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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v pomalu
se rozvolňující době. Opravdu chci věřit,
že už to bude jenom lepší. I když jsme
byli v poslední době svázáni velmi
přísnými opatřeními, v naší obci se život
nezastavil.
Zastupitelstvu se podařilo zajistit dotaci
ve výši 192 000,- Kč na opravu hřbitovní
zdi, na kterou vypíšeme v nejbližší době
výběrové řízení. Opravu bychom chtěli
realizovat ještě letos. Další dotací,
kterou se podařilo získat z MMR,
je částka 3,8 mil. Kč na rekonstrukci

Kerská "Botswana" foto: Bronislav Kuba

komunikací naproti areálu firmy Bramko
a ulice Za školou. Další etapa rekonstrukce by se měla týkat ulice U Borku
a ulice od č.p. 94 po silnici na Sadskou.
Prostřednictvím MAS Podlipansko jsme
požádali o dotaci ve výši 100 000,- Kč
na pořízení mobiliáře (stany, agregát
na výrobu elektřiny, stoly, lavice
a osvětlení), který využijí spolky působící v naší obci při pořádání venkovních
kulturních a společenských akcí.
Také stavba lávky, spojující Hradištko
s Kostomlaty nad Labem se pomalu
rozjíždí. V rámci přípravy projektové
dokumentace proběhlo několik jednání

s výsledkem příslibu vybudování přístupové cyklostezky od budoucí lávky
až do Hradištka podél Labe po stávající
cestě k areálu Jezdecké školy.
Další stavbou, která má být realizována
v rámci stavby lávky je nová komunikace od hřbitova k areálu jezdecké
školy, která přispěje významným způsobem ke zklidnění dopravy v centru obce
od restaurace U Kocánků směrem k Labi,
kde bude upraven provoz automobilů
a upřednostněna jízda na kolech. Tyto
stavby budou financovány Středočeským krajem v rámci stavby lávky a jejího
dopravního připojení.

Po složitých jednáních bylo přislíbeno
a je před podpisem smlouva o posílení
signálu mobilních operátorů O2 a Vodafone. Jeden zdroj bude umístěn na budově
OÚ Hradištko a druhý na pozemku před
Hynkovým Borkem. Doufám, že podobnou smlouvu v blízké budoucnosti uzavřeme i s T-mobile.
Zatím největší venkovní akcí, která se
podařila uskutečnit v červnu, byl Dětský
den, na kterém pořadatelé z TJ a Základní
a Mateřské školy přivítali hodně přes 100
dětí a mnoho dospělých jako doprovod.

Mezi menší akce patřila i každoroční
přehlídka psů plemene aljašský malamut,
která byla ještě negativně ovlivněna probíhajícími opatřeními, ale zároveň byla
první povolenou akcí.

letech byl velmi slušně navštívený
jak dětmi, tak i doprovodem. Doufám,
že se stejně vydaří i letos. Do této doby
bychom chtěli oživit prostor U Pramene
hracími prvky pro naše nejmenší.

Nesmíme zapomenout na naše nejmladší
občánky, pro které připravujeme slavnostní vítání, i když budeme muset dle
zájmu pravděpodobně tuto akci rozdělit
na několik etap.

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát
příjemně strávené letní dny, hezkou
dovolenou plnou ještě hezčích zážitků
a pokud to půjde i splnění Vašich cestovatelských snů a přání.

Zvelebovací a okrašlovací spolek Kersko
připravuje na srpen den dětí. V minulých

Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

U pozornění

V ítání občánků

Slatinná louka v Kersku
Vstavač kukačka a Lněnka bezlistenná
patří k ohroženým druhům rostlin.

Výzva k šetření vodou
z veřejného vodovodu

Obecní úřad v Hradištku se chystá
přivítat nové občánky Hradištka. Pokud
máte o tuto slavnostní událost zájem,
přihlašte se do 20. 7. 2021 na OÚ,
tel.: 325 598 025 nebo 325 598 123.

pro občany

Vážení odběratelé pitné vody,
z důvodu odběrů pitné vody pro jiné
účely, zejména pro plnění bazénů
a zavlažování zahrad dochází k překračování maximálních kapacit vodovodů.

foto: Bronislav Kuba

Předpokládaný termín je srpen
2021.

Pitná voda je určena především pro
účely pití, vaření a pro sociální důvody.
Děkujeme všem odběratelům za odpovědný přístup k užívání a šetření
pitnou vodou.
Vodovody a kanalizace
Nymburk a.s.

Stolní kalendář 2022
Vážení občané,
vyšel nový stojánkový kalendář na rok
2022 s názvem Místopis Nymburska.
Již nyní je v prodeji na Obecním úřadu
v Hradištku, v knihovně a v Lesním
ateliéru Kuba Kersko. Cena kalendáře
je 58,- Kč

Obecní úřad Hradištko
S platností od pondělí 12. 4. 2021 jsou
úřední hodiny upraveny takto:
Pondělí: 6:00 - 11:30 hodin
12:30 - 17:00 hodin
Středa:
Kontakty:
starosta
účetní
pokladna

6:00 - 11:30 hodin
12:30 - 17:00 hodin
tel.: 325 598 026
tel.: 325 598 123
tel.: 325 598 025

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

Uzávěrka podzimních Novinek
Uzávěrka podzimního čísla Novinek
je 22. 9. 2021. Příspěvky dodané po
termínu uzávěrky budou zveřejněny
v zimních Novinkách. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení
rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2021

S e svatbami se roztrhl pytel
Policie ČR informuje

1. května si v zasedací místnosti Obecního úřadu řekli své ANO snoubenci
Zuzana Stalmachová a Lukáš Maudr.

Plechovka ukradeného piva
ho vyšla na pětistovku
Policisté z obvodního oddělení Sadská
byli začátkem měsíce června přivolání
do obce Hradištko, kde došlo k odcizení plechovky nealkoholického piva.

18. června si na zahradní slavnosti řekli
ANO snoubenci Daniela Housková a Petr
Balihar.

26. června uzavřeli manželství v Nymburce
na radnici snoubenci Jana Šestáková
a Marcel Adorna.

Tehdy neznámý pachatel vnikl do sadu,
který je majetkem soukromé osoby
a je řádně oplocen. Poškození oplocení
se nezjistilo, ale důkladnou prohlídkou
pozemku bylo zjištěno odcizení plechovky piva v hodnotě 20,- Kč.
Na základě zjištěných informací a poté
i vlastního šetření policistů se milovníka zlatého moku podařilo vypátrat
a za uvedený skutek i sankciovat. Věc
byla evidována jako přestupek a muž
byl potrestán blokovou pokutou.
por. Bc. Petra Potočná, komisař
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení tisku a prevence

Všechny 3 nevěsty se rozhodly používat
nepřechýlené příjmení svého manžela.
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d

Léto v Hřebčíně a Jezdecké škole Equus Kinsky
Nejen díky krásnému počasí, ale i rozvolnění Covid opatření se vrátil život a ruch
do hřebčína a jezdecké školy. Krásné jarní
počasí dovolilo i zapouštění klisen a tím
zabezpečení narození hříbátek příští rok,
což je vždy velmi radostnou a potěšující
událostí.
Uskutečnily se konečně i zkoušky nových
jezdeckých adeptů (zkoušky základního
výcviku jezdců) a svoje vzdělání mohli
ukončit zkouškou České jezdecké federace
i noví cvičitelé a trenéři. Každoročně přes
zimní období v hřebčíně probíhá školení
nových cvičitelů a trenérů, které končí náročnou teoretickou i praktickou zkouškou.
Proběhly již i první letní skokové závody,
na které se díky jarním uzávěrkám všichni
velice těšili a kvůli letní olympiádě v Tokiu
byly i důležitou nutností. Jezdci a hlavně
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2021

koně potřebují zvyšovat a prověřovat své
dovednosti v soutěžích na závodech, trénování pouze v domácím prostředí nepřipraví dvojici na vrcholové výkony. Českou
republiku by mělo v Tokiu reprezentovat
6 jezdců, což bude po dlouhých letech
hojná účast a tím pádem pro nás koňaře
velký svátek. Jsme rádi že i olympionici
jezdí trénovat do Hradištka. Doufáme,
že Covid již neznemožní odjezd jezdců
a jejich koní do karanténích stájí v Německu a poté odlet do samého dění olympiády.
V měsíci červenci se uskuteční 2 chovatelské akce a kurz ježdění pod vedením
zahraniční lektorky, vše naleznete na
www.kone-hradistko.cz. Intenzivně
také připravujeme tradiční, divácky
atraktivní akci Slavnosti koní 2021,
která proběhne 29. srpna od 14.oo hod.

Hřebčín a jezdecká škola jsou zasazeny
do krásného přírodního prostředí, budovy
umístěny smysluplně a s citem, v souznění s přírodou. Stádečko zlatých koní
Kinských umocňuje nevšední zážitek.
Hřebčín a jezdecká škola jsou vyhledávaným místem turistů, cyklistů a rodin
s dětmi. Velice se na všechny těšíme
a jsou vždy vítány.

Vítězka ST
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko

F

A začínají prázdniny …
Skončil jeden z nejpodivnějších školních
roků, který jsme si ještě před pár lety
nikdo neuměl představit. Přinesl nám
všem mnoho starostí a problémů a to nejen
pracovních, ale i osobních, se kterými
jsme se museli vypořádat. Přesvědčili
jsme se o tom, že ne vše se dá naplánovat
a ne vše dopadne tak, jak bychom si přáli.
Pandemie, která dopadla na celou naši
společnost se výrazně dotkla školství
a tím i nás postavila před naprosto ojedinělou situaci, kdy nejen na základní škole,
ale i v mateřské škole se děti scházely
a komunikovaly přes obrazovky svých
počítačů nebo tabletů. A ač to byla pro nás
pro všechny nepříjemná situace, můžeme
si dnes říci, že jsme to zvládli na jedničku
a stejně skvěle byl zvládnutý návrat
do škol, který byl spojen s řadou režimových opatření. Obrovské poděkování
patří všem dětem, rodičům, učitelům
i nepedagogům.
Máme za sebou školní rok, který ukázal,
že jakkoliv může fungovat technika
ve výuce na dálku, chybějící prezenční
výuka se nedá nahradit a v nadcházejících měsících a letech tak musíme dohnat
nejen výpadky ve vzdělání, ale také musíme navrátit současným generacím dětí
a žáků studijní návyky a hlavně obnovit
sociální vazby a motivaci k učení.
Přes všechna opatření souvisejících s návratem do školních lavic se nám podařilo
stihnout ještě několik aktivit, jako bylo
například divadélko ve školce, projektové
dny v polytechnické výchově, návštěva
Dendrologické zahrady v Průhonicích,
či výlety spojené s poznáváním historie –

F
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prohlídka zříceniny hradu Sion, Muzea
stříbra a Galerie Středočeského kraje
v Kutné Hoře, kde se děti ze školky a nejnižší ročníky školy prvně seznámily s těmito místy a vyšší ročníky se v edukačním
programu nazvaném Jako mávnutím
motýlího křídla dostaly až k islandskému
ledovcovému jezeru. Setkání nad křehkou
a citlivou prací Svatopluka Klimeše vedlo
k empatickému vnímání jak svého nejbližšího okolí, tak svého chování v globálních souvislostech.

Školní výlety

Závěr školního roku nám pak zpestřilo
malování na chodníku, který pro děti
uspořádala paní knihovnice Šestáková
a tradiční dětský den pořádaný TJ Sokol
Hradištko. Žáci školy si zahráli golf
v Kersku a nechybělo ani poslední rozloučení ve školce s předškoláky, ve škole
s pátým ročníkem a pasování na rytíře
čtení.
I když se už podruhé nekonala závěrečná
školní akademie, rozloučení na školním
hřišti s opékáním buřtů a s občerstvením
od maminek a babiček v kruhu nejbližších se opravdu vydařilo.
Rozdávání vysvědčení bylo už jen tečkou
za nejpodivnějším školním rokem. A my
chceme věřit, že už se nikdy nebude
opakovat a moc děkujeme všem za to,
že nám ho pomohli zvládnout.
Nadcházející prázdniny a dovolené ať jsou
plné odpočinku, klidu, pohody a krásných
dnů.
Za kolektiv ZŠ a MŠ
Mgr. Marcela Šteffková
ředitelka

Blahopřejeme !

d
dd

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

d

V červenci oslaví narozeniny paní Božena Šindelová, Jaroslava Veverková, Květuška Šťastná a pánové Čeněk Kožnar, František
Winterblum, Antonín Veverka, Václav Král a Milan Dlabač.
Srpnovými oslavenci jsou paní Jana Pokorná, Magda Křehnáčová, Eva Volcová a pánové Stanislav Němec a Antonín Černý.
V září oslaví své narozeniny paní Jana Rejzková, Jaroslava Kožnarová, Věra Brynychová, Eva Lettlová a pánové Jaroslav Straka
a Lubomír Kubín.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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Dětský den
Dětský den v Hradištku
V sobotu 12. června se na fotbalovém hřišti uskutečnil
dětský den, pořádaný TJ Hradištkem a pedagogickým
sborem základní a mateřské školy.
Děti se po příchodu zaregistrovaly, dostaly kartičky, na které
se zaznamenávaly jejich úspěchy na stanovištích a vydaly
se na soutěžní cestu. Na každém stanovišti si děti mohly
zkusit jiný úkol, třeba střelbu na terč, poznávání surovin,
chytání magnetických ryb a házení míčků. Ve výtvarné
dílničce mohly vyrobit obrázek pískováním nebo si vybarvit
přívěsek na klíče. Slalom s míčkem na lžíci je oblíbenou
klasikou i mezi rodiči, stejně tak bylo populární i malování
na obličej. Po absolvování všech úkolů děti dostaly odměnu
ve formě párku v rohlíku zdarma, později také tašku s dárečky.
Děti se mohly po celou dobu konání akce vyřádit
na skákacím hradě, který spolu s nafukovacími balónky
dodala firma M&M reality. Vyvrcholením dětského dne byl
příjezd hasičů. Dovádění v hasičské pěně a následná sprcha
byla osvěžujícím zakončením krásného dne, kterého se
zúčastnilo více než sto dětí.
Renée Hokuvova

Základní škola a Mateřská škola Hradištko
pořádá
ve spolupráci se smalldragonboats.cz

9. ročník
závodu malých dračích
lodí
Kdy se závod uskuteční: 18. září 2021 od 9.00 hodin
Kde se bude závodit:

na vodní hladině Labe u areálu
Bungalovy Kersko

Vstupné na akci:

dobrovolné, výtěžek bude věnován
na pomůcky a vybavení školy a školky

Jak sestavit tým: Tým se skládá z 11 závodníků (10 lidí
pádluje a jeden udává tempo údery do bubnu), možností
jsou také náhradníci, tým může mít maximálně 15 členů.
Jak natrénovat: Tréninky budou probíhat v místě konání
závodů v pátek 17. 9. od 17:00 do 21:00 hod., nebo v Nymburce
v areálu rychlostních kanoistů v odpoledních hodinách. Obě
varianty tréninků nutno předem objednat tel.: 602 333 519
nebo emailu: small.dragonboats@gmail.com. Cena tréninku
je 500,- Kč za tým na 1/2 hod, 800,- Kč za tým 1 hod.
Závodit se bude ve třech kategoriích:
1) Žáci 6 - 11 let - 1. stupeň / 2) Žáci 12 -15 let - 2. stupeň /
3) Mix dospělých (v posádce musí vždy pádlovat minimálně 4 ženy)
Startovné: Do 18. 9. 2021 - 2 500,- Kč za tým. Děti do 15 let
zdarma.
Podrobnější informace: Porada kapitánů jednotlivých týmů
proběhne 18. 9. 2021 v 9:00 hod. v areálu Bungalovy Kersko.

Dětský den

Přihlášky týmů: Marcela Šteffková - tel.: 723 208 724
ZŠ Hradištko - tel.: 325 598 050, e-mail: info@skola-hradistko.cz,
nebo: small.dragonboats@gmail.com

Za TJ Hradištko bych touto cestou chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na uspořádání Dětského dne, kterého
se zúčastnilo přibližně 126 dětí.
Poděkování patří všem sponzorům - firmě Stavebniny Dek
Nymburk zastoupenou panem Petrem Spilkou, manželům
Půlpánovým, panu Lundovi, Sboru dobrovolných hasičů
Sadská, panu Janu Serbusovi, firmě M&M Reality zatoupenou
panem Petrem Baliharem, firmě Vestavstyl zastoupenou
panem Jaroslavem Strakou, pedagogickému sboru ZŠ a MŠ
Hradištko za pomoc s organizací a v neposlední řadě obci
Hradištko zastoupenou panem starostou Vlastimilem
Šestákem. Ještě jednou všem moc děkuji za pomoc
a za krásné ceny pro naše nejmenší.
Za TJ Hradištko
David Novotný
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M alamuti v Hradištku
Speciální Výstava AMKČR 23.05. 2021
V neděli 23. května proběhla na hřišti v Ruždíně Speciální
výstava Alaskan Malamute Klubu České Republiky.
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M ateřská škola Hradištko
Jaro v naší školce
12. dubna byla po více než měsíci naše
školka znovu otevřena alespoň pro část
dětí. A i přesto, že jsme v době uzavření MŠ z důvodu pandemie Covid-19
pro předškoláky pořádaly on-line setkání,
nemohly jsme se dočkat, až děti uvidíme
osobně. Postupně pak mohly nastoupit
i ostatní děti a školka opět naplno ožila.
Děti si užily „Čarodějnický den“ s maskami
a připravenými úkoly, které měly veliký
úspěch, protože létat na koštěti, nebo
tančit s košťaty mohou jen opravdoví
čarodějové.
Děti také navštívily farmu v Jiřicích,
kde mohly vidět různá zvířata a vyzkoušet si například namlít řepu pro ovečky
nebo cepem mlátit obilí, v doprovodu
lidových písní. Největší radost byla však
pro děti mláďata králíčků, které mohly
nakrmit a pohladit si je.
V rámci polytechnického vzdělávání se
uskutečnily v MŠ projektové dny na téma
„Včely“, „Ryby“, „Pozorování v zahradě“.
Také nás navštívila divadélka s pohádkami
„Šel zahradník do zahrady“ a „Ošklivé
káčátko“.
S dětmi jsme pořádaly dobrodružné
výpravy po Hradištku i do Kerska, prošly
stezku odvahy na hřbitov, kde jsme si
prohlédly hrob spisovatele Bohumila
Hrabala a ti nejodvážnější spali přes noc
v MŠ se svými milými učitelkami.

B

B

BB

se nemohly výletu dočkat – zejména
nejmladší děti se neustále ptaly, kdy už
pojedeme tím velkým autobusem. Nakonec se dočkaly a my mohli vyrazit. Počasí
bylo to ráno velice nevlídné, ale nakonec
se umoudřilo a naše dobrodružství mohlo
začít. Děti navštívily GASK, kde jim
milá paní lektorka Karolína vysvětlila,
kde se nacházíme a co mohou v galerii
vidět. Tvořila s dětmi ve výtvarné dílničce
a nakonec dětem bylo umožněno pohrát
si zde v dětské herně. Předškoláci poté
navštívili ještě Chrám sv. Barbory, který
se jim moc líbil. Nakonec si děti vychutnaly zaslouženou zmrzlinu.

Čarodějnický den

Školní rok pomalu končí a nás opouští
9 předškoláků, aby 1. září učinili velký
krok v podobě nástupu do 1. třídy
Základní školy. K příležitosti rozloučení
s předškoláky si všechny děti připravily
malé vystoupení pro rodiče v podobě
tanečků a básniček.
Výpravy po Hradištku a Kersku

My předškolákům – Maruško, Valinko,
Ríšo, Tomášku, Samíku, Bertíku, Kubíku,
Nicolásku a Táďo přejeme hodně štěstí
a úspěchů na vaší další cestě životem.
Snad byla léta strávená ve školce pro vás
zábavnou hrou, kde jste získali spoustu
zajímavých a důležitých vědomostí
a doufáme, že na nás budete s láskou
vzpomínat tak, jako my na vás.
Vám všem přejeme krásné slunné léto
a v září se budeme opět těšit na stávající
i nejmenší nově nastupující děti.

V červnu následoval výlet do Galerie
Středočeského kraje v Kutné Hoře. Děti

ˇ
Výlet do galerie v Kutné Hore
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Projektový den na téma “Včely”

Kolektiv Mateřské školy

B
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K nihovna Hradištko

Malování na chodníku

Co se děje v knihovně?
S postupným rozvolňováním covidových
omezení se i do naší knihovny vrátil čilý
ruch.

Knihovna Hradištko uspořádala na oslavu Dne dětí malování na chodníku.
Děti za nakreslený obrázek obdržely
malou odměnu a balónek.

Společně s dětmi ze školky jsme navštívili
místního včelaře, děti si z dálky prohlédly
úly, mohly si osahat a vyzkoušet včelařské
pomůcky, přivoněly k vosku a dozvěděly se,
kolik medu vyrobí jedna včelka za celý
život. Poté si poslechly úryvek z knihy
o brouku Pytlíkovi a včelách a odnesly si
sklenici medu, který jim zpestřil svačinku
ve školce.

Poslední setkání s dětmi v tomto školním
roce jsme věnovali čtení v rámci projektu
Knížka pro prvňáčka. Děti ukázaly, že čtení
jim opravdu jde, a obdržely knížku, omalovánku a sladkou odměnu.

Obrázky na téma prázdniny a oblíbené postavy z knížek se dětem povedly
a zdobily pak několik dní chodník
od školy k obecnímu úřadu.

Návštěva spisovatele
Naši knihovnu navštívil pan Jiří Vincenc,
který jezdí již od roku 1963 na chatu
do Hradištka. Pan Vincenc je trenérem
šermu, a také napsal několik knih s šermířskou tématikou. Dvě z nich věnoval do naší
knihovny, můžete si je přijít zapůjčit.

Děti z 1. a 2. třídy navštěvovaly čtenářský
kroužek, kde si kromě čtení mohly malovat nebo vyrobit čápa z papíru.

Jedná se o knihu Tři šermířské povídky,
kde děj jedné z povídek probíhá v Hradištku. Druhá knížka se jmenuje Dobrodružství rytíře Daniela a dívky Ester. Je to
smyšlený příběh, ke kterému autora inspirovala jedna z pověstí od spisovatelky
Popelky Biliánové. Příběh je určen pro
čtenáře od 13 let.
Milí čtenáři, přeji Vám krásné prázdniny
a dovolenou.
Vaše knihovnice Jana Šestáková

Aktuality z knihovny naleznete na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
nebo na facebooku pod názvem
Knihovna Hradištko.

Dovolená v knihovně 26.7. - 6.8.2021.

Klub důchodců
Tak nám zase uplynulo půl roku a pro
nás, to je pro Klub důchodců, se toho
moc nestalo. Nadále jsme se nemohly
scházet, protože jsme ve věku a bojíme se
nákazy.
Teď už to bude lepší, protože jsme
očkované. Zrovna začínají prázdniny
a to se nescházíme, většina z nás hlídá
vnoučata.
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2021

V menší skupince jsme si udělaly společnou procházku Hradištkem, abychom
viděly, co je kde nového.
Nadále se také staráme o gratulace
pro občany starší sedmdesáti let a těšíme
se že bude lépe.
Za KD Miluše Ziková

7|

XXII. H rabalovo Kersko
26. června 2021 proběhl v Kersku
dvaadvacátý ročník tradičního setkání
příznivců díla Bohumila Hrabala.
Jelikož loňský ročník se kvůli pandemii
nekonal, pořadatelé letos netrpělivě
čekali, kolik návštěvníků, a zda-li vůbec,
dorazí. Pohár očekávání byl však naplněn vrchovatě. I díky teplému a slunečnému počasí přišlo už na ranní pochod
Kerskem – s průvodci Janem Řehounkem
a Václavem Kořánem – větší množství
lidí, na odpolední program v lesní
zahradě Ateliéru Kuba také.
Letošní novinku – živý přenos / stream
– ocenili nejen ti, kteří přijet nemohli,
ale také ti, kteří Hrabalovo Kersko
dosud neznali. Součástí dne byly dvě
výstavy: Život a dílo Bohumila Hrabala
a Slavnosti sněženek – vše o povídkách, filmu a filmování a literární kvíz.
Ani letos se akce neobešla bez
Postřižinského piva, Kerské limonády,
specialit na grilu, koláčů a nově kávy –
Kafe Kersku.
Hudební skupina Tojo Band vítala přicházející. Odpolední program zahájila
Helena Liptáková, která se zároveň rozloučila s mnohaletým spolupořádáním
této akce, jelikož odešla z pozice ředitelky
knihovny. Představila všem nového ředitele Jana Červinku. Za město Nymburk
návštěvníky přivítala Markéta Tomčíková
a za Lesní ateliér Jana Kubová.

Letošní Domácí úkoly z pilnosti Zuzany
Maléřové byly v režii této spisovatelky
a pozvala si hosta – herečku Vlastu Peterkovou. Dámy prokládaly vystoupení
ukázkami z knih, na závěr této části zazpívala dvě písně mladá herečka a zpěvačka
Alžběta Bohdanová.
V následujícím bloku představil Bronislav
Kuba dvě knihy, na který pracoval několik
uplynulých let. V první knize (Slavnosti
sněženek – lidské osudy a odhalená
tajemství v Hrabalově Kersku) rozebírá
s různými známými i méně známými
lidmi formou pětatřiceti rozhovorů povídky, film a filmování, prostě vše okolo
Slavností sněženek. Druhá (Slavnosti
sněženek – setkání s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem) je věnovaná dalším
hrabalovsko-menzelovským filmům, divadelním hrám, literatuře a výtvarnému
umění, vše tentokrát shrnuto do pětačtyřiceti rozhovorů. Knihy spoluuvedly
Zuzana Maléřová, zpěvačka Bára Basiková
a herečka oscarových Ostře sledovaných
vlaků Jitka Zelenohorská.
Další hosté jejichž vyprávění následovalo:
divadelní herec Petr Drholec (Večerníček
pro Bohumila Hrabala, Taneční hodiny…),
herec Pavel Nový (generál z filmového
zpracování Obsluhoval jsem anglického
krále), Míla Doležal (zástupce vedoucího
výroby na filmu Slavnosti sněženek),
Pavla Vacková (dětská role ve filmu
Slavnosti sněženek – dcera hostinských).
Poté proběhl „opožděný křest knihy Jana
Řehounka „Světlezelené chvilky s Hrabalem“, na který si pozval „kmotra“ Petra
Drholce. Kniha je o vzpomínkách na setkávání s Bohumilem Hrabalem nejen
v Kersku, ale také o tom, jak Hrabalova
tvorba ovlivnila vnímání života a psaní
knih Jana Řehounka.

Divadelní soubor Hálek

Protože nedávno odešla do hereckého
nebe Libuše Šafránková, m. j. učitelka
z filmu Slavnosti sněženek, zařadili
pořadatelé do programu filmovou píseň
„Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“ v podání
muzikálového zpěváka Jakuba Hübnera
a vzdali tak hold jedné z nejoblíbenějších
českých hereček.
Moderátor dne, divadelní režisér Vít
Špinka, vyzval na pódium „svůj“ Divadelní soubor Hálek ke kratšímu sestřihu
hry Slavnosti sněženek. Nechybělo ani:
„Mistře, neslepil byste andělíčkovi
prdýlku?“ Divadelní skeče byly hudebně
doprovázeny, a to velmi zdařile a trefně,
třemi členy SOČRu – Helenou a Pavlem
Ludvíkovými a Janem Klikou.
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Pavel Nový vyplnil povídáním krátké čekání na dalšího hosta – Olgu Menzelovou,
která převzala za svého manžela –
režiséra Jiřího Menzela – výroční cenu
„Zlatý Cassius“ za šíření dobrého jména
Bohumila Hrabala. Řekla, že pro ni Jiří
neodešel, že si „jen odskočil na natáčení“
a je tu s námi. Cenu – keramickou plastiku kocoura Cassia se dvěma ptáčky,
symbolizující pány Hrabala a Menzela –
převzala s radostí v doprovodu své dcerky
a pejska.

Olga Menzelová

Odpolední program pokračoval pěveckým
vystoupením přední české šansoniérky
Marty Balejové, která kromě českých
textů zpívá i ty francouzské. Pořadatelé
tím poukázali na fakt, že Bohumil Hrabal,
když jezdil do Paříže, rád na bulvárech
v kavárničkách pozoroval pařížský život…
Jak optimisticky zahájila hudební skupina
Tojo Band letošní Hrabalovo Kersko,
tak ho i zakončila závěrečným vstupem.
Akce se zúčastnilo mnoho dalších hostů,
např. pomocná režisérka filmu Slavnosti
sněženek Hana Hanušová, manželka
Petra Bruknera Eva, textař Michael
Prostějovský, skutečná postava povídek
Slavnosti sněženek (povídka Přátelé)
Pavel Misík, Vladimír Jilemnický – jeden
z dvojice natěračů nápisu „Slavnosti
sněženek“ ze stejnojmenného filmu,
egyptolog Miroslav Bárta a další…
Návštěvníci dvaadvacátého Hrabalova
Kerska také spontánně mezi sebou vybrali částku 11.160 Kč na pomoc tornádem
postižené jižní Moravě, která zažila
na vlastní kůži neuvěřitelnou pohromu.
Částka byla odeslána potřebným.

Bára Basiková

Mnoho lidí se již těšilo na hudební
vystoupení přední české zpěvačky Báry
Basikové… a dočkali se! Zazněly autorské
písně, muzikálové, ale i převzaté, jako
byla např. píseň Čerešně – věnovaná
Haně Hegerové. Dlouhá fronta následující autogramiády dávala tušit, že Bára
Basiková má hodně příznivců.

Na hlavní program XXII. Hrabalova
Kerska se můžete podívat i zpětně:
https://www.lesniatelierkuba.cz/aktuality/

Pořadatelé již nyní zvou na další ročník
Hrabalova Kerska, které by se mělo
uskutečnit 21. května 2022.
Text: Bronislav Kuba
Fotografie: David Růžička
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2021

10. výroční sraz vozů Mercedes-Benz
První červnový víkend jsme se již
podesáté sešli v nádherném Kersku,
v areálu Bungalovů.
Náš klub BenzWorld.cz organizuje
pro přátele a milovníky vozů značky
Mercedes-Benz každoročně začátkem
léta celovíkendový program. Letos jsme
měli po dlouhé vynucené pauze jednu
z prvních příležitostí a té využilo 65
posádek Mercedesů data výroby od roku
1960 až do současnosti.
Po pátečním zahájení, u ohně a za zvuků
kytary, a příjezdu zbývajících účastníků
v sobotu dopoledne následoval skupinový oběd v Legendární Hájence. Ať se
šípkovou, nebo se zelím, obě volby znamenaly velké porce výborného jídla.
Po obědě už se 22 posádek vypravilo
na orientační závod po okolí. Asi 45 km
dlouhá trasa nás zavedla až za Kostomlaty nad Labem. Svatý Petr nám přinesl
krásné počasí, jen pár kapek během
závodu přineslo vítězným týmům štěstí.
V závěru dne porota vybrala tři nejkrásnější automobily a ocenila jejich
majitele dárkovými balení postřižinského piva od pivovaru Nymburk. Dále
byli oceněni vítězové orientačního
závodu. Se setměním se největší mozky
srazu shromáždily k vědomostní soutěži
Stern des Jahres 2021 (hvězda roku).
Záludné otázky z historie nebo techniky
završila soutěž v určování Mercedesů
dle fragmentů na fotografiích. Zážitky
dne všichni Mercedesáři probrali
nad půllitrem dobrého Postřižinského.

O prava cesty u Labe
Zaměstnanci Povodí Labe ve spolupráci
s obcí Hradištko začali opravovat
a zpevňovat cestu kolem Labe, která
byla rozježděná těžkou technikou.
Jedná se o úsek od Přívlak k elektrárně.

Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2021

V neděli jsme se už s Kerskem rozloučili
a takzvanou spanilou jízdou jsme se přesunuli na vyhrazenou letištní plochu
k závodům v taktických sprintech.
V kontrastu k polním podmínkám letiště
si všichni pochutnávali na výborných
jídlech od vyjimečného kuchaře z připraveného cateringu. Na ploše se vystřídaly vozy s výkony od 70 do 650 koní
a řidičky i řidiči si celé odpoledne
náramně užili. Bez ztráty na zdraví
i technice jsme se rozloučili. Věříme,
že se do Kerska opět brzy vrátíme!
Vít Saiver

M ezinárodní turnaj
v rapid šachu Kersko 2021
„Největší pochoutka, pánové, z divočáka, je hřbet a kýta na šípkové omáčce.
K tomu pajfalský knedlík - vařený ovšem
v ubrousku.“ Kdo by neznal povídku
českého spisovatele Bohumila Hrabala
a její zfilmovanou verzi režiséra Jiřího
Menzela „Slavnosti sněženek“ odehrávající se v Kersku na Nymbursku.
Kersko ale není jenom Bohumil Hrabal,
restaurace Hájenka a kanec se šípkovou
nebo se zelím. Každý rok se tu koná
i open air turnaj v rapid šachu, který
pořádají místní šachisté pod neoficialním názvem Šachisté Kersku. Turnaj
se koná v areálu Bungalovů Kersko
na břehu Labe v borovicovém lese. Letos
pořadatelé zorganizovali již pátý ročník
a i přes to, že venku panovala teplota
okolo 35 stupňů Celsia, se do Kerska
sjeli profesionální i amatérští šachisté
ze všech koutů republiky i ze zahraničí.
Tento rok, stejně jako loni, se hrálo
7 kol s tempem 15+3. O vítězi turnaje
nakonec rozhodlo až poslední kolo,
kdy IM Pavel Jirovský porazil Richarda
Jermana a získal rozhodující šestý
bod, zatímco partie mezi Fide mistry
Pavlem Jiráskem a Kirillem Burdalevem
skončila remízou a se ziskem 5,5 bodu
si z Kerska odvezli stříbro a bronz.
Na čtvrtém místě se umístil IM Olaf
Heinzel z Německa. Skvělé páté místo
obsadil teprve čtrnáctiletý Filip
Dolenský z Šachového klubu Spartak
Ústí nad Labem, který zároveň ovládl
i kategorii do 15ti let a ukázal že je
velkou nadějí českého šachu.
Podrobnosti o turnaji je možné nalézt
na webu pořadatelů www.sachykersko.cz.
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K afe Kersku
Č erven - měsíc myslivosti

a ochrany přírody
Ne nadarmo byl vybrán červen jako
měsíc myslivosti. Období přelomu jara
a léta, čas nejkratších nocí a nějbujnějšího růstu vegetace je obdobím
zrození nového života v přírodě.

V Kersku jsme nově otevřeli kavárnu
s výběrovou kávou z pražírny Respekt
coffee, koláčky, Kerskou limonádou
a nanuky Do:pusy. Vše máme lokální,
čerstvé a bez chemie.
Zastavte se za námi od pondělí do neděle
10.00-17.00. Těšíme se!
Šárka Jiroutová

Myslivost nikdy nebyla a není jen pouhý
lov zvěře, jak si stále ještě dost lidí myslí,
ale je to především péče o zvěř a velká snaha
o zachování přírodního prostředí zvěře.
A právě v tomto období zaměřujeme
svoji činnost na ochranu nových životů,
pečujeme o klid v přírodě, bojujeme
proti ztrátám na mladé zvěři, zlepšujeme životní prostředí zvěře. Myslíme
na dostatečné zabezpečení krmiv pro
naše vypuštěné divoké kačenky.

Cestu na krmeliště lemují krásné květy
náprstníků.
Kouzlo nedotčeného koutku přírody
dodal pár Husice Nilské. Tiše se
připojily ke Kachně divoké, která pečuje
o svá káčata.
I pro tyto letmé pohledy je nutné naši
přírodu chránit.
Mgr. Jana Frcková

V oda v Kersku
Z aplavená Nová Luka

Č istění propustků v Kersku
26.5. proběhla v Kersku 1. etapa čistění propustků na vodotečích. Odborné práce
prováděla firma VaK Nymburk.
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Z historie Kerska
Původně bylo Kersko ve 30. letech minulého století zamýšleno jako druhé bydlení
některých majetných Pražanů pro letní
období. Vily byly často okázalé s velkými
pozemky lesa nebo zahrad kolem, ale více
méně nepoužitelné pro celoroční obývání.
Po druhé světové válce však zde byli
nuceni žít trvale lidé, kteří z nejrůznějších
důvodů své pražské byty museli opustit —
jejich nezaměnitelné tváře jsou jasně
okopírovány v Hrabalových Slavnostech
sněženek, já jsem se s nimi setkávala
většinou jen ve vyprávěních svého tchána.
Přichází sem již i nová generace jejich
potomků, usazují se zde v podmínkách
všeobecného poválečného stěhování i mladí
z daleka. Vždy však převládají ti, kteří
sem přijíždějí jen na víkendy, dovolené
nebo prázdniny nad těmi, kteří se rozhodli žít tu i přes zimu. Jedna moje
kamarádka říkala, že ten, kdo se rozhodne
žít trvale v Kersku, musí mít dvě věci:
auto a telefon.
V 60. letech bylo v Kersku, pokud mne
neklame, asi jen šest nebo sedm telefonních přípojek, žádný telefonní automat.
Chodilo se nejčastěji telefonovat do hospody Hájenky, do prodejny Jednoty a taky
k Chládkům. Často jsme vyřizovali vzkazy
pro sousedy blízké i vzdálené, někdy zavolala i pošta ze Sadské a poprosila o předání
nutného telegramu.
Počátkem 70. let bylo možno na betonce
(nebo už tehdy asfaltce?) potkávat od května
do října babičky s jedním, někdy dvěma
vnoučaty. Říkali jsme jim „generace obětavých babiček“. Pohovořily spolu v obchodě,
někdy u kerky, byly však vytrženy ze svého
navyklého způsobu života ve městě na polovinu roku a někdy jim bylo asi i smutno.
Litovala jsem je, obětovaly se pro zdraví
svých vnoučat i pro lepší možnost výdělků
svých synů a dcer.
Na betonce jsem na počátku 60. let potkávala i podivný průvod: jeden velký hluboký dětský kočár, druhý velký hluboký
kočár, oba napěchované dětmi a tlačily je,
nebo lépe vlekly, řádové sestry z Ústavu
sociální péče, někdy šla i skupinka dětí
se sestrou. Tváře těch dětí byly jiné než
těch našich, sestry se však na ně usmívaly
i s nimi hovořily snad stejně jako máma
se svým zdravým dítětem. Kerský ústav
byl jedním z posledních míst ve Středočeském kraji, kde ještě řádové sestry směly
sloužit. Po jejich vynuceném odchodu již
jsem ty kočáry z ústavu nepotkávala.
Dalším místem, kde jsme se všichni
Keršťáci scházeli, byla prodejna Jednoty.
Původně normální pultovka, později
sámoška, která byla tu zásobena lépe,
tu hůře, což záviselo na osobě vedoucího.
Plně fungovala jen v letním období,
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obyčejně od května do konce
září. Tam se probraly
všechny nemoce i ostatní
průšvihy nás osadníků. Tam
stávala i pověstná fronta
na chleba, vzorově zachycená
v Menzelově filmu Slavnosti
sněženek. O prázdninách
tento obchůdek praskal ve
švech, mimo ně byl po většinu dne prázdný. Poslední vzpomínkou
na časy našeho obchůdku bylo jeho
otevření na dvě letní sezóny dědici původního majitele po restitucích v roce 1991.
Koláče v této době tam prodávané v neděli
odpoledne chutnají ve vzpomínkách ještě
dnes.
Další místo kerského setkávání je tehdy
i dnes u kerky - to je Svatojosefský pramen
jemně minerální vody vyvěrající z hlubin
za tenisovými kurty. Já jsem ještě poznala
vyústění vody z malého domečku. Tato
voda je pro obyvatele Kerska dobrodiním,
protože většina studní na parcelách má
vodu buď silně železitou, je-li z větší
hloubky, nebo vodu povrchovou, která je
silně znečištěna chemicky, protože žijeme
v krajině intenzivně zemědělsky obdělávané. Vím, že se děcka domečku s kerkou
bála, protože si sem umísťovala zlou babici
z pohádky o perníkové chaloupce.
Tady jsem někdy v 70. letech potkala
i pana spisovatele Hrabala. Mé dcerce
na kočárku dal do ruky první dva díly
známé dětské knihy Školák Kája Mařík
s přáním, aby si dobře početla, až bude
větší a bude tomu rozumět. Mně pak
vyprávěl, že se mu tyto knihy podařilo
zachránit z hromady určené k likvidaci.
Kája Mařík totiž v r. 1968 při uvolnění vydavatelské cenzury směl vyjít podobně
jako jiné knihy, za rok poté však platila
zase jiná pravidla a k nepohodlným knihám bylo přikázáno se chovat jako v době
Koniášově, tj. zničit je.
Jistě k nejčastějším setkáním docházelo
v hospodě, ale tam moje kroky nevedly,
a tak zde zase musím odkázat jen na Hrabalovy Slavnosti sněženek. Jejich knižní
podoba zachytila kromě lidí i způsob jejich
vyprávění, a když si je někdy čtu nahlas,
zdá se mi, že je i slyším, ale za to může
i Menzelův film.
Kersko mělo i své organizované aktivity.
Někdy byly dost formální, např. pravidelné schůze osadního, v pozdějším názvu
občanského výboru, jakési malé odnože
MNV v Hradištku. I těchto institucí však
využili dobří a pracovití lidé k užitku nás
ostatních. Vzpomínám zde vděčně na budování autobusové zastávky U lavičky, kterou
pro nás postavila trojice pod vedením pana
France. Tato zastávka je jejich trvalým

památníkem. A mohla bych pokračovat
dalším vzpomínáním na úsilí nás všech
o veřejné osvětlení, další telefonní přípojky, zhuštění autobusových spojů atd.
Podobně fungoval i dohlížející výbor
spotřebního družstva Jednota: i tam bylo
mnoho práce pro ty „nahoře“, ale i každodenní fuška směřující k tomu, aby prodejna řádně sloužila a aby v restauraci
Hájence byli všichni hosté spokojeni.
Zcela samostatnou a dlouhou kapitolu
by zasloužila činnost Základní organizace
Československého zahrádkářského a ovocnářského svazu v Kersku, pro nás prostě
Zahrádkáři. Jejich neperiodický zpravodaj, jindy informační zpravodaj NAŠE
KERSKO začínal v roce 1973 Hrabalovým
Průvodcem poetickým Kerskem, najdeme
zde článeček Adolfa Branalda, O návštěvách a hostech (únor 1979), téhož autora,
Ale Kersko to není… (červen 1974) a spousty
dalších zajímavostí.
Hlavním viditelným a hmatatelným výsledkem mnohaleté práce zahrádkářů
je od r. 1979 účelové zařízení budované
celou jednou generací mnoha lidí kolem
pana Müllera a pana Jandy. Dnes zde
máme vlastně jedinou celoročně sloužící
restauraci v Kersku - DOMEČEK. Já osobně
trochu lituji, že se zde již nesetkáváme
jako v klubovně, kde bylo křeslo pro hosta,
na němž usedli jen namátkou i herec
Luděk Munzar s Janou Hlaváčovou,
spisovatelé Branald, Hrabal, dr. Beník
se svými africkými vzpomínkami a mnozí
další. Bývala to krásná, zajímavá a hlavně
neformální setkání. Dnes se tyto kulturní
a společenské aktivity přesunuly v nové
podobě do Lesního ateliéru Kuba v Kersku
— za mnohé jiné (zejména vernisáže našich
předních výtvarníků) připomínám jen již
tradiční květnové Hrabalovo Kersko,
setkání přátel Hrabalova díla.
Závěrem přiznávám, že jsem vděčna za to,
že jsem v Kersku směla prožít větší část
svého života a že jsem se zde sešla s lidmi,
kteří mě obětavě podepřeli v dobách
pro mne osobně těžkých. Napadá mne
ještě jen to známé: Dobrý člověk ještě žije
(v 20. i v 21. století).
Podle vyprávění paní Věry Chládkové
(1934 - 2020) 2003
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Husitská epopej – IV. díl
2. část úryvku z knihy od autora Vlastimila Vondrušky
Následující den podnikly houfce zteč, jenže se ukázalo,
že velitelé přecenili své síly. Ondřej Keřský z Řimovic byl
zkušený válečník, v Paběnicích měl několik tuctů odhodlaných
mužů a řídil obranu obratně, takže útok nejen odrazil,
ale způsobil obléhatelům značné ztráty. Mrtvých z řad krajské
hotovosti bylo tolik, že jejich těla naplnila celý vůz, který s nimi
odjel do nedaleké Čáslavi, aby se jim dostalo křesťanského
pohřbu.
Jošt s Prokopem se během zteče nešetřili, chtěli ukázat, že jsou
dobří bojovníci. A také byli, proto z boje vyvázli bez zranění.
Jejich druhové se jim však posmívali, protože oni šrámy
a modřiny většinou měli. Dva z jejich lichnického houfce padli
a jeden přišel o ruku.
„Jste ocasové a myslíte řití,“ zlobil se Jošt. „Náš otec vždycky
tvrdil, že není dobrý bojovník ten, který si nechá natlouct
makovici, ale ten, který natluče makovici svému nepříteli.“
„A komu jste ji natloukli vy dva?“ posmíval se jim křivohubý
Kráčmera.
„Dejte jim pokoj,“ zastal se chlapců Jan Hertvík z Rušinova.
„Já je sledoval. Bojovali slušně. Pokud jsem počítal dobře,
jednoho obránce dokonce zabili a jednomu přerazili nos. Kolik
nepřátel jsi zabil ty, Kráčmero?“
„V tom zmatku jsem to nestačil sledovat,“ odsekl křivohubý
ozbrojenec zlostně.
„Já ti to povím,“ pokračoval nesmlouvavě jeho pán. „Ani jednoho. Tak jim dej pokoj!“
Spor utichl a mužové u ohně si místo z Jošta a Prokopa začali
tropit posměch ze svého křivohubého druha. Kráčmera mlčel,
ale byl odhodlaný to těm dvěma kloučkům vrátit, hned jak to
půjde. Takhle ho zesměšnit!

Celý týden útočily houfce
hotovosti na hradby paběnické tvrze. Zraněných a mrtvých přibývalo na obou
stranách, ale na straně obléhatelů mnohem víc. Vždycky
bylo nebezpečnější útočit
než stát za hradbami a útoky
odrážet. Do Čáslavi odeslali
hejtmani už tři vozy s mrtvými těly.
Navzdory ztrátám však mužů
v ležení neubylo, neboť další
čerstvé síly přivedl Mikuláš
trčka z Lípy. Čáslavský landfrýd byl odhodlaný nepovolit
a chtěl Paběnice dobýt
za každou cenu.
„Vydržet!“ Povzbuzoval své muže Jan Hertvík z Rušinova.
„Ještě jeden den nebo dva, a dostaneme se tam. Obránců
už není ani polovička. Docházejí jim zásoby.“
V té době si Jošt léčil přeražený nos a jeho bratr Prokop měl
na pravé ruce dva hluboké krvavé šrámy a pod okem modřinu.
Nic z toho nebylo tak vážné, aby se nemohli účastnit dalších
bojů. Kráčmera před dvěma dny zemřel. Do krku ho zasáhl šíp
tak nešťastně, že mu zlomil vaz.
Zrovna když se večer rozdával ze spížního vozu chléb a špek,
zarachotily řetězy a most tvrze s dutým úderem padl dolů.
Otevřela se brána a ven se v čele houfce na koních vyřítil
s taseným mečem Ondřej Keřský z Řimovic. Na sobě měl
trochu zašlou zbroj, na rameni zakrvácenou.
„Do zbraně!“ křičeli do ochraptění hejtmani.
... pokračování v příštím vydání Novinek

Ukázky z filmu Spanilá jízda (1963) zdroj: www.filmovyprehled.cz/cs/film/396529/spanila-jizda
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