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Budování naučné stezky

Rekonstrukce obecního úřadu

Výlov rybníku
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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
Vánoce jsou za dveřmi a jako každý rok
očekáváme s radostí tuto specifickou blížící se vánoční dobu. Pro její zpříjemnění Vám předkládáme nové a zároveň
poslední vydání našich obecních Novinek v tomto kalendářním roce. Adventní
čas je pro mnohé z nás časem s ojedinělou kouzelnou atmosférou. Bohužel však
v naší společnosti žijí i občané, kteří zcela
bezohledně, neúčelně a primitivně dokáží
poškozovat hodnotné předměty v našem
společném vlastnictví a to i v čase adventním. Velmi mě mrzí, že socha svatého
Josefa v Kersku se stala obětí vandalského činu a byla hrubě poškozena. Došlo
k tomu v noci z 11. na 12. prosince 2013.
Tento trestný čin je šetřen Policií České republiky a já touto cestou prosím všechny,
kteří by mohli přispět k objasnění tohoto
trestného činu o sdělení informace, která
by směřovala k dopadení pachatele tohoto
protiprávního jednání.
Po tříměsíční usilovné práci jsme dokončili rekonstrukci budovy obecního úřadu, která byla hrazena pouze z finančních
prostředků obce Hradištko, bez nutnosti
jakéhokoliv úvěru. Protože je naší snahou
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podporovat místní školu, bude budova
nově sloužit také dětem základní školy
jako řádně zkolaudovaná a hygienicky vyhovující výdejna obědů. Tyto nové krásné prostory budou dále využívat i dámy
z obou klubů důchodců. Jsem přesvědčen,
že i pro ně bude příjemnější než v dosavadní budově. Nově zrekonstruována je i ordinace MUDr. Konšela. Důstojné prostory ocení návštěvníci nové knihovny, pro
které máme připraveno velké překvapení.
Požádali jsme Ministerstvo kultury o dotaci z projektu Knihovna 21. století. V případě kladného vyřízení této žádosti obdrží
místní knihovna kompletně nový nábytek
včetně knižních regálů. V návaznosti na
rekonstrukci OÚ jsme právě podali žádost
o dotaci na zateplení této budovy včetně
nové fasády. Pokud vše půjde podle plánu,
dojde k realizaci v roce 2014 z dotačních
prostředků Evropské unie – Operačního
programu životního prostředí.
V těchto dne pracujeme na podání žádosti z Regionálního operačního programu na
výstavbu nové mateřské školy v Hradištku.
Pravidelní návštěvníci Kerska jistě zaznamenali probíhající práce – umísťování
stojanů na informační tabule na Hrabalo-

vě naučné stezce, které financují Lesy ČR
a Sdružení obcí Kersko. Stezka bude zcela
dokončena začátkem roku 2014.
Začátkem listopadu 2013 byla ze strany
obce Hradištko podepsána smlouva o dílo
se společností Zvánovec a. s. na stavbu
Revitalizace rybníka a drobných vodních
toků v Kersku. Dílo bude spolufinancováno z finančních prostředků Ministerstva
životního prostředí. Se samotnou prací
bude započato ihned po promrznutí hladiny rybníka, předpokládáme v měsíci lednu
– únoru 2014.
Na závěr mi dovolte Vás všechny pozvat
na II. Společenský ples Sdružení obcí Kersko, který se uskuteční dne 8. února 2014
v Nymburce. Na tuto kulturní akci Vás
zdarma odveze autobus, který se postará
i o odvoz zpět.
Vánoce utečou jako voda, pak přijde Silvestr a za ním nový rok. Jsem rád, že vývoj
obce jde neustále dopředu. Mé velké díky
patří všem, kteří se svým postojem a prací
na vývoji a zvelebování obce podílejí.
Do nového roku Vám všem přeji za sebe,
obecní úřad i zastupitelstvo obce do roku
2014 mnoho osobních a pracovních úspěchů a samozřejmě hodně pevného zdraví!

Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce,
na které se většina z nás celý rok těší.
Adventní doba před nimi vybízí k zastavení, k zamyšlení nad naším životem, který
má jen omezenou dobu určenou k pobytu
na naší krásné zemi. Naše vlast, náš kraj

První úřední den v nově zrekonstruovaném obecním úřadě bude pondělí
6. ledna 2014. Den otevřených dveří: neděle 5. ledna 2014/14.00 –16.00 hodin.

Ing. Jiří Kubela, starosta

chtěla zřejmě demonstrovat svoji sílu, ukázat na své JÁ. Každý rozumně myslící člověk však ví, že spíše ukázala na svoji ubohost, malost a prostoduchost. Svatý Josef je
patronem tesařů, stolařů a řezbářů. Ten duševně chorý muž s pilou, který by svatého
Josefa měl ctít, na svůj čin jistě jednou doplatí. Ať už hlavu zahodil nebo spálil, tížit
jej bude po zbytek jeho nicotného a ubohého života. Vánoce jsou nejkrásnější svátky
v roce, na které se většina z nás celý rok těší...

a naše vesnice je našim domovem a jaký
si ho vybudujeme, takový jej máme. Místo, které jsme si k životu vybrali, milujeme. I okolí našeho domu a celá vesnice je
našim domovem. Milí obyvatelé Hradištka
a Kerska, milí čtenáři, představte si, že
v naší milované vesnici, v našich řadách
žije lidská zrůda, evidentně nešťastná bytost, která má životní hodnoty hluboko
pod prahem vnímání člověka. Tato bytost,
možná dvě, zcela jistě zralá k psychiatrické
hospitalizaci, dne 11. 12. 2013 uřízla motorovou pilou hlavu knězem vysvěcené soše
Svatého Josefa
u Svatojosefského
pramene v Kersku. Tato socha
byla vyřezána
a postavena ze
sbírky
občanů
Hradištka a Kerska. Ona zrůdná
lidská bytost,
která tento ohavný čin vykonala,

Vyjádření řezbáře Ivana Šmída
(autora sochy Svatého Josefa)
Děkuji „člověku“ co uřízl hlavu Josefovi, že
udělal, tak jak udělal. Horší by bylo, kdyby
svůj vztek ventiloval tím, že by doma zbil
ženu nebo nevinné děti.
Žádost Obecního úřadu v Hradištku
Pokud máte konkrétní informace, které by
mohly vést k dopadení pachatele, neváhejte
se prosím obrátit na obecní úřad nebo policii. Protože takovéto činy bychom neměli
tolerovat a přecházet mlčením. Děkujeme
za pomoc.

Cena vodného a stočného v roce 2014
(včetně 15% DPH)
– Pitná voda 39,68 Kč/1m3
– Odkanalizovaná voda 39,27 Kč/1m3.

Knihovna v Hradištku bude opět otevřena v průběhu ledna 2014. Sledujte
webové stránky knihovny:
www.knihovna-hradistko.estranky.cz

BK
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Rekonstrukce

Budova Obecního úřadu v Hradištku
prošla v minulých měsících kompletní
rekonstrukcí.
● Z původních dvou garáží v přízemí byla
vytvořena výdejna obědů pro školní děti
se vstupní šatnou, kuchyňským koutem
a rozlehlou venkovní terasou. Pro děti bylo
nově vystavěno také sociální zařízení.
● V levé části budovy vznikly propojením
dvou místností nové prostory pro knihovnu a před ordinací lékaře je nová toaleta
pro veřejnost.
● U vchodu do budovy je umístěn zvonek
pro občany se stíženou pohyblivostí, kterým si mohou přivolat lékaře nebo pracovníky úřadu.
● V prvním patře byla zrekonstruována
toaleta a nově vybavena kancelář účetní.
● V celé budově byla vyměněna síť elektrického vedení a osazeny nové radiátory.
● Do všech místností byly nasazeny nové
dveře a kovová mříž byla nahrazena skleněnou stěnou. Budova nyní odpovídá
hygienickým i požárním předpisům.

Den otevřených dveří

Zveme vás na prohlídku zrekonstruovaných prostor budovy OÚ v Hradištku
v neděli 5. 1. 2014, 14.00 –16.00 hodin.

Kalendář 2014

Nový stolní čtrnáctidenní kalendář naší
obce můžete zakoupit na Obecním úřadě
v Hradištku, v Koloniálu a v Lesním ateliéru Kuba v Kersku za 100 Kč. Výtěžek
z prodeje bude použit
kezkulturněníprostranství před hřbitovem
v Hradištku. Výrobu kalendáře zaplatili
sponzoři a autoři se
zřekli honoráře. I vy,
kteří kalendář nepotřebujete, jej můžete koupit pro své blízké, a tak
přispějete na dobrou
věc. Děkujeme.

Štědrovečerní zpívání
u kapličky
Základní škola a Obecní úřad v Hradištku vás i letos vás zvou na tradiční
setkání u kapličky v Hradištku.
Dne 24. prosince 2014 ve 21.30 hodin.
Vystoupí žáci ze základní školy. K příjemné atmosféře vám nabídneme vánoční punč
a svařené víno.

foto: Bronislav Kuba
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Pozor na suché stromy

Okolo Mikuláše letos trochu více foukalo. Na horách hodně, u nás v Polabí
méně. Každý, kdo má na svém pozemku
uschlý strom, by se měl postarat o jeho
zlikvidování, poněvadž tím ohrožuje ostatní. Jinak se totiž může stát to, co se stalo
právě na Mikuláše, že obrovský zcela
uschlý strom při větru spadl. Zničil plot
nejenom majitelům parcely, ale i sousedům
přes silnici a Betonku tak zcela zatarasil.
Přijet museli hasiči, policie, řešila se škoda.
Přitom stačilo tak málo, pokácet u sebe na
zahradě uschlý strom.
A to jsme všichni moc
rádi, že někdo nešel náhodou po silnici a také,
že zrovna neprojíždělo
žádné auto. V opačném případě byste totiž
tento článek mohli číst
v černé kronice.
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Vítězství mi uteklo o jeden šíp

nost. Lukostřelba totiž v sobě nese to, že se
jí věnují tvůrčí lidé, kteří mají rádi historii,
jsou vzdělaní a sečtělí. Poznal jsem tam
učitele, uměleckého kováře, ale i restaurátora houslí. Našel jsem s nimi společnou řeč a sport se stal mezi námi tmelem.
Jak často chodíš trénovat?
● Nepravidelně. Dá se trénovat v zimě
i v hale, například u našeho olympionika
Stanislava Vidíma v Praze na Tyršově vrchu. V zimě trénuji asi jednou, před závody čtyřikrát týdně. Já ale trénuji doma na
zahradě v Hradištku.
Snad se nemusí místní bát, že by při procházce kolem proletěl okolo nich šíp.
● Rozhodně ne. Střelnici mám uzpůsobenou tak, aby se vyloučila jakákoli možnost, i při nepovedeném výstřelu, že by šíp
letěl někam mimo. Je to sportovní náčiní,
ale pochopitelně zbraň.
Zbrojní průkaz tedy mít nemusíš.
To ne, stačí být starší osmnácti let a zvládat bezpečnostní pravidla.
Kde se dá sportovní luk, který máš ty,
pořídit?
● Ve specializovaných lukostřeleckých
prodejnách. Avšak není luk jako luk.

Zvířata stojí pevně nebo se i pohybují?
● Stojí pevně v prostoru. Střílí se z různých met ze vzdálenosti, které střelec nezná. Každé zvíře má určité zásahové zóny,
ohodnocené různým počtem bodů. Zásahy
se zapisují do střeleckých kartiček. Střílí
se na umělá zvířata, jako jsou husy, kachny, zajíci, jezevci, jeleni, laně, tygři nebo
bizoni. Viděl jsem ale i pavouka. Výrobců
zvířat je hodně, namátkou třeba z Itálie,

Jak dlouho se tomuto sportu věnuješ a co
tě k němu přivedlo?
● Když pominu dětská léta, když jsem si
asi jako většina kluků uřízl prut a natáhl
na něj kus špagátu, tak někdy před osmi
lety jsem měl možnost přes mého švagra, který procestoval celý svět, se dostat
ke skutečnému luku. Jednou dostal dárek,
africký domorodý luk se šípy a ten přivezl. Chtěl jsem vyzkoušet, jestli je funkční.
Vytáhli jsme si na louku starou matraci,
moc nám to sice nešlo, ale byla to legrace. Doma jsem se podíval na internet, jaké
jsou možnosti, a našel tam partu lidí, kteří
se v té době věnovali historické tradiční
lukostřelbě. To bylo někdy na podzim
a měli tam uvedeno, že v prosinci pořádají
sešlost na Benešovsku. Tak jsem tam přijel.
Objevil jsi v sobě, že máš pevnou ruku
a přesnou mušku, tak sis řekl, že bys to
mohl zkusit?
● V té době ještě zdaleka ne. Je to o hodinách a hodinách tréninku, jako každý sport.
Nejdříve mě začala bavit ta jejich společ-

Záleží na jeho konstrukci. V zásadě jsou
dva typy tradičních luků - anglické dlouhé
luky a východní reflexní luky. Můj, z kategorie historického luku, je bez jakýchkoliv
zaměřovačů a jiných pomůcek. Dnes už se
samozřejmě používají moderní materiály.
Vlastním korejský luk Hwarang od kamaráda, který ho přímo z Koreje přivezl.
Jak probíhají závody?
● V České republice je asi dvacet oddílů,
v nich kolem tři sta registrovaných lukostřelců, kteří se 3D lukostřelbě věnují. Na
závody jich jezdí pravidelně okolo stovky.
Několik let se pořádá dlouhodobá soutěž
Český pohár. Je složen asi z patnácti závodů v roce. Postavit trať je poměrně finančně hodně náročné, protože musí obsahovat
až dvacet osm zvířat - terčů a průměrná
cena jednoho zvířete je sedm tisíc korun.
Klubů, které si toto mohou dovolit, moc
není. Vyvrcholením je jednou v roce na
podzim Mistrovství republiky. První tři
v každé obsazené kategorii získávají medaile a věcné dary, pokud se najdou sponzoři.

Ameriky nebo Maďarska, ovšem i třeba
na sousedním Slovensku.
Tipoval bych, že jsou z Číny.
● Ne, čínské zvíře jsem ještě neviděl. Díru
na trhu ještě pravděpodobně neobjevili.
Jak jsi na Mistrovství republiky dopadl?
● Byl jsem druhý, ale trochu mě to mrzelo. Vítězství mi uteklo jen o jeden šíp.
Mezi lukostřeleckou špičkou je boj až do
posledního výstřelu, což je pro diváky velmi atraktivní. Příští Mistrovství republiky
bude v Pardubicích v městském parku.
Vloni a předloni jsem skončil třetí.
Poráží tě stále jeden a ten samý soupeř?
● Většinou ano. Je to můj kamarád Michal
Sodja a střílí už dlouho. V běžném závodě
se mi jej podařilo asi dvakrát porazit. Když
je však ve formě, nemá u nás konkurenci.
Jak na tom jsem ale ve skutečnosti, ukáže
až velká konkurence. To bude v červnu,
kdy pojedu v rámci reprezentace na Mistrovství Evropy do Francie. V naší skupině
historického luku nás bude z ČR počítám
tak do pěti a celá výprava bude složena

foto archiv Jindřicha Mikoláše

Rád si povídám s lidmi, kteří se věnují
něčemu zajímavému. Může to být cokoli, čím vybočují z každodenního stereotypu, pro co bývají zapálení, ale hlavně,
co jim samotným přináší radost, potěšení a nová poznání. Jedním z nich je
Jindřich Mikoláš (*1974), v Hradištku
mu říkají Miky nebo Mikouš.
Víme o tobě, že se věnuješ jednomu netradičnímu sportu s nemalými úspěchy.
Řekni nám, o co jde?
● Věnuji se jedné z odnoží lukostřelby
a to 3D lukostřelbě. Na území bývalé
východní Evropy jde zatím o menšinový
sport, ovšem s velkým potenciálem, ale
například v sousedních německy mluvících zemích je již dlouhá léta velmi rozšířený a nejinak je tomu i v ostatním rozvinutém světě. Střílíme lukem na makety
zvířat v životní velikosti. Jde o oficiální
sport, který zaštiťují dvě největší lukostřelecké organizace IFAA a FITA.
Do terče nestřílíte?
● Samozřejmě také, hlavně při tréninku,
přeci jen makety zvířat jsou příliš drahé na
ničení, ale závodně se věnuji jen střelbě na
3D zvířata.

...pokračování na další straně
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z cca třech desítek lukostřelců a lukostřelkyň v rámci svých kategorií. Sháníme ale
sponzory, není to levná záležitost.
Budeme ti tedy fandit. Na jaké umístění
se cítíš?
● V každé kategorii, včetně té naší bude
asi sto padesát lukostřelců. Jsem poněkud
neskromný a chtěl bych se umístit mezi
nejlepšími dvaatřiceti. Rád bych tedy
postoupil do užších vyřazovacích bojů.
To by byl pro mě top výsledek.
Možná toto naše povídání osloví někoho
z Hradištka a Kerska natolik, že by chtěl
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střílení z luku také vyzkoušet. Co by pro
to měl udělat?
● První, co by mohl udělat je kontaktovat mne. Rád pomohu, vysvětlím, ukážu.
Amatérští zájemci v úrovni hobby se mohou podívat i na internet, dobré stránky
jsou www.lukostrelec.cz nebo přímo na
stránky našeho svazu www.3darchery.cz
Co tvé děti? Zkoušeli už také střílet
z luku?
● Starší, dvanáctiletá Lucka, která chodí
do školy v Semicích, se mnou asi tři roky
jezdí na závody. Vloni už jela svoji první

Základní škola Hradištko

Konec roku je vždy dobou, kdy se
zamýšlíme nad uplynulým obdobím,
přemýšlíme o tom, co bylo krásné a co
bychom měli změnit. Ale v životě školy
tomu je jinak.
My se právě nacházíme zhruba v polovině naší práce. Za sebou máme hodně
splněných povinností v osnovách jednotlivých ročníků. V první třídě si žáčci už
čtou ve Slabikáři a začali psát perem. Ve
třetím ročníku zvládli násobilku a poznávají vyjmenovaná slova. Ostatní upevňují ostatní důležité jevy z českého jazyka
i matematiky. Statečně se všichni perou
s angličtinou, prvoukou či vlastivědou
nebo přírodovědou. Práce je hodně a ještě
hodně jí máme před sebou.
Ale nejen učení a moření s domácími
úkoly jsme překonali a překonáváme.
V září jsme úspěšně pořádali 2. ročník závodů v malých dračích lodích, sbírali žaludy na obnovu českého lesa, navštívili výukový program ve Štefánikově hvězdárně
v Praze, zahájili výuku v plavecké škole,
s cyklistickým kroužkem navštívili přerovský skanzen a vyjeli na procházku staré
Prahy s prohlídkou Muzea pražských strašidel, spali ve škole na Halloween. Oslavili advent Čertovskou školou a vystoupením pro rodiče a přátele školy Od adventu

Naučná stezka

Naučná stezka Bohumila Hrabala se
v současné době buduje v kerském lese.
První část staví Lesy ČR. Na jednotlivých
zastaveních se budete moci dozvědět informace o přírodě a o místech, spjatých s životem a dílem Bohumila Hrabala. Největší
stavba této stezky – altán s posezením se
nachází na turistické křižovatce: cesta od
motorestu Ohio a cesta zvaná Nymburačka. Na dalších dvanácti zastaveních budou
instalovány informační tabule. Tuto stezku můžete procházet pěšky nebo projet na
kole, a to kolem chaty Bohumila Hrabala,
menhiru, borovice Krásné Pepiny až ke
Kerským rybníčkům či do Třebestovic.

po Štěpána a jeli se podívat do Kutné Hory
na Betlémování. Navštívil nás kouzelník
a ustrojili jsme stromeček pro ptáčky. Jako
každý rok budeme vystupovat s koledami
na Štědrý den u kapličky ve 21.30 hodin.
Velkým úspěchem byla také uspořádaná sbírka na opravu pianina a následně
koncert paní učitelky Sedláčkové, kde

také vystoupil pan Bohumír Kovář, který
byl hlavním iniciátorem sbírky a jemuž
patří velký dík. Poděkování patří všem
rodičům a přátelům školy, kteří pomohli
s organizací dračích lodí, všem sponzorům,
kteří nezištně pomáhají škole s vybavením, pomůckami a ostatními materiálními
i finančními dary. Ráda bych také poděkovala všem, kteří vedou ve svém volném

ostrou sezónu v Českém poháru. Baví jí to
a mě to velmi těší. U mladšího osmiletého
Vojty, který navštěvuje školu v Hradištku,
se mi to zatím nedaří. Asi je ještě malý,
nebo si najde jinou cestu.
Romantické filmy budou pravděpodobně
vaše oblíbené, tipuji Robina Hooda.
● Mám rád historické filmy a knihy
a historii vůbec. Uznávám životní priority,
jako je rytířskost a čest. Mám do jisté míry
romantický pohled na svět. Myslím si, že
i takoví lidé jsou v dnešní době potřeba.
Obklopuji se přáteli, kteří za to stojí.
Bronislav Kuba

čase kroužky bez nároku na odměnu, nebo
pomohli při organizace školních akcí. Děkujeme také Klubu důchodkyň za dárky
a návštěvy ve škole. A co nás ještě čeká
v tomto školním roce? Hned v lednu pojedeme na zimní školu v přírodě s lyžováním
do Dolního Dvora a naučíme se správně
stravovat v programu Zdravá pětka. Od
února začne pracovat kroužek angličtiny
pro 1. a 2. ročník, pojedeme na projektové hodiny do Národní galerie v Praze a ve
škole proběhnou projektové dny k výuce
prvouky nebo vlastivědy. Budeme vynášet Smrtku a oslavíme svátky Velikonoc.
Určitě vyrazíme pěšky nebo na kole do
přírody za poznáním místa, kde žijeme,
budeme pasovat prvňáčky na rytíře čtení.
Navštívíme italské Caorle a na závěr se
rozloučíme s našimi žáky 5. ročníků šerpováním a divadelním představením přivítáme prázdniny. Je toho hodně, ale my
se na vše už dnes moc těšíme.
Stejně se těšíme na Vánoce a na nový
rok 2014. Proto bych touto cestou chtěla za naši školu popřát co nejkrásnější
a pokojné prožití těchto svátků. Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, pohody
a všeobecného klidu, mnoho krásných a spokojených dní a upřímných lidí kolem sebe.
Za ZŠ Hradištko Mgr. M. Šteffková, ředitelka školy
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Slavnosti sněženek, díl VII. – „Kerští hippies“
Letos uběhlo již třicet let od premiéry
filmu Jiřího Menzela, natočeného na
motivy povídek Bohumila Hrabala Slavnosti sněženek. Tento film se natáčel
v Kersku a jeho okolí. Přinášíme vám
seriál, který popisuje hlavní místa děje
a postavy.
Libor Míček (*1955) ve filmu ztvárnil
jednu z malých, epizodních rolí. Rozšířil tak
početnou řadu místních, kteří ve filmu hráli. Najdete ho ve scéně u Hájenky při narážení sudu piva panem Hanzlíkem alias Lelim. Hraje ve skupině kerských „mániček“.
Pane Míčku, pobýváte v Kersku od dětství?
● Jsem tady v podstatě od narození, máma
pochází ze Semic. Tam, kde máme chatu,
bývalo pole dědečka a babičky, které měli
v rodovém držení od nepaměti. V Kersku
bývala vždy tak špatná bonita půdy, že
jejich pozemek nechtěli ani do družstva.
Rodiče si tam postavili zahradní domek.
Otec byl z beskydských Janovic, z úpatí Lysé hory, rodiště zbojníka Ondráše
a hokejového obránce Kubiny. Tam je to
už vysoko a otec říkal, že se tam nedalo
pěstovat nic jiného než švestky, ze kterých
se nedalo dělat nic jiného nežli slivovice.
Měl touhu zde v Polabí vysázet sad, kde
by měl jablka, broskve, meruňky... Jelikož jejich pozemek byl na písku, vykopali
velké jámy, do kterých vozili černozem
a protože měli i krávu, tak hnůj. Zázračně
vytvořili sad jabloní. V zahradním montovaném domku mívali nářadí, chatu začali
stavět až v šedesátých letech.
V současnosti bydlíte v Praze a sem jezdíte na chatu?
● Teď si chatu připravujeme k bydlení na
penzi, abychom nemuseli skončit někde
v pečovatelském domě. Budeme pak paběrkovat brambory, chodit na houby...
Vzpomínáte na Bohumila Hrabala?
● Toho pamatuji velmi dobře. Bydleli
jsme přes pole, občas bylo slyšet ťukání
do psacího stroje. Dokonce nás zmiňuje
i v jedné povídce. Má tam zmínku, že
když se na něj nějaká kočka rozhněvá,
raději jde k Míčkům, aby se už
nikdy nevrátila, než aby raději
přijala pokorně omluvu. Máma
říkala: „Jo, tak to byla Hrabalova kočka? To, kdybych věděla,
tak vezmu lopatu a hodím mu ji
přes plot.“ Od dětství jsem jezdil
k babičce do Semic na víkendy,
aby mě vykrmili. Býval jsem
pražské neduživé dítě. Babička
dělávala i domácí máslo, dávala
ho do formiček, na kterých bývala selka nebo kytička.
Potkával jste pana Hrabala asi
i na různých společných akcích.

● Líbilo se mi, když jsem poslouchal řeči
typu: „Podívej se na toho Hrabala. On nám
tady opíjí naše chlapy, oni mu navykládají nějaká ta moudra, on to sepíše a ještě
za to má prachy.“ Občas jsme ho zatáhli
do naší party kerských „hippies“, která se
scházela u pramene. Na to někde vzpomínal i Michal Pavlíček (*1956, rockový hudebník, do Kerska jezdíval na chatu, pozn.
aut.). Hrálo se na kytary, bicí, k tomu jsme
mívali sud piva. Pan Hrabal se sháněl, kde
máme něco k jídlu. „Máte tady jen samý
chlast,“ říkával.
Zaujal mě termín „kerští hippies“.
Vystupují právě ve filmu při scéně narážení sudu piva u Hájenky.
● Říkali nám i kerské máničky.Ve filmu
jsem byl já, Ota Soldát, Marcela Kozáková, ta už sem nejezdí, a ti další byli najatí
komparzisti odjinud. Měl nás na starosti Pavel Dražan, který studoval režii. On
přitáhl svoji partu někde z Řevnic od Berounky. Když se tady dělala lokace filmu,
tak hledali, kdo by seděl v Hájence za dvě
stovky. Ještě jsme k tomu dostali guláš.
Volali: „Pane režisére, už nám padá pěna,
abychom vám nezkazili záběr. Nechejte
nám dotočit.“ Točilo se to ve všedních
dnech, v září a říjnu 1982. Pracoval jsem
na směny, tak jsem si mohl dovolit tady
být. Herci a štáb odjížděli denně najatým
autobusem do Prahy, my jsme zůstávali
v Hájence sedět nad rozpitým pivem a rozjedenou šiškou salámu. Na stromech bylo
už barevné listí. Terasa zde v Hájence bývala menší, asi poloviční. Uprostřed lesíka
býval betonový taneční parket se zábradlím.
Jak dlouho jste se byl při natáčení?
● Strávil jsem tady dva natáčecí dny. Díky
kancovi, protože bylo špatné světlo, se
to natáčelo znovu. Na to vystříknutí piva
zde byly připraveny asi tři sudy. Kameraman, který točil, říkal: „Pane režisére, už
se stmívá, tak si to vyzkoušíme zatím bez
pana Hanzlíka, abychom ho nezranili.“ Jeden připravený sud tady byl dlouho, pivo
bylo zkažené, ale ta pípa vylítla pomalu až

nad koruny těch bříz, smrdělo to. (smích)
Zbyl nám skoro jeden celý sud piva a šiška
salámu. Pivo jsme lili bez čepování jen tak
ze sudu. Abychom to pivo, ten boží dar,
nenechali jen tak zbůhdarma, tak jsme si
v něm nakonec umyli nohy.
V naší scéně jsme měli zpívat písničku
Marnivá sestřenice. Říkali jsme: „Tu neznáme.“ Ale ona je to vlastně ta známá
Měla vlasy samou loknu… Šetřilo se filmovým materiálem, tak se muselo vše
dobře předem připravit. I tu písničku jsme
zkoušeli předem. My komparzisti, jelikož
jsme i zpívali, jsme byli zařazeni do vyšší
cenové kategorie a dostali jsme honorář
250 korun. Tak jsem z toho měl legraci,
že já, který neumím zpívat, beru výplatu
jako hudebník.
Slavnosti sněženek už dnes dávají pro
pamětníky.
● Když dorostly naše děti, tak jsme se jednou dívali na tento starý film pro pamětníky. Děti byly zklamané, že je barevný.
Těšily se, že tam budu běhat s Marvanem
a Burianem, když je to film pro pamětníky. Dnes už ale moc herců z filmu nežije.
Jak vzpomínáte na časy vašeho mládí
v Kersku?
● Vydávali jsme ilegální časopis
Kolega. Tehdy jsme si dělali srandu ze zahrádkářů a tenistů, že je
tady nezdravý dualismus. Něco
jako opoziční smlouva. Bylo to ještě před pádem komunismu, někdy
v letech osmdesát sedm, osm. Vyšlo
několik čísel o dění v Kersku. Psali jsme třeba o tom, jak zahrádkář
píchne vidle do hnoje, převlékne se
do bílého a jde pinkat tenis. Tenista
málokdy vezme rýč, ale zase seká
trávu a myslí si, že je to „grass“
na Wimbledon. Založili jsme KPH:
...pokračování na další straně
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Klub přátel Hájenky. Platil tiskový zákon,
že musel být jeden originál k archivaci
a druhá kopie k použití. Existoval návrh zahrádkářů, co s veřejnou dopravou. Tenisti
veřejnou dopravu nepotřebovali. My jsme
navrhovali své řešení, aby se co nejvíce
snížily exhalace, aby se veřejná doprava
provozovala na kole nebo pěšky. A představte si, že jsme tehdy říkali: „Kdybychom byli bohatí, tak tady klidně budeme
jezdit v golfovém vozíku.“ To nám připa-
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dalo něco jako UFO. Nenapadlo mě nikdy,
že se toho dožiju. Ta tehdejší největší absurdita se stala skutečností a golfové vozíky v Kersku dnes jezdí. Tehdy jezdily jen
někde v Praze nebo ve Varech. Představa,
že jezdíme v golfovém vozíku po Kersku,
byla všem k smíchu. Říkali mi: „Ty vole,
kam na to chodíš.“ (smích) V jednom
článku jsme navrhovali, aby u pramene,
který je v podstatě nezdravý, byl po sovětském vzoru zaveden automat na gazírova-

nou vodu, aby lidi nějakou tou kopějkou
přispěli do obecního rozpočtu. Zahrádkáři
a tenisti to ale nevzali dobře, říkali, ať to
nepřeháníme, ať s tím přestaneme a ta jejich komunistická buňka nás udala v Nymburce, za šíření tiskovin. To už jsme vydávali asi padesát kusů, rozdávali jsme je po
Kersku, třeba i v Hájence. Z Nymburka
pak sice straníci volali, ale za Gorbačova došlo už k uvolnění poměrů, tak s tím
nechtěli nic mít.
B.Kuba

Výlov rybníku v Kersku

Na požádání Obecního úřadu Hradištko vylovili v Kersku rybáři Českého rybářského svazu, Územního svazu
města Prahy ve čtvrtek dne 3. 10. 2013
rybník v Kersku.
Původní záměr ryby vylovit klasickým
způsobem (sítěmi) nebylo s ohledem
na místní podmínky možné a tak byly
ryby odloveny elektrickým agregátem.
Celkem bylo odloveno cca 250 kg ryb.
Z toho kapři a amuři o celkové hmotnosti 120 kg byli převezeni a vysazeni do
rybníku Pod Hynkova v Hradištku (mimopstruhový revír č. 401 032 Labe 20 A)
a ostatní druhy ryb jako je štika, okoun,
sumec, úhoř, tolstolobik a bílá ryba byly

pak převezeny a vysazeny do Labe pod
most v Lysé n. Labem-Litoli (rybářský
revír č. 401 029 Labe 20).

Zdeněk Mužík,
jednatel ČRS Územního svazu města

Akce Klubu mladších důchodkyň v Hradištku

V klubu se scházíme každé úterý.
Ač není naše účast stoprocentní, schází se nás dost na to, abychom mohly
plánovat, co budeme podnikat.
Dne 15. října 2013 jsme jely na výlet.
Naším cílem byla prohlídka Třebechovického betlému, který je po velké opravě
letos nově otevřen. Na závěr prohlídky si
nakoupily papírové betlémy domů. Všem
se tam líbilo. Naší druhou zastávkou byly
Holice a Muzeum Emila Holuba. Srdečně
nás tam přivítali. Prohlídka začala promítnutím krátkého filmu, poté nám paní
průvodkyně o všem hezky povídala. Na
závěr výletu jsme se ještě zastavily v Par-

dubicích v Muzeu perníku. To se nachází
pod Kunětickou horou přímo v perníkové
chaloupce. Průvodkyně při prohlídce moc
hezky povídala o historii a výrobě perníku. Samozřejmě jsme si nakoupily perníčky i domů. Výlet se vydařil a už se těšíme
na další.
Ve škole jsme 5. listopadu 2013 uspořádaly besedu MUDr. Petra Kobylky na
téma odběru a banky pupečníkové krve.
Do Prahy jsme vyrazily 12. listopadu
2013. Jelo nás deset, jely jsme vlakem.
Tentokrát našim cílem bylo Divadlo
U Valšů, kde jsme viděly představení
Zdeňky Lorencové a oblíbeného redakto-

Scházejí se ještě starší důchodkyně v klubu důchodců?
Ano, scházíme se pravidelně každé
pondělí po celý rok a pokaždé si uděláme
nějakou tu radost. Přestože je náš věkový
průměr již vysoký, i tak si při šálku dobrého čaje rády popovídáme, vyrábíme různé
drobné dárečky, nyní i vánoční gratulace,
a to za přispění naší patronky hradišťské
knihovnice paní Jany Šestákové. Čteme si
na pokračování i v kronikách, zazpíváme
si, zacvičíme. Máme obsáhlou korespondenci. Dopisujeme si s přáteli od Libice až
po Havířov. Dostávat dnes dopisy psané
rukou je skoro výjimka, protože na vše je
nyní elektronická pošta, a to není ono. Na

všechny dopisy odpovídáme a všechny
došlé evidujeme. Potěšili jsme se s přáteli v Milovicích i u Mařenky Klicperové
a Zdeny Štefflové v Sadské v domě s pečovatelskou službou. Byly jsme na koncertě
Blaťanky v Sadské. Připravíme si hezké
Vánoce a těšíme se na veselého Silvestra
i na příští ples. Tyto dvě akce připravují
pečlivě naše mladší kolegyně. Stále se
přátelíme se základní školou i místní knihovnou. Každý týden od pondělí do pondělí nám rychle uteče a my se už těšíme,
že se zase sejdeme.
Za klub starších důchodkyň Štěpánka Zavadilová

ra Františka Novotného, jejího kamaráda.
Představení začínalo v 16 hodin, tak jsme
se v klidu mohly vrátit opět vlakem domů.
V divadle nám nabídli členství v Klubu
Život 90, tak máme slevy na další vstupenky.
Dne 5. prosince 2013 měly děti v naší
škole Čertovský den. Předaly jsme jim
malý dárek, oni nám také. Ještě nás čeká
jejich vystoupení v místní restauraci, kde
je uvidíme ve vánočním programu.
Blíží se Vánoce a konec roku, tak přejeme všem občanům jen to nejlepší!
Za Klub důchodců v Hradištku Miluše Ziková

Blahopřání občanům
Hodně zdraví a spokojenosti přejeme
všem, kteří slaví 70 a více let.
V prosinci oslaví krásné narozeniny
paní Marcela Sasková a pánové František
Vejr a Josef Drobný.
V lednu bude slavit pěkné narozeniny
paní Dagmar Labuťová, Antonie Svatoňová a Anežka Výborná.
V únoru se krásného věku dožívá paní
Drahomíra Štěrbová, Pavla Berauerová,
Růža Huljaková a pánové Josef Němec,
Josef Belinger a Karel Miškovský.
Blahopřejeme.
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Poznáte co je na fotografii?
V minulých Novinkách jsme uveřejnili soutěžní fotografii. Čtenáři měli
poznat, co na ni bylo. Na fotografii byl
detail z kamenného náhrobku - ruka u hrobu Bohumila Hrabala a rodiny Hrabalovy
v Hradištku. Netradiční náhrobek, inspirovaný knihou Raymonda Moodyho Život
po životě a reprodukcí obrazu Hieronyma
Bosche Vize ze záhrobí nechal vyrobit
B. Hrabal sochařem Alešem Hnízdilem.
Předmět na fotografii správně poznalo
více čtenářů, vylosovali jsme tři výherce: Lucinka Mikoušová, Monika Sasková
a Libor Sotorník. Získávají dárkový balíček, který je připraven k vyzvednutí na OÚ.

Připravili jsme novou soutěž. Poznejte, co je na fotografii. Odpovědi zasílejte na novinky@hradistko-kersko.cz nebo
napište na lísteček s vaší adresou a vhoďte
do schránky OÚ v Hradištku do konce ledna 2014. Tři výherce odměníme cenami.

Společenský ples
8. února 2014

Minulou zimu uspořádalo Sdružení obcí
Kersko – Sadská, Třebestovice a Hradištko Společenský ples, na kterém vystoupila
jako host Eva Pilarová. Ples se mimořádně líbil. Organizátoři zaznamenali mnoho
nadšených reakcí a jelikož pozitivních
zpráv není nikdy dost, tak se starostové
rozhodli uspořádat ples další.
Společenský ples Sdružení obcí Kersko
proběhne v sobotu 8. února 2014 od 20.00 hodin. V malém sále bude připravena diskotéka
DJ Tomáše Březiny, ve velkém sále vystoupí
Taneční orchestr TOX Poděbrady. Hlavními
hosty večera budou bratři Jan a Václav Neckářovi. Připravena je i bohatá tombola – hra
o ceny. Na ples a z plesu vás dopraví zdarma
dva autobusy.
Bližší informace a vstupenky (250 Kč) vám
poskytne Jana Kubová, tel.: 724 181 703

Naši noví sousedé
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Tak vám nevím. Nedávno se kousek od
nás přistěhovali noví sousedé. Tedy prý
už bydlí v Kersku dlouho, ale hned vedle až teď. Říkal jsem si: „Až je potkáš,
nezapomeň pozdravit, aby viděli, že jsi
slušně vychovaný.“
Už při prvním setkání mi nedali šanci.
Sotva mě uviděli, otočili se ke mně zády
a doslova prchli. „Třeba neví, že jsem jejich
nový soused,“ pomyslel jsem si. Ale to ne.
I teď, když mě potkají, tak se schovávají
a dělají, že mě nevidí. Mávl jsem nad tím
rukou: „Nu což, nic s tím nenadělám.“
Uběhla však krátká doba a dozvěděl jsem
se, že tato nová rodinka začíná lidem okolo vadit, ba dokonce škodit. Představte si,
že hned po setmění obcházejí okolo chat
a domů a co mohou, zničí. Měl-li snad někdo úhledně vyčištěný příkop, už nemá. Je
celý přeoraný. Měl-li snad někdo pěkný
vjezd na svoji parcelu, už nemá. Je celý rozrytý. Cesty, už tak těžce zkoušené, jsou po
nájezdu této rodiny jak po přejetí pluhem.
A má-li někdo chatrný plot bez podezdívky, vezměte na to jed, že jej ta vykutálená
rodinka podlezla a co asi udělala s jejich
zahrádkou? Ano, zcela ji zryla. A to se jich,
považte, nikdo neprosil. Došla mi trpělivost.
Beru psa a jdu si to s nimi vyřídit. Volám na
ně přes plot něco v tom smyslu, co že si to

vlastně dovolují, že jsme v Kersku žili vedle sebe vždy všichni spořádaně a že by toho
nekalého jednání mohli laskavě nechat. Ani
se se mnou nebavili. Ta jejich vykutálená
rodinka se neustále rozrůstá, už jich je nejméně patnáct. Divoká prasata neuznávají
hranice. Začínám být hrubý, ale kdo nám
pomůže se těch dotěrných černých sviní
zbavit? Čížkovi by vám mohli vyprávět,
jak se divočáci pustili do jejich zahrady,
Litomiských, jak se jim u chaty zabydleli
a i mladé vyvedli, Kalíškovi, jak jedné paní
poranili psa, neznámí milenci, kteří do lesa
jezdí v autě, by vám řekli, jak se z obklíčení
dostat nemohli a o obyvatelích chaty číslo
pětsetosmaosmdesát ani nemluvím. Běžte
se tam podívat, tam ta divoká černá skupina bydlí snad doposud. „Mám já to ale
štěstí,“ říkám si, když rodinu divokých prasat potkávám teď už téměř denně. Komu
se to podaří? Prý podle povídek jednoho
místního spisovatele natočili film, něco
o sněženkách, a v tom filmu snad divočák
i do školy vběhl. Údajně to byla sranda. No
to tedy nevím, ale když běží divočák proti vám, tak zas tak humorné to není. Teď
chodím okolo jejich bydliště s klackem
a můj zvědavý pes, který vždy běžel jako
první, mě teď posílá napřed. Zřejmě si říká:
„Jen běž, Bivoji...“
BK
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