřbitov v Hradištku
Bylo mi dovoleno panem farářem Krajlem z Nymburka nahlédnout
do velmi staré kroniky. Takto se tam píše o kříži v Hradištku, postaveném
vedle kapličky.
... R. 1889 na oslavu Krista Pána na konci XIX. století postaven sbírkou mezi
katolíky a přispěním dobrodinců nový krásný kříž železný s pozlaceným
tělem na kamenném podstavci z hořického kamene z dílny pana Zolmanna
v Nymburce (vlastně v Hořicích zpracovaný) a schody. Kol těch železný
plůtek. Celé stálo asi 200 zl. 4. června byl týž mnou posvěcen. Nový kříž
postaven o něco výše nežli starý – který zase upotřeben byl – a postaven
za ves podél silnice do Sadské, kde silnice vychází na kopeček, kde mrtvoly
při pohřbech se na vůz naskládají před borkem ...
Až do roku 1932 v Hradištku nebyl hřbitov. Když někdo umřel, bylo poslední rozloučení provedeno průvodem z rodného domu cestou po silnici
ke kříži, který stál Na Obci. Tam pan farář pronesl řeč na rozloučenou
a rodina nebožtíka jej potom odvezla koňským povozem uložit na hřbitov
do Sadské. Kříž stál čelem ke vsi, tak, aby na něj bylo vidět.
Občané Hradištka chtěli mít své blízké
pochované v Hradištku. Proto 97 z nich
podalo žádost na povolení vystavět hřbitov. Obec na tento účel věnovala pozemek výměry 800 sáhů. Hřbitovní zeď,
márnici a pitevnu i studnu s pumpou
postavil Josef Dytrych, stavitel ze Sadské.
Dne 26. listopadu 1932 byla kolaudace
hřbitova. Obyvatelé se seřadili u lípy svobody a za doprovodu hudby pochodovali
k pomníku padlých u školy. Tam slavnostně položili věnec. V průvodu šli
muzikanti i hasiči ve svátečních uniformách a také zástupci církví a mnoho
místních občanů.
Průvod pokračoval k hřbitovu. Starosta slavnostní
řečí předal hřbitov veřejnosti, faráři jej vysvětili
a nakonec muzikanti potvrdili slavnostní okamžik
zahráním národní hymny.

Drobné postřehy z Kerska
Vězte, že:
• Řada míst v Kersku má své často více či méně pochopitelné názvy.
Zdalipak byste je dokázali lokalizovat!
Na Pastvišti, U Dubu, U Kamene, U Tanku, U Barhoně,
Na Kerským, Na Nouzově, V Hajstrech, Chobot, U Černých vrat,
U Pátého šraňku, Zvířecina, U Bufetu, Čtvrtá alej, Na Zámečku,
U Kocánka, Na Kří, Francova nohavička, Nová luka, Kuzníkova
strouha, Panenská cesta, Na Oraném, Mrsolská cesta, Amazonie,
Na Kostelíku, U Štulíků, V Erbu, V Olšinách, Farská cesta,
V Bejkovci, V Kyselkách, Fančina chata
• Motorest v Kersku v roce 2020 oslavil 45 let své existence, otevřen
byl 7.5. 1975. Stavba si vyžádala dvoukilometrovou elektrickou
přípojku z oblasti Nových luk. Jednalo se o dřevostavbu na betonové základně o celkové ploše 880m². Finanční náklady dosáhly
4 000 000,- Kč.
Mgr. Václav Kořán

Kříž, který dnes najdeme Na Obci, není již ten původní. Zub času způsobil, že jej bylo třeba nahradit,
a tak obecní úřad nechal zhotovit kříž nový. Vyrobil
jej pan Jaroslav Červinka, místní truhlář.
Kříž byl slavnostně odhalen a starosta obce Josef
Zelenka pronesl k občanům řeč. Děti ze školy měly
připravené vystoupení. Kříž není umístěn stejně,
jako ten původní. Stojí čelem k silnici tak, aby byl
dobře vidět. Vzhledem k tomu, že postavením
hřbitova pozbyl svoji funkci posledního rozloučení,
nebylo nutné dodržet tradici.
Zpracovala Jana Šestáková
knihovna Hradištko
fotografie: Šárka Kolářová
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