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zdarma

V letním a podzimním
vydání Novinek naleznete:

- Slovo místostarostky

- Volby do zastupitelstva obce

- Vodovodní přípojky Kersko
- Úplné zatmění Měsíce
- Novinky z knihovny

- Jak jsme hráli divadlo

- Dámský spolek Klubko

- Kerské srandičky

- Cestovatelská výstava

- Lesní ateliér Kuba (pozvánky)

Vážení občané, milí čtenáři,

dostává se Vám do rukou vydání Novinek,
které je zároveň poslední ve volebním
období stávajícího zastupitelstva obce.

Již v pátek 5. října a v sobotu 6. října
budeme vybírat z celkového počtu 45
kandidátů devět, kteří usednou do nového
zastupitelstva. Všem, kteří se ucházejí
o zmíněný post zastupitele, přeji spoustu
sil v nelehké a zodpovědné práci.

Vám občanům Hradištka přeji, aby Vámi
zvolení členové zastupitelstva vykonávali svou práci zodpovědně a činili taková

rozhodnutí, která povedou k pozitivnímu rozvoji naší obce.

Dobrý a spokojený život se ale neodvíjí
pouze od výše financí, které se podaří
pro obec získat. V dnešní době, kdy často
vítězí arogance, sobectví a hrubost, jsou
stále důležitější dobré mezilidské vztahy.
Proto jsou pro obec nenahraditelná
setkání občanů při různých příležitostech, sdružování lidí ve spolcích
a organizacích. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem občanům, spolkům
a organizacím, kteří v uplynulém období

byli nápomocni při konání kulturních,
společenských i sportovních akcích,
příp. je sami iniciovali či pořádali. Věřím,
že těchto aktivit bude v Hradištku stále
přibývat.
Na závěr bych ráda poděkovala všem
zastupitelům a zaměstnancům obecního
úřadu. Velký dík patří také těm, kteří se
po uplynulé čtyři roky podíleli na přípravě Novinek.

Ing. Alice Brettová
místostarostka obce

O známení o době

a místě konání voleb
do zastupitelstva obce

Starosta obce Hradištko podle § 29
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje:

1.)
Volby do zastupitelstev obcí 2018 se
konají:
- v pátek dne 5. října 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

- v sobotu dne 6. října 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2.)
Místem konání voleb ve volebním okrsku
č. 1 Hradištko je volební místnost
v prvním patře budovy OÚ Hradištko,
Hradištko 642, okr. Nymburk.

3.)
Voliči bude umožněno hlasovat poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo
cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

O mluva čtenářům

Vážení čtenáři,

jelikož do uzávěrky letních Novinek
nebyl zaslán dostatečný počet příspěvků, dostává se Vám do ruky spojené letní a podzimní číslo tohoto
čtvrtletníku.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Alice Brettová

Volby 2018

K andidátní listiny do zastupitelstva obce

konaných dne 5. 10. – 6. 10. 2018

Za krásnější Hradištko a Kersko vylosované číslo: 1
1. Ing. Bc. Jiří Kubela, 47 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
2. Klára Kalíšková, 47 let, obchodní zástupce, bez politické příslušnosti
3. Jindřich Mikoláš, 44 let, vedoucí dohledového centra, bez politické příslušnosti
4. Ing. Roman Pařík, 47 let, vedoucí prodeje, bez politické příslušnosti
5. Miroslav Novotný, 33 let, policista, bez politické příslušnosti
6. Tomáš Čermák, 40 let, likvidátor pojistných údalostí, bez politické příslušnosti
7. Ing. Luboš Milý, 60 let, učitel, bez politické příslušnosti
8. Mgr. Michal Šesták, DiS., 42 let, vývojový specialista, bez politické příslušnosti
9. Ing. Josef Ebr, 26 let, informační analytik, bez politické příslušnosti

NÁŠ DOMOV vylosované číslo: 2
1. Jana Kubová, 54 let, soukromá podnikatelka, bez politické příslušnosti
2. Ing. Vlasta Kopsová, 40 let, učitelka, bez politické příslušnosti
3. Mgr. Eva Kovářová, 43 let, obchodní manažerka, bez politické příslušnosti
4. Miluše Ziková, 70 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti
5. Klára Procházková, BBus., 35 let, informační analytička, bez politické příslušnosti
6. Pavlína Boušová, 48 let, manažerka, bez politické příslušnosti
7. Mgr. Andrea Melíšková, 37 let, právnička, bez politické příslušnosti
8. Jitka Kovaříková, 72 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti
9. Mgr. Magda Křehnáčová, 75 let, důchodkyně, bez politické příslušnosti

Naše Kersko vylosované číslo: 3
1. Jaroslava Loudová, 60 let, účetní, bez politické příslušnosti
2. Ing. Zuzana Kopřivová, 35 let, tajemnice společnosti Kersko, bez politické příslušnosti
3. Jakub Müller, 34 let, technik, bez politické příslušnosti
4. Philipp Kochanowski, 33 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
5. Jana Pazderová, 33 let, účetní, bez politické příslušnosti
6. Jan Kopidlanský, 41 let, obchodní ředitel, bez politické příslušnosti
7. Matěj Pikous, 24 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
8. Michal Černý, 41 let, IT specialista, bez politické příslušnosti
9. Václav Mojžíš, 47 let, logistik, bez politické příslušnosti

Hradištko a Kersko – můj domov vylosované číslo: 4
1. Ing. Vlastimil Šesták, 58 let, ekonom, bez politické příslušnosti
2. Ing. Martin Bubeník, Ph.D., 39 let, auditor, bez politické příslušnosti
3. Karel Jindrák, 57 let, soukromý podnikatel, bez politické příslušnosti
4. Ilona Šťastná, 47 let, chůva pro děti ve školce, bez politické příslušnosti
5. Mgr. Martin Červenka, 40 let, příslušník Policie ČR, bez politické příslušnosti
6. Jaroslav Straka, 44 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
7. Bc. František Veselý, 61 let, vychovatel VS ČR, bez politické příslušnosti
8. JUDr. Jitka Krejčíková, 68 let, notářka, bez politické příslušnosti
9. Jaroslav Kus, 47 let, prodejce, bez politické příslušnosti

Pravé Hradištko a Kersko vylosované číslo: 5
1. Dana Kratochvílová, 46 let, účetní, ODS
2. Václav Šťastný, 36 let, lakýrník, bez politické příslušnosti
3. Monika Švejdová, 40 let, media manager, bez politické příslušnosti
4. Ing. Milan Dlabač, 69 let, obchodní zástupce, bez politické příslušnosti
5. Petr Tyityis, 52 let, obráběč kovů, ODS
6. Vendula Šaldová, 43 let, stenografka, ODS
7. Zdeňka Čihulová, 69 let, důchodce, bez politické příslušnosti
8. Karel Kopecký, 54 let, řidič, bez politické příslušnosti
9. Josef Řezáč, 72 let, důchodce, bez politické příslušnosti

A ktuální informace

o činnosti a dění v obci
jsou pravidelně uveřejňovány na oficiálních webových stránkách naší obce.
www.hradistko-kersko.cz
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U závěrka zimních Novinek

Aktuální informace k uzávěrce
zimních Novinek budou upřesněny po volbách do zastupitelstva.

Veškeré informace a kontakty budou
uveřejněny na oficiálních webových
stránkách obce
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Vodovodní přípojky Kersko

K výstavbě vodovodních přípojek Kersku zřídilo Obecní zastupitelstvo kontrolní komisi
Jak jistě všichni víte, v roce 2117 byl
na jaře dokončen páteřní řad vodovodu
Kersko. V průběhu výstavby se k napojení na řad přihlásilo přibližně 120
domácností. Starosta obce provedl formou
objednání u externí organizace výběrové řízení na dodavatele napojovacích
bodů a části vodovodní přípojky na veřejném pozemku. Cena, jež vyplynula z veřejné soutěže na dodavatele, se víceméně
shodovala s částkou 40.000,- Kč, kterou
starosta obce pan Zelenka vybral od jednotlivých domácností. Ve výběrovém řízení na vodovodní přípojky na veřejných
pozemcích zvítězila firma VSK, tak
jako při zakázkách na vodovodní řad
Hradištko, vodovodní přípojky Hradištko
a vodovodní řad Kersko.
V průběhu výstavby přípojek firmou
VSK bylo zjištěno, že podstatná část
prací definovaných v položkovém rozpočtu ve smlouvě o dílo není prováděna.
Toto bylo zjištěno jak členy obecního zastupitelstva, mnou, členem stavební
komise OZ, tak občany Kerska. Na základě těchto připomínek OZ vytvořilo
sedmičlennou kontrolní komisi, která
dostala za úkol prošetřit celkovou situaci
a dát Obecnímu zastupitelstvu doporu-

čení jak dále postupovat. Kontrolní komise
učinila v zásadě tato konstatování a závěry.

Firma VSK zahájila na základě smlouvy
o dílo práce a starosta Zelenka uzavřel
dne 30. 9. 2017 příkazní smlouvu na technický dozor investora s paní ing. Bělohlávkovou (dále jen TDI). Tuto smlouvu
uzavřel bez výběrového řízení s tím,
že paní Bělohlávková není autorizovaný
inženýr, ačkoli na základě novely Stavebního zákona ze dne 31. 7. 2017, s platností od 1. 1. 2018 musí funkci TDI
pro veřejný sektor vykonávat člen Komory
autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě. Podpisy TDI paní
Bělohlávkové jsou tedy platné pouze
do 31. 12. 2017. Firma VSK mimo jiné
fakturovala tyto neprovedené práce:
- odvoz výkopku
- dovoz písku
- uložení výkopku na skládku
- poplatek za skládku
- tlakové zkoušky, proplachy, dezinfekce
Kontrolní komise požádala ing. Bělohlávkovou a starostu Zelenku o doložení
dokladů k těmto pracím a zkouškám.
Tyto doklady nebyly komisi doloženy ani
po prodloužení termínu o 14 dnů.

Komise dále zjistila, že ke dni přerušení
prací Obecním zastupitelstvem starosta
Zelenka s ing. Bělohlávkovou podepsali
vystavenou fakturu neoprávněně navýšenou o více než 270.000,- Kč. Tato faktura byla starostou následně i proplacena.
Zmíněnou částku je firma VSK ochotna
údajně dle vyjádření členů OZ vrátit.

Závěr k tomuto problému je oprávněno učinit pouze Obecní zastupitelstvo.
Pravděpodobně by k této situaci nedošlo, kdyby starosta Zelenka nechal stavební komisi pracovat po celé 4 roky,
jak slíbil při koaličních jednáních v roce
2014 kandidátům do zastupitelstva.

Kontrolní komisí byly zjištěny ještě další
nedostatky. Nejvážnější ovšem je, že v současné době firma VSK Kolín údajně odmítá v pracích pokračovat. Obecní zastupitelstvo by proto mělo na příštím jednání
rozhodnout o způsobu pokračování v provádění přípojek tak, aby se voda z řadu dostala co nejrychleji do dalších domácností.

Ing. Zdeněk Kratochvíl,
autorizovaný inženýr
Člen Kontrolní komise k vodovodním
přípojkám Kersko a člen Stavební komise

Ú plné zatmění Měsíce v noci z 27. na 28. července 2018
Noci jsou v létě poměrně krátké, přesto
letos obloha nabídne řadu důvodů, proč
se na ni podívat. K těm každoročním událostem nepochybně patří v období kolem
12. a 13. srpna roj meteorů – Perseidy.
Lidově se nazývají Slzy svatého Vavřince
a pokud budeme mít štěstí, uvidíme
za hodinu necelých 100 “padajících hvězd”.
Dodejme, že se samozřejmě nejedná o padající hvězdy, ale o částečky prachu velikostí zrnka písku, které vlétnou do atmosféry země rychlostí desítek kilometrů
za sekundu.

Celé léto můžeme potom nad jižním obzorem vidět dvě planety. Pokud se podíváte kolem půlnoci přibližně k jihu, uvidíte
vlevo červenou planetu – Mars a napravo
od něj lehce nažloutlou planetu – Saturn.
Obě planety jsou nejblíže k Zemi a jsou
viditelné po celou noc. Od Marsu nás
bude v létě dělit vzdálenost 57 milionů
km, od Saturnu 1,3 miliardy km.
Už v menším dalekohledu (stačí lovecký
triedr se zvětšením 10×) uvidíte Saturnův
prstenec. Ve větším dalekohledu i jeho.
Nepochybně nejočekávanější událostí
letošního astronomického léta bylo úplné
zatmění Měsíce. Šlo o nejdelší zatmění
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celého desetiletí. Měli jsme možnost vidět
ho z pátku 27. července na sobotu 28.
července. Bylo to první úplné zatmění
viditelné v České republice po dlouhých
3 letech, navíc zemský stín téměř dokonale “trefil” Měsíc. Díky tomu byl
Měsíc při maximální fázi úkazu, která
proběhla v ČR již relativně vysoko nad obzorem, velmi tmavý (na Měsíc se promítala nahnědlá "centrální skvrna"
zemského stínu, kam dopadá nejméně
slunečního záření lomeného zemskou
atmosférou). S tím souvisí i fyzicky největší možná délka fáze úplného zatmění
– Měsíc byl ponořen celý v zemském
stínu 1 hodinu 43 minut. Poslední takové
"středové" zatmění jsme mohli spatřit
v červnu roku 2011, další takto tmavé se
odehraje až v červnu roku 2029. Hned
po soumraku se objevil již potmavlý
úplněk nízko nad jihovýchodním obzo-

rem (v Hradištku vyšel ve 20 hodin
41 minut, v jiných místech ČR se údaj
lišil v minutách). V té době již byl ponořen levým dolním okrajem asi 35 procenty svého průměru v zemském stínu.
Úplné zatmění začalo jen o tři čtvrtě hodiny později, kdy jsme mohli Měsíc nalézt
asi 5.5° nad obzorem.
Další hodinu pak Měsíc vystupoval
ze zemského stínu, v letním čase částečná fáze končí až po půlnoci. Pokud byste
v dané době nebyli v Hradištku či v ČR,
mohli jste úkaz pozorovat v podstatě z libovolného místa, kde byl v daný čas noc
a Měsíc nad obzorem. Tedy v celé Evropě,
Africe a větší části Asie. Zatmění bylo
ozvláštněno ještě tím, že přímo pod červeným Měsícem byl vidět červený Mars.
Ing. Vladimír Libý
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N ovinky z knihovny
Přesto, že nám příroda nadělila
extrémně teplé a suché počasí,
scházíme se pravidelně v naší
knihovně při mnoha aktivitách.
Ráda Vás s nimi seznámím.

ze žáků 1. - 3. třídy a ti nejrychlejší složili
za 20 minut 56 slov. Pokud máte zájem,
můžete si to také vyzkoušet. Kolik slov
se vám povede vymyslet za 20 minut
z písmen SKLÁDÁME PÍSMENA ?

Pletení housek se stalo naší oblíbenou
činností. Procvičíme přitom ztuhlé prstíky
a rády se zakousneme do ještě teplých,
křupavých houstiček s máslem a medem.
Pokud máte zájem, můžete si je vyzkoušet:

1 kg hladké mouky, 1 kostka droždí,
1 lžička cukru na kvásek, asi 500 ml
mléka, 1 vejce, 2 lžičky soli, 80 g oleje.
Pokud je těsto moc tuhé, přidejte mléko.
Po vykynutí uplést houstičky, pomazat
vajíčkem nebo mlékem, posypat mákem
a kmínem a upéct. Pokud kostku droždí
nahradíte droždím sušeným, nemusí se
dělat kvásek a těsto se zadělává hned.
Z tohoto množství je 24 housek.

Děti z MŠ a jejich stavby z korkových zátek

Skládání slovíček z písmen

Při každém vyrábění s dětmi také čteme
pohádky a pohádkové příběhy, knihovna
je zapojena do celonárodní akce Celé
Česko čte dětem. Musím říci, že nejlépe
se osvědčily klasické pohádky a je trochu
škoda, že je děti neznají.

Indiánské vyrábění

Děti ze školky si poslechly pohádku
O perníkové chaloupce, ozdobily si perníková srdíčka a potom stavěly z korkových
zátek. Jsem ráda, že se jim v knihovně líbí
a těší mě, že když je venku potkám, vždy
se ptají, jaká bude příště pohádka.
S babičkami jsme vyráběly krásné papírové motýly, lepily rámečky z kávových
zrnek, tvořily veselé květiny z papírových
ubrousků, zpívaly, malovaly a hrály deskové hry.

Děti vyráběly v knihovně příšerky z papíru, jindy malovaly na malá dřevíčka
indiánské vzory nebo skládaly slovíčka
z písmen napsaných na víčkách z pet
lahví. Pracovaly po skupinkách složených

Že i babičky milují pohádky jsem zjistila,
když jsem do knihovny přinesla loutkové divadlo a paní Domnosilová zahrála
pohádku O Honzovi. Měla velký úspěch
a bylo to milé zpestření našeho setkávání
v knihovně.

O slava 95. narozenin
S paní Štěpánkou Zavadilovou jsme
oslavili její úžasné 95. narozeniny. Zpívalo se, mlsalo a vyprávělo. Nechyběly
kytičky ani dárky.
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Deskové hry

Loutkové divadlo

Otevírací doba knihovny:
PONDĚLÍ
13.30 - 17.00 dospělí
STŘEDA
12.00 - 14.30 děti ZŠ
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J ak jsme hráli divadlo ...
Střípek vzpomínek na staré časy –
vypráví paní Štěpánka.

„V hospodě U Kocánků se scházeli hasiči
a v hospodě U Němců zase sokolové.
Televize tenkrát ještě nebyla a tak se lidi
na vesnici museli postarat o zábavu sami.

U Kocánků na sále bylo malé jeviště
a jednou přišel Fanda Veselu, že by se
mohlo udělat nějaké divadlo. Tenkrát
to bylo snadný – jeden přinesl barvy, jiný
dřevo nebo látku a postavily se kulisy,
pěkně namalovaly a že se bude hrát Vojnarka. V té době se do Kerska přistěhovala herečka z Prahy, nějaká Mašková
a tak chlapi za ní jeli, aby nám zahrála
tu Vojnarku. Můj manžel hrál hlavního
milovníka a ona byla starší, ale to nevadilo, protože to zkrátka uměla zahrát.
Byla tam jedna scéna, kdy s ní měl praštit.
Ale Lojzíkovi to bylo hloupé a ona mu
vždycky domlouvala, ať s ní praští pořádně. Až jednou, když měl nějaký vztek
s ní mrsknul, až odletěla. Lekl se, co to
udělal, ale ona řekla: „Pane Zavadil,
dělejte to vždycky takhle!“ Pilně jsme
cvičili a já jsem dělala nápovědu. Uměla
jsem to celé nazpaměť.

Shodou okolností se zrovna Vojnarka
hrála v Národním divadle a hrála ji Marie
Vášová. Tak přišel návrh, že se na ni pojedeme podívat, jestli to hrajeme dobře.

Paní Mašková sehnala vstupenky na odpolední představení, můj muž si půjčil
v práci malej náklaďáček (udělali mu
tam po obou stranách valníku dřevěné
lavice) a mohlo se jet. Manžel s Frantou
se vešli dopředu do kabiny a my ostatní
seděli na voze. Ženský si uvázaly šátky
na hlavu, protože to foukalo a chlapi
měli na hlavách černý klobouky. Po vesnicku vystrojení jsme jeli do Národního
divadla.
Řidič zaparkoval přímo před divad-lem
a my slezli z auta, sundali šátky
a klobouky, trochu si rukou ulízli vlasy,
ženský naklepaly sukně a všichni šli
na představení. Bylo znát, že jsme z venkova, dámy i pánové z Prahy byli v gala,
ale nám to nevadilo. Měli jsme lístky
do první řady na prvním balkoně. Bylo
to pěkné, ale zdálo se nám, že ta Vášová
moc křičí a zkrátka že to hrajeme lépe.
Když došlo k představení, měli jsme
velký úspěch.

Dokonce tak velký, že nás pozvali do
Kostomlat, abychom jim zahráli v Sokolovně. Ale jak ty kulisy a kostýmy dopravit? Půjčili jsme si vůz, který byl
špinavý od hnoje, a taky dvě krávy. Chlapi
jeli s vozem k Hynčáku a tam ho umyli,
aby nám cestou nesmrděl a kulisy se neumazaly. Krávy se zapřáhly za vydrhnutý
vůz, vše potřebné se naložilo a tradá
do Kostomlat.

Cesta byla samé bláto, pak jsme museli
na prám a ten nás převezl na druhou
stranu Labe. A dále zase blátem až do
Sokolovny. Postavili jsme kulisy a už se
scházeli lidi, bylo úplně plno. V té době
se často vypínal proud, ale na to jsme
byli připraveni. Když zhasly žárovky,
vyndali jsme velké množství svíček
a dohráli hru při jejich světle. Krávy
zatím čekaly na dvoře, až vše zase naložíme a v tom blátě v noci pojedeme
domů.

Zanedlouho přišla pozvánka ze Zvěřínka,
abychom jim zahráli, ale to už jsme
si půjčili větší vůz a koně a vezli se až
tam. Později jsme ještě hráli Maryšu.
Byla to pěkná doba ...“

M oc ráda listuji starými alby fotografií,
často z nich dýchá klid a nostalgie.
Smutné vzpomínky na někoho, kdo
už s námi není, rychle překrývají
vzpomínky radostné, dobrodružné
i plné lásky.

I kronika spolku Klubko je plná fotografií. Právě ty nejvýstižněji připomenou, jak jsme si společné
chvíle užili a kolik úsilí a práce nás
to stálo. Stálo to za to.

Začali jsme v červnu roku 2012 a to prvním
tematickým dětským dnem „Z pohádky
do pohádky“. Na fotbalovém hřišti nechyběli ani členové TJ Hradištko, kteří v noci
hlídali malé nocležníky ve stanech a přes
den si oblékli pohádkové kostýmy. Noční
stanování, zábavné úkoly a soutěže jsme
společně připravili i v roce 2013, kdy jsme
přivítali společně s dětmi pohádkové letní
prázdniny. Cestou kolem světa jsme se
vydali koncem června roku 2014, kdy si
každý světošlápek odnesl Pamětní list
a spoustu drobných dárečků, ale i trochu
znalostí o vzdálených zemích. O rok později
se k pohádkovým bytostem přidali i filmové postavy a společně na jednotlivých
stanovištích pomáhali dětem při plnění
úkolů celodenní hry. Stanoviště plná zábavy i poučení byla základem dalších dvou
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dětských dnů. Výuční list děti získaly u představitelů různých profesí
v rámci hry „Dělání, dělání...“
a vloni za proškolení v oblastech
zdravovědy, bezpečnosti a ochrany
přírody obdržely „Prázdninový certifikát“ v duchu „Už vím a znám...“.

Každý rok v klubkových akcích nechyběly vánoční dílničky, počínaje
tou první „Andělskou výtvarnou
dílnou 2013“, kdy jsme se natěsnali do staré budovy klubu důchodců.
Karnevaly, jarmarky, kreativní dílny
a společné výlety zaplňovaly naše
kalendáře a mezi nimi jsme zase
připravovali a tvořili.

Opomenout nemohu ani nezapomenutelný Masopust 2015, který
se až neskutečně vydařil. Jsem moc
ráda, že Hradištkem opět mohla
projít masopustní obchůzka, za což patří
velké díky také panu Miloši Peterovi, který
nás významně podpořil.

Z důvodu pracovního vytížení nebylo
možné připravit letošní dětský den v tradičním termínu před letními prázdninami. Děti i jejich rodiče nám toto jistě
prominou, už jen proto, že obdobná akce

se před prázdninami uskutečnila u příležitosti otevření víceúčelového hřiště.
Pokud se nám bude dařit skloubit své
pracovní a rodinné povinnosti s těmi,
co s sebou nesou přípravy programu pro
děti, bude i v příštím roce jedna letní
sobota určena pro rodinnou zábavu.
Dana Kratochvílová
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K erské srandičky

Čistota půl zdraví, veselá mysl půl zdraví,
říká se. Z čehož plyne, že když se umíte
bavit a nejste čuňata, je vaše existence
na optimální úrovni. K hygieně se dnes
ale nebudu vyjadřovat. Za to o zábavné
stránce života v Kersku ano.

V roce 1978 se konalo v Praze na Strahově mistrovství Evropy v atletice.
O pátečním večeru v zaplněné Hájence
byla zapnutá televize, ale celkem přenos
ze stadionu Evžena Rošického nikoho
nevzrušoval. Jenže přišlo na finále sprintu
mužů a všechno bylo jinak. Zaujal
jednak vítěz na 100 i 200 metrů, Ital
Mennea, ale největší pozornosti se těšil
Manfred Kokot z NDR. Už si přesně
nevzpomínám, proč zrovna on, ale zažehl jiskru, ze které vzešel požár.
Někoho totiž napadlo, za kolik bychom
dali my, netrénovaní konzumenti piva,
nejkratší atletickou disciplínu. Někdo
letěl do chaty pro pásmo, hostinský vyjel
s autem ze dvora a osvítil silnici. Před
hospodu vyšli všichni, co se chtěli porovnat s Kokotem, a začaly rozběhy.
Vzhledem k tomu, že už večer značně
pokročil, byly závody obrovskou řeholí.
Konečně byl znám vítěz, jen místo
medaile dostal litr rumu. Dobrosrdečně
se rozdělil s ostatními atlety a nakonec
se do oslav zapojila i antisportovní
veřejnost. Vypily se téměř všechny zásoby tvrdého pití. Druhý den neměl
o další sportovní výkony zájem vůbec
nikdo.
Jeden spoluosadník měl těžký život,
neboť bydlel až u Labe. Když se vracel
za tmy z restaurantu, samozřejmě bez
světla na kole, často se na lesní pěšině
potkával s borovicemi, které mu dávaly
najevo svoji fyzickou převahu. Skupina
kamarádů se odhodlala k činu, za který
by se nestyděl ani Timur a jeho parta.
Rozmíchali si do kbelíků vápno a celou
trasu mu krásně nabílili, dokonce natřeli i pařezy, protože i škrtnutí šlapkou mělo svůj efekt. Tak vznikla tzv.
Fenolova naučná stezka, která dlouhou
dobu sloužila orientaci nočních cyklistů.
Jen manželka dotyčného neprojevila
dostatek nadšení a pronesla něco
ve smyslu, že je to ostuda, když až
do vrat parcely vede obří vápenná šipka,
že každý by měl domů trefit bez takovýchto opatření. K činu se dodnes nikdo
nehlásí, což je celkem logické, charita
se má dělat ne pro slávu, ale anonymně.
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Kočky v Hradištku
Aby to nevypadalo, že veškerá zábava
v Kersku souvisí s konzumací alkoholu,
uvedu jiný příklad. Jednoho roku uhynuly skoro v celých Čechách okurky
nakládačky. Vzduchem se šířila jakási
plíseň a nemilosrdně likvidovala očekávanou úrodu. Zrodil se nápad. Skupinka
recesistů si vypůjčila rozkládací dvoutabuli, na které se před hospodami
vypisuje nabídka. Napsali na ni text,
že okurky v jakémkoli množství prodá
(raději neuvedu jméno) za velmi příznivou cenu. K tomu byl připevněn
plánek Kerska, aby to zájemci v pohodě
našli. Tento poutač následně odnesli
na křižovatku 611, tedy na poděbradskou silnici, kde vedlejší odbočuje
do Kerska. Domnělý prodejce měl za sebou noc, kdy mlátil do karet při voleném
mariáši a šel spát, když už svítalo.
Nicméně po kratší době vyšel před
chatu, aby vyprázdnil obsah močového
měchýře a pohoršilo ho, že u jeho plotu
stojí několik aut, jejichž řidiči, když si ho
všimli, začali troubit jak o život. Po ústní
šarvátce zahnal zákazníky od svého
pozemku, ale klidu se nedočkal. Jak
postupoval čas, přibývalo dalších zájemců a rostla jejich netrpělivost, že prodej
stále nezačíná. Masivní troubení vyhnalo nešťastníka opět před vrata a když
se dozvěděl, jak se řidiči dostali k informaci o okurkách, rychle se oblékl a mazal
odklidit tabuli od silnice. Na otázky
kamarádů, jestli mu ještě nezbylo pár
kilo, odpovídal zarytým mlčením.

Jako bumerang se zase vrací téma
příhod pod vlivem mocného čaroděje
alkoholu. Do Kerska se infiltroval jeden
občan z nedaleké Velenky, který často
končil posilujícím spánkem na některém stole Hájenky. Protože míval před
hospodou nezamčené kolo, někoho napadl žertík. V té době byla ještě elektřina
vedena vrchem a přímo před restaurací
byl jeden ze sloupů s izolátory. Stačil
ochotný člověk, který přinesl šestimetrový žebřík a ve chvíli byl bicykl pověšený
ve výšce za přední ráfek. Když se relaxující host probudil, chvíli pátral po svém
velocipedu, ale potom rezignovaně odešel
domů. Následující den se vrátil do svého
druhého domova a stihl si všimnout,
kde se nachází jeho dopravní prostředek. Protože tušil, kdo mu to vyvedl,
pokoušel se podezřelé přesvědčit, aby
mu jeho majetek sundali. Tentokrát
byla ochota k takové akci nulová
a všichni se snažili poškozenému vsugerovat myšlenku, že na ten sloup vyjel
sám. Důkazy sice chyběly na obou stranách, ale na čas se říkalo Veleňáčkovi
Kaskadér.
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Lesní ateliér Kuba

Cestovatelská výstava

František Alexander Elstner

Lesní ateliér Kuba v Kersku představuje po spisovateli Bohumilu Hrabalovi a malíři Václavu Junkovi
další známou osobnost Kerska – Františka
Alexandera Elstnera (1902 – 1974), který zde žil,
psal knihy a natáčel televizní pořady. Výstava
nazvaná podle jedné z knih Lovec kilometrů,
přibližuje na fotografických panelech život ve své
době velmi známého cestovatele, také jeho expedice po různých zemích světa. Výstavu připravil
a zahájil Elstnerův jediný vnuk René, který přivezl
i mnoho zajímavých kuriozit z dědečkovy pozůstalosti – originální přilbu, fotoaparát, dalekohled,
psací stroj, řidičský průkaz, africké masky, značky
aut, ale také například talismany věnované automobilovou závodnicí Eliškou Junkovou. Na vernisáži promluvil motoristický spisovatel Jan Tuček,
který své poznatky sepsal v knize F. A. Elstner –
muž činu – Aerovkou do Afriky, Popularem
do Ameriky, Minorem k rovníku… Na výstavě
v Kersku, která potrvá do 23. září 2018 září,
můžete také shlédnout dokumentární film o cestě
F. A. Elstnera Šest žen hledá Afriku.

F. A. Elstner na cestách
…Z Prahy do Marseille, potom do Alžíru, napříč
západní Saharou, středním směrem. Pista
z Colomb-Bécharu do Gao měří 2200 kilometrů,
poušť bez vody, písek a kamení, zlá, těžká cesta.
Gao je na Nigeru, kudy dál?
Podle toku řeky do Niamey, z Niamey na Dosso,
Gayu, potom na druhý břeh, do Dahomeje, úzké
kolonie, vklíněné mezi anglické osady Nigerii
a Zlaté pobřeží.
U Nigeru je široká step, snad trochu písku
a bahno po nedávných deštích.
V Dahomeji začne africký „brus“, pásmo nízkých
hustých houštin, africká džungle.
Někde pod Parakou vjedeme do rovníkových
pralesů, vlhkých, horkých, do dusného, nezdravého ráje nad Guinejským zálivem.
„Je tam žlutá zimnice, malarie, spavá nemoc…
Hřbitov nad rovníkem!“ říkám vážně.
To je zatím nezajímá.
„Budou tam banány a ananasy!“ jásá Andula.
„Kde potkáme lvy?“ má starosti René.
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Cestovatelská výstava

„Lvy? To se dívej do mapy! Jsou tu poznámky,
kde je jaká zvěř. Pod Tessalinem uvidíme gazely,
za Gao pštrosy, možná lvy a nesmírné množství
vodních ptáků. Na Nigeru hrochy a krokodily…“
„Tati, je to nebezpečné, když potká člověk na cestě
lva?“
„Je. Pro toho lva. Jsou na vymření…“
„Povezeme zbraně?“
„Proč zbraně? Kdo nemá zbraň, málokdy střílí.
Nevyvolá zmatek!“
„A z čeho budeme střílet, až nás někdo napadne?“
„Z výfuku! Ale nikoho nenapadne, aby nás napadal! Nedívej se na to evropskýma očima!
Afrika je dobrá země!“…
(F. A. Elstner, Lovci kilometrů, Sto rovnoběžek,
lvi a hroši)

F. A. Elstner v kresbě Zdeňka Buriana
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Výstava

pozvánka

Krajina líbezná

pozvánka

Od 29. září do 30. listopadu 2018 můžete v Lesním ateliéru Kuba v Kersku
shlédnout výstavu výtvarníků žijících na Valašsku, které spojuje nejen rodinné
pouto otce a dcery, ale také podobný pohled na přírodu a svět kolem nás. Vernisáž
proběhne v sobotu 29. září 2018 od 14 hodin.

K eramické kurzy

Markéta Holišová
Ilustrace na porcelánu

Lesní ateliér Kuba
v Kersku
Zájemci, kteří si chtějí vyzkoušet práci
s keramickou hlínou, se mohou přihlásit na keramický kurz.

Porcelán Markéty Holišové

Lesní ateliér Kuba v Kersku pořádá
kurzy pro veřejnost v těchto termínech:
22. září 2018
10. listopadu 2018
8. prosince 2018.

Pravoslav Dorda
Obrazy / pastely

Pravoslav Dorda Ranní zpěv

I

O

o

E

I

o

E

Pravoslav Dorda Krajina mi blízká

Podrobnosti nejdete na:
www.lesniatelierkuba.cz/keramicke-kurzy
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