Novinky
obce Hradištko-Kersko

Jaro / číslo 25 / ročník VII / duben 2017

zdarma

V jarním vydání Novinek
naleznete:

- Slovo starosty
- Kersko - odvodnění (informace)
- Policie ČR OO Sadská informuje
- Jaro ve škole a školce
- Dámský spolek klubko
- Co je nového v knihovně
- Námořnický bál
- Velikonoce v Hradištku
- Ukliďme Česko v Hradištku
- Hrabalovský den
- Tříkrálový turnaj
- Velikonoce v Lesním ateliéru Kuba
- Doprava do Kerska (historie)
- Novinky pro děti
- Zahrádkáři Kersku - Velikonoce

Vážení spoluobčané,

letošní krásná, zasněžená zima je definitivně za námi a všichni se již těšíme na
jaro a sluníčko. K jaru v naší obci již
několik let patří jarní Novinky obce
Hradištko a Kersko, které právě držíte
v ruce.

Jako každý rok nás čekají pravidelné jarní práce jak doma na zahrádkách a okolí
domu, tak na veřejných prostranstvích
v obci. Stejně jako loni se připojujeme
k celostátní akci Ukliďme Česko, proběhla prořezávka stromů a postupně se
snažíme opravovat cesty a aleje.

Foto titulní strana: Karolína Šteffková

Dokončujeme další velkou investiční
akci – Páteřní vodovodní řad Kersko –
v hodnotě cca 15 mil. Kč. Výstavba
probíhá díky kvalitní práci dodavatelské firmy bezproblémově a ukončení
předpokládáme během měsíce dubna.
Po ukončení se začnou budovat domovní přípojky.

Z dalších plánovaných velkých investičních akcí v obci byly zahájeny projektové
práce na vybudování chodníku, který
spojí autobusové zastávky na Pastvišti
podél silnice s místním hřbitovem. Po vydání stavebního povolení budeme žádat
na Státním fondu dopravní infrastruk-

tury o přidělení dotace tak, abychom akci
realizovali na jaře 2018.

Jedním z nejzávažnějších problémů,
který v současnosti řešíme a o kterém
se dočtete i na dalších stránkách jarních
Novinek, je problém zamokření Kerska,
který byl ještě umocněn osazením stavidel na odvodňovacím kanálu uprostřed
Nových luk. Zásadně nesouhlasíme s řešením KÚ Středočeského kraje a požadujeme odstranění zmíněných stavidel
a přepracování plánu péče o přírodní
památku Slatinná louka u Velenky dle
aktuální situace a stávajícího skutečného stavu.
... pokračování na další straně

Stejně jako loni jsem velice potěšen kvalitním společenským životem obce v zimním
období. Myslivecká poslední leč, sportovní ples, ples školy, ples klubu důchodců,
akce školy, akce knihovny, oslavy Masopustu dámským spolkem Klubko považuji
za velice vydařené a potřebné. Tato činnost
je nanejvýš důležitá a potřebná prevence
proti jevům, které se bohužel projevují
i v naší obci. Mám na mysli závist, pomlouvání, absenci vlastního názoru a papouškování názoru jiných občanů, kdy jediným
kriteriem správnosti názoru je výše jejich
majetku a postavení. I v naší obci se projevuje v některých případech naprostý
nedostatek empatie, absence schopnosti
pochopit problém druhých a mít slovo

Do Prahy za divadlem

V pátek 19. května 2017 se uskuteční již
pátý výlet do Prahy za divadlem. Zájemci o muzikál Mefisto v Divadle Hybernia se mohou závazně hlásit přímo
na OÚ Hradištko nebo telefonicky na
čísle 325 598 026 v úředních hodinách.

Odjezd autobusu:
v 16:00 hod. od budovy OÚ Hradištko
Cena s dopravou: 300,- Kč

útěchy a podpory pro člověka v složité
životní situaci, tedy v situaci, do které
se všichni dříve nebo později dostaneme.
Tímto postojem jsou zcela potlačovány
přednosti, pro které byl život na vesnici
obecně vyhledáván a kterými bylo vždy
Hradištko vyhlášené - tedy příkladný společenský život a schopnost pomoci člověka
člověku. O to větší dík patří pořadatelům
výše uvedených akcí a všem, kteří napomáhají k tomu, aby se nám v Hradištku
i nadále dobře žilo.
Přeji Vám všem příjemné jaro, slunce
v duši a hodně zdraví.
Josef Zelenka
starosta obce

V ítání občánků

V letošním roce se uskuteční vítání
našich nejmenších 3. června 2017.
Případní zájemci se mohou hlásit přímo
v budově OÚ Hradištko nebo na telefonním čísle 325 598 026 v úředních
hodinách.

Z námky na popelnice

Poplatek za komunální odpad je nutné
uhradit do začátku června 2017. Známky
na označení popelnic je možno zakoupit nebo vyzvednout v budově OÚ
Hradištko.

P álení Čarodějnic
v Hradištku

Srdečně zveme děti i rodiče
na tradiční
pálení ČARODĚJNIC,
které se uskuteční v neděli
30. dubna 2017
ve 20:00 hod. již tradičně
za křížem naproti místnímu hřbitovu.

Kontejnery na bioodpad

P oužité tuky a oleje již nepřijdou nazmar ...

Do těchto velkoobjemových nádob lze
pouze ukládat:
• Listí
• Trávu
• Květiny
• Štěpkovaný nebo nastříhaný odpad
z řezu keřů a stromů.

Cílem je „odmastit“ kanalizaci, kterou tyto suroviny ucpávají a začít oleje a tuky recyklovat.

S přicházejícím jarem jsou na několika
místech v obci opět umístěny kontejnery určené na bioodpad z údržby zahrad
rodinných domů a chat.

K uložení celých větví je určen velkoobjemový kontejner na bioodpad v areálu OÚ Hradištko.

Od konce března je v areálu obecního úřadu nově umístěna popelnice určená ke sběru
olejů a tuků. Nádoba je určena pouze pro použité oleje a tuky z domácnosti
např. fritovací oleje a dále ztužené jedlé tuky. Tuky a oleje vhazujte do popelnice v uzavřených PET lahvích či kanystrech. Nevhazujte do nádoby tuky a oleje
v poškozených či nepevných obalech, aby nedošlo ke znečištění nádoby a znehodnocení olejů a tuků.

Nevhazovat !!! - technické oleje (převodové,
motorové, tlumičové, atd.), maziva a kapaliny,
zbytky potravin.

A ktuální informace

o činnosti a dění v obci
jsou pravidelně uveřejňovány na oficiálních webových stránkách naší obce.
www.hradistko-kersko.cz
|2

U závěrka letních Novinek

Uzávěrka letního čísla Novinek je
21.6. 2017. Příspěvky dodané po termínu uzávěrky budou zveřejněny v podzimních Novinkách. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení
rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2017

Z právy z obecního úřadu
aneb co je v obci nového

Krajský úřad Středočeského kraje
odbor ŽP a zemědělství
Zborovská 11
Praha 5, 150 21
Bc. Alena Světlíková
Věc: Kersko – odvodnění

V Hradištku 15.2.2017
č.j. VOD/2017

Vážená paní,
dne 15.9.2016 proběhlo místní šetření ve věci posouzení záměru odbahnění
a prořezání náletových dřevin na březích umělého odvodňovacího kanálu
v Kersku na pozemku č. kat. 1570 v k. ú. Hradištko u Sadské, na základě požadavku OÚ Hradištko na vlastníka předmětného kanálu f. Building SP,
se sídlem v Nymburce. Požadavek OÚ Hradištko vznikl na základě skutečnosti, že kanál je klíčový pro odvod povrchových vod z Kerska a v současné době
je odvod značně omezen, což výrazně zvyšuje riziko záplav, narušení místního
životního prostředí, narušení budov, invazi komárů, vylití odpadních jímek
apod..

Na výše uvedeném jednání nám byl sdělen záměr osazení stavidel tak,
aby voda v prostoru Kerska byla zadržována po vzoru šumavských rašelinišť.
Tento záměr je naprosto v protikladu se záměrem obce obnovit plynulý odtok
povrchových vod z oblasti a na tuto skutečnost jsem na místě upozornil.
V lednu 2017 byla stavidla skutečně osazena. K této skutečnosti uvádím
následující:

Vlastník uvedeného odvodňovacího zařízení je povinen tuto stavbu udržovat
v řádném stavu za účelem umožnění odtoku vody tak, aby plnila svojí funkci,
na kterou byla vybudována. Dále znovu uvádím podstatný fakt, že tento kanál
(HOZ IDVT 10179421) není pravostranným přítokem Velenského potoka,
jak je chybně uvedeno v Centrální evidenci vodních toků (CEVT) a také
v plánu péče PP Slatinná louka u Velenky. Předmětný tok je v místě křížení
s Velenským potokem veden v zatrubnění pod Velenským potokem a dále
pokračuje též v zatrubnění. Dle historické vodohospodářské mapy je veden
jako kanál, resp. odvodňovací zařízení M-8 a napojuje se na odvodňovací
zařízení evidované v CEVT pod ID 10179501, druh toku – hlavní odvodňovací
zařízení ( HOZ ).

Žádáme Vás proto z výše uvedených důvodů o odstranění instalovaných
stavidel a následné povolení vyčištění kanálu, po předložení žádosti dle stávajících právních předpisů. Současně žádáme o přepracování plánu péče
o PP Slatinná louka u Velenky dle skutečné situace v oblasti abychom minimalizovali rizika plynoucí z případných povodní. Znovu opakuji, že uvedený
odvodňovací kanál je klíčový pro odvod povrchových vod a správná funkce
tohoto zařízení je naprosto nezastupitelná pro zachování přijatelných hydrologických poměrů v obydlené části Kerska.
Děkuji.
S pozdravem
Josef Zelenka, starosta obce
Kopie: Ing. Josef Keřka, Ph.D., vedoucí odboru ŽP a zemědělství

Neudržovaný kanál procházející středem Nových luk (únor 2017)
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Praha:
6.3.2017
Číslo jednací:
026347/2017/KUSK
Spisová značka:
SZ-026347/2017/KUSK/2
Vyřizuje: Bc. Alena Světlíková, l. 777
Značka:
OŽP/Sve

Přírodní památka Slatinná louka
u Velenky - sdělení k Vašemu
dopisu ze dne 15. 2. 2017.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, (dále jen
Krajský úřad), jako orgán ochrany přírody
příslušný dle ust. § 77a zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č.
114/1992 Sb.), obdržel dne 20.2.2017 pod
č.j. 026347/2017/KUSK Váš dopis, týkající
se přírodní památky a současně evropsky
významné lokality Slatinná louka u Velenky
(dále jen PP Slatinná louka u Velenky, EVL
Slatinná louka u Velenky). V dopise odkazujete na jednání, které na místě proběhlo dne
15.9.2016 za účasti Krajského úřadu, vlastníka pozemků BUILDING SP, spol. s.r.o.
(dále jen vlastník pozemků) a Obce Hradištko.
Na tomto jednání byl projednáván záměr
Obce Hradištko (dále jen obec), spočívající
v údržbě melioračního kanálu protínajícího
PP a EVL Slatinná louka u Velenky. Konkrétně se jednalo o odbahnění tohoto kanálu
a prořezání náletových dřevin rostoucích
podél kanálu. Žadatel byl na místě poučen
o tom, o jaké stanovisko a povolení bude
potřeba Krajský úřad požádat, aby mohl
předmětný záměr v území být zrealizován.
Na jednání byl dále jak vlastník pozemků,
tak i obec upozorněni, že v území bude v rámci
zajištění péče o zvláště chráněné území
v souladu se schváleným plánem péče o PP
Slatinnou louku u Velenky, provedeno hrazení
- vybudování dvou přehrádek v melioračním
kanálu, z důvodu zabránění další degradace
okolních vlhkých luk. Toto hrazení meliorační
strouhy bylo při zpracování plánu péče o jeho
následné projednání s AOPK ČR jedním
z požadavků prosperity - existence předmětů ochrany této lokality. Je nutné také
zmínit, že v rámci projednání návrhu na
vyhlášení maloplošného zvláště chráněného
území, přírodní památky Slatinná louka
u Velenky ze dne 18.12.2013 pod č.j.
186767/2013/KUSK, byl projednáván i samotný plán péče o toto zvláště chráněné
území. V řízení o návrhu na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Slatinná louka u Velenky, Obec
Hradištko vzneslo pouze jedinou námitku,
o které Krajský úřad posléze rozhodl, jednalo se o požadavek posunutí hranice ochranného pásma zvláště chráněného území
mimo pozemek č. parc. 1571/2 v kat. území
Hradištko u Sadské a této námitce vyhověl.
Jiné námitky, potažmo připomínky k plánu
péče o PP Slatinná louka u Velenky Obec
Hradištko nevznesla. Krajský úřad má jako
orgán ochrany přírody ... pokračování na další straně
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... pokračování
dle § 77a odst. 4 písm. e) a 1), ve vazbě na
ust. § 45c zákona č. 114/1992 Sb., povinnost
zajistit zachování či zlepšení stavu předmětu
ochrany v souladu se schváleným plánem péče.

V dopise dále uvádíte, meliorační kanál není
pravostranným přítokem Velenského potoka,
jak je chybně uvedeno v Centrální evidenci
vodních toků a také v plánu péče o PP
Slatinná louka u Velenky. Předmětný tok je
v místě křížení s Velenským potokem veden
zatrubněním pod Velenským potokem a dále
pokračuje též v zatrubnění. O této skutečnosti Krajský úřad ví, nicméně tato skutečnost nemá vliv na probíhající péči
v předmětném území PP Slatinná louka u
Velenky. Hlavním cílem péče o toto území
je, prostředníctvím cíleného managementu
v území zachovat charakter lučních biotopů,
podpořit obnovu druhové diverzity a umožnit šíření významných druhů vyskytujících
se v přilehlé národní přírodní rezervaci, vázaných na vlhké bezkolencové louky v příčinné souvislosti s vodním režimem lokality.
V dopise žádáte Krajský úřad o odstranění
instalovaných stavidel a následné povolení
vyčištění kanálu po předložení žádosti dle
stávajících právních předpisů. Současně
žádáte o přepracování plánu péče o PP
Slatinná louka u Velenky.

K tomuto Vám sdělujeme, že odstranění
hrazení melioračního kanálu je možné pouze
dočasně, a to jen po předchozím oznámení
Krajskému úřadu a pouze po dobu provádění odbahnění toku, které zamýšlíte v území
realizovat. Odbahnění je možné realizovat
pouze po předchozím souhlasu Krajského
úřadu na základě podané žádosti. Jak už je
výše zmíněno, hrazení na dvou místech
melioračního kanálu, jako jeden z managementových zásahů v území, má svůj nezastupitelný účel. Je nutné si uvědomit
i skutečnost, že trasa kanálu neprochází
pouze předmětnou PP potažmo EVL Slatinná
louka u Velenky, ale většina jeho trasy se
nachází mimo toto zvláště chráněné území
a EVL a prochází zatrubněním pod silnicí
směrem proti toku na jihovýchod. Pokud
Obec Hradištko má v úmyslu řešit prostupnost a funkčnost melioračních kanálů,
kterých je ostatně nejenom v řešeném území,
ale i v jeho širším okolí celá síť, je třeba
tento problém řešit komplexně a ne pouze
na ploše území, které bylo vyhlášeno jako
PP Slatinná louka u Velenky.

Dále Vám k Vašemu požadavku na přepracování plánu péče o PP Slatinná louka u Velenky sdělujeme, že ho bereme jako bezpředmětný s tím, že plán péče byl již po výsledku
řízení v rámci procesu vyhlašování PP
Slatinná louka u Velenky legitimně, protokolárně schválen.
Ing. Josef Keřka, Ph.D.

Hrozí Kersku katastrofální povodeň?!
Odpověď na otázku v názvu článku zní
jednoznačně ano, a to i v případě průměrných srážek. Pokusím se podat
smysluplné vysvětlení.

Reliéf krajiny, ve které se rozprostírá
kerský les se podobá velké oválné pánvi
o výměře přes 25 km čtverečních. Na
severní straně teče řeka Labe, na zbývajících stranách je prostor vymezen
umělými či přírodními vyvýšeninami.
Veškeré srážky jsou tak při odtoku přirozeným způsobem svedeny do prostoru kerského lesa, kde jsou do značné
míry absorbovány a jejich zbytek by měl
odtékat uměle vybudovanými melioračními strouhami do Labe. Tohoto faktu
si byli dobře vědomi i někdejší soukromí majitelé kerského lesa a nechali vybudovat sofistikovaný meliorační systém
a průběžně ho i čistili a udržovali.
V zastavěné části Kerska by povrchová
voda měla být odváděna čtyřmi odvodňovacími kanály. Dva z nich jsou severně od Svatojosefského pramene. Vedou
převážně přes soukromé pozemky a jsou
z větší části zanesené a neudržované
a tudíž jejich původní funkce je do
značné míry omezena. Třetí kanál je
na severní straně Nových luk a mezi
místními je znám jako Kuzníkova
strouha. Vodoteč je obecní a péče o jeho
udržování spadá tedy na bedra obce.
Poslední čištění proběhlo před pěti
lety, předtím se údržba neprováděla nejméně 20 let a v současnosti nás i letmý
pohled přesvědčí o tom, že je minutu
po dvanácté.

Nejdůležitější pro odvod povrchových
vod je kanál procházející středem
Nových luk. Zprovozněn byl v roce 1939
a sloužil i jako přívod vody na semická
pole a podle svého tvůrce se jmenuje
Hyrossův kanál. Správná funkce tohoto
odvodňovacího zařízení je naprosto
nezastupitelná pro zachování přijatelných hydrologických poměrů v Kersku.
Před rokem 2000 byl i v celku pravidelně udržován.
Prostor Nových luk (tudíž i kanál) je
v posledních zhruba 20 letech majetkem
firmy Building s.r.o.. Po řadě jednání

P očátek povodně 2013

se zástupci této firmy začala v roce 2014
částečná údržba ve východní části
Nových luk. Na začátku roku 2015 byly
veškeré práce zastaveny na základě
pokynu Správy a údržby chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj
z důvodu obavy odvodnění lokality
Slatinná louka u Velenky. Zhruba po
ročním vyjednávání proběhla na obecním úřadu Hradištko porada, jejímž
výsledkem byla předběžná dohoda
o vyčištění Hyrossova kanálu. Vše však
bylo vázáno na souhlas odboru ochrany přírody Středočeského kraje, protože
mezi tím byl západní okraj Nových luk
prohlášen za Národní přírodní památku
pod správou výše uvedeného úřadu.

V září 2016, jsem byl pozván panem
starostou Zelenkou na schůzku se zástupcem krajského úřadu, kde se měla
celá situace řešit. Po příchodu jsem se
od zde přítomné úřednice paní Světlíkové
arogantním způsobem dověděl, že na
jednání pozvala pouze starostu obce,
neustále zpochybňovala moji odbornou
způsobilost a žádala, abych se dalšího
jednání neúčastnil. Vzhledem k tomu,
že hrozil krach celé schůzky, jsem na
další své aktivity (a to i budoucí) rezignoval.
V lednu 2017 žádné vyčišťovací práce
na Hyrossově kanále neproběhly, navíc
v západní části byla instalována dvě
masivní neregulovatelná stavidla,
která naprosto zablokovala odtok vody
kanálem ze zastavěné části Kerska.
V případě deštivého období dojde k obdobné situaci jako před 4-6 lety, jen
s tím rozdílem, že hladina vzniklého
močálu bude vyšší ještě nejméně o 20cm.

Pokud nechceme zažít další, určitě větší
lokální povodeň, spojenou s narušením
místního životního prostředí, narušením budov, invazí komárů, vylitím odpadních žump, a p., je nutná masivní
aktivizace kerské veřejnosti a nekompromisní postup Obecního úřadu
Hradištko, třeba i cestou soudního
jednání.
Mgr. Václav Kořán
Betonka 314, Kersko

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
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v.z. Mgr. Pavel Vaňhát
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
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Policie ČR Obvodní oddělení Sadská informuje
Zloději zavítali přes
zimu do Kerska aneb
vítání jara 2017.

Zimní čas láká každoročně zloděje do rekreačních oblastí, jelikož chaty jsou zpravidla
prázdné a oni se tak mohou nerušeně
vkrádat do lidských příbytků a zahradních kůlen. Naše obvodní oddělení PČR
Sadská i přes zvýšený výkon služby
v této oblasti přijalo začátkem roku
několik oznámení o vloupání do kůlen
a přístřešků. Chata nebyla narušena
ani jedna. Pachatel i v několika případech pouze urazil na petlicích zámky,
vše prohledal, ale z kůlen nic neodcizil.
Zřejmě nenašel, co hledal. V ostatních
případech si odnesl zahradní techniku
a jízdní kola.

Rádi bychom Vám připomněli, že pokud
po svém příjezdu na chatu zjistíte,
že Vás navštívil nezvaný host, v žádném případě nevstupujte do objektu
a hned volejte na linku 158. Při kontrole
narušeného objektu na nic nesahejte,
zanechaný nepořádek po zloději neuklízejte, aby nedošlo ke zničení zanechaných stop pachatelem na místě činu.
Pro ohledání místa činu je tedy důležité, aby vše bylo tak, jak pachatel místo
opustil. Poté společně s policisty provedete kontrolu obydlí a případně zjistíte,
které věci Vám byly odcizeny či poškozeny. Pro následné vyčíslení škody
a pátrání po odcizených věcech, je
dobré mít uschovány doklady o pořízení
věci včetně výrobních čísel a fotografií
cenností.

Zároveň žádáme trvale žijící občany
Kerska a Hradištka, aby se v případě
zjištění podezřelých okolností v chatové
oblasti např. cizí motorová vozidla,
neznámé osoby apod. s důvěrou obraceli na naši policejní služebnu v Sadské
cestou telefonní linky 158 nebo na email:
nb.oo.sadska@pcr.cz.

Za případné poznatky k majetkové trestné činnosti děkujeme.

S příchodem jara se vracejí do rekreační oblasti chataři a celé Kersko se probudí opět k rušnému životu. Pro nás
policisty to znamená větší dohled, neboť
do této hojně navštěvované oblasti
zavítají turisté, cyklisté, motocyklisté
a řidiči ostatních motorových vozidel.
Upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu, aby si zde počínali ohleduplně a řidiči jezdili opatrně, dodržovali
stanovenou rychlost a nepožívali alkoholické nápoje před jízdou! Dále žádáme
majitele elektrických golfových vozíků,
aby je nepoužívali na pozemních komunikacích v Kersku ani v okolních obcích,
neboť golfový elektromotorový vozík
je výhradně určen na přepravu osob
po golfovém hřišti a není technicky
schválen k provozu na pozemních komunikacích. Za porušení hrozí těmto
řidičům postih u správního orgánu
za spáchaný přestupek podle zákona
o silničním provozu.

Projekt Policie Kersku přináší svá pozitiva, proto připravujeme hned na jaře
další bezpečnostní akci, při které oslovíme majitele chatek s nabídkou zabezpečení rekreačních objektů na zkoušku.
Veškeré informace o projektu jsou uvedeny na webových stránkách obce
Hradištko – Kersko nebo nás můžete
kontaktovat s Vašimi dotazy na email:
nb.oo.sadska@pcr.cz. Rádi Vám vše
zodpovíme.
Doufám, že letošní rok 2017 bude
v Kersku z pohledu bezpečnosti poklidný, obejde se bez případů ničení
cizího majetku „svatý Josef“ a významný k památce pana Bohumila Hrabala.
Děkujeme za vaše poznatky a brzy
na viděnou.

Blahopřejeme !

npor. Mgr. Jana Žďárská
vedoucí oddělení

N ová plavební sezóna
lodi Blanice se blíží

Zimní přestávka se pomalu chýlí ke konci a loď Blanice se začíná připravovat
na další, v pořadí již čtvrtou plavební
sezónu. Od začátku května Blanice
opět vypluje do vod středního Labe.
Nejvýraznější novinkou letošního roku
je rozšíření pravidelné trasy Nymburk
– Ostrá. Ráno bude Blanice vyplouvat
již z Poděbrad a po skončení pravidelných plaveb mezi Nymburkem a Ostrou
se zase navečer do Poděbrad vrátí. Ceny
plaveb se oproti loňsku nemění. Zůstává i možnost přepravy jízdních kol.
Kromě pravidelných plaveb nabízíme
Blanici i ke skupinovým výletům.
V předprázdninovém čase jsou to hlavně
školní výlety, po celou plavební sezónu
pak seniorské zájezdy.

V neposlední řadě lze Blanici pronajmout i k menším oslavám. Rádi Vám
připravíme návrh trasy plavby podle
časových a finančních možností a také
jsme schopni nabídnout občerstvení.
Novinkou letošní sezóny je možnost
pronájmu grilu, své oblíbené pochoutky
si tak můžete při plavbě připravit sami.

S lodí Blanice se letos budete setkávat
i při různých akcích. Mezi ty tradiční
patří Lodě na Labi, Hrabalovo Kersko,
Slavnosti Postřižinského piva, nymburské posvícení či Dny Evropského kulturního dědictví.
Všechno důležité o Blanici je k nalezení na našich webových stránkách
www.polabinalodi.cz , které získají
pro letošek novou, přehlednější podobu. Najdete zde informace o plavbách,
přístavištích, kontakty či třeba tipy
na výlety po okolí.
Na setkání s Vámi v plavební sezóně
2017 se těší posádka lodi Blanice.

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

V dubnu oslaví své narozeniny paní Mária Zicháčková, Božena Kasalická, Božena Nováková,
Marta Kratochvílová, Jaroslava Zelenková a pánové Otakar Hřebík, Josef Bláha, Jiří Zenker
a Stanislav Hezina.

Květnovými oslavenci jsou paní Vlasta Drobná, Jiřina Vejrová, Marie Šťastná, Helena Steklá,
Eliška Žeravá a pánové Josef Čihula, František Stříska, František Hlavička a Miroslav Sýkora.

V červnu oslaví narozeniny paní Hlavičková Jiřina, Věra Chládková, Jindřiška Herclová,
Antonie Šimková a pánové Jiří Volc a Jindřich Viterna.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko
Jaro ve škole a školce

Jaro je jedno ze čtyř ročních období, které se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity
rostlin a zvýšenou aktivitou živočichů. Aktivní jsou ale i lidé a to platí i u nás ve škole.
Vynášení smrtky a Pašijový týden

Podle kalendáře vyšlo Vynášení smrtky
na krásnou slunečnou neděli. A tak jsme
snad definitivně odnesli zimu ze vsi
a my jsme se mohli těšit na nadcházející
Velikonoce. Jako každý rok, tak i letos
jsme Pašijový týden před nimi prožili
v barvách. V pondělí jsme byli modří,
v úterý žlutí a ve středu černí nebo šediví.

Nebyla porušena ani tradice návštěvy
členek KD Hradištko, které přišli tentokrát na Modré pondělí, a společně jsme si
tak připomněli, že velikonoce jsou už za
dveřmi. Děti dostaly „pomlázku“ a hosté
od dětí dárky, které samy vyráběly.
Ve středu pak vypukla ve škole soutěž –
Kolik černých a šedivých věcí na sebe
dokážeš navléci? Výsledky byly jako
každoročně pozoruhodné.

rvd

jv

Také jsme se zapojili do celorepublikové
akce „Ukliďme Česko“. Mateřská škola
o den dříve a škola v sobotu 8.4. Bohužel
účast školních dětí s rodiči byla minimální, a tak bychom chtěli poděkovat těm,
kteří věnovali dvě hodiny úklidu své obce.
Od 18. 4. začala paní učitelka Maudrová
vést kroužek Předškolák. K zápisu letos přišlo pět předškoláků – jedna dívka a čtyři
kluci. Kroužek, který bude jednou za čtrnáct
dní až do prázdnin, je o poznání a sblížení
se školním prostředím.

Duben je na naší škole opravdu bohatý
na školní akce. 21. 4. si společně připomeneme Den Země celoškolním projektem
o přírodě a 24. 4. navštívíme Pražský hrad,
Katedrálu sv. Víta, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Půjde o výukový program zaměřený na historii Česka. 28. 4. se děti
z mateřské i základní školy promění
na čarodějnice a společně si užijí tento
den v Čarodějnické škole.

Ani v květnu se nebudeme nudit. 11. 5.
do školy přijede Sférické kino - mobilní
planetárium a škola i školka shlédne film
Kaluokihama. 23. 5. si školní děti zajedou do Prahy do NG ve Veletržním paláci,
kde proběhnou podle věku výukové programy a 18. 5. se v programu Bezpečný pes
společně seznámí s tím, jak se chovat,
když potkáme cizího psa. Konec května je
vždy zaměřen na oslavu ke Dni dětí. 31. 5.
navštíví školku divadlo a 1. 6. oslavíme
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Zápis do 1. třídy
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orientačním během kolem Hradištka, kdy
vždy dvojice školáků poběží s jedním dítětem ze školky a společnými silami budou
plnit úkoly na několika stanovištích.

2. Školní ples

V červnu pak školka vyjede za pohádkovými postavami do Chlumce nad Cidlinou
na zámek Karlova Koruna, a školáci pojedou na týdenní školu v přírodě do Svoru.

Před tím ještě proběhne 8. 6. vystoupení
žáků paní učitelky Sedláčkové a na závěrečnou školní akademii, která se letos
ponese v duchu cirkusu, se veřejnost může
těšit 16. 6. od 18.00 hodin opět U Kocánků.

Nemůžeme také jako každoročně chybět
na závodech malých dračích lodí v Nymburce a lehkoatletických závodech malotřídních škol v Hořátvi. Zájem o sport je
jednou z priorit, které naše škola i školka
prosazuje. Za sebou máme účast i v golfovém turnaji v Kostelní Lhotě, kde jsme
získali krásné třetí a páté místo. Od dubna
začal opět cyklistický kroužek pro 3. až 5.
ročník. Své dopravní i cyklistické schopnosti si žáci doplnili a ověřili na dopravním hřišti v Nymburce. Také i nadále je
každou středu ve škole Cvičení s Danem.

Velký úspěch má kroužek vaření s paní
učitelkou Maudrovou a spolupráce s knihovnou. Pod vedením Jany Šestákové se
tak může školka i škola zapojit do soutěží
a jiných aktivit, které pro ně knihovna
připraví, seznámí se s knižními novinka-

Zimní škola v přírodě

mi z dětské literatury a případně si zapůjčí školáci četbu. Velký úspěch měla žákyně
Tereza Kellnerová, která získala Čestné
uznání na recitační soutěži v okresním kole.

Je toho hodně, co má naše škola a školka
na programu a čím se snaží zaujmout malého i velkého školáka i děti předškolního
věku. A tak bych ráda poděkovala všem
paním učitelkám, pracovníkům školy
a školky i ostatním, kteří se věnují práci
s dětmi a to mnohdy nad rámec svých
povinností a svého volného času.

Touto cestou chci poděkovat všem, kteří
se stali sponzory školního plesu, i těm,
kteří pomohli s jeho organizací. Výdělek
bude použit na nákup dataprojektoru
a magnetické tabule pro školku.
Za školu a školku
Mgr. Marcela Šteffková
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Barevný týden ve škole

Modré pondělí

Žluté úterý

Černá středa

Z ápis do mateřské školy

pro školní rok 2017/2018
Se koná v budobě školky
dne 2. 5. a 3. 5. 2017
od 13:00 - 17:00 hod.

K zápisu si rodiče přinesou řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku
k předškolnímu vzdělávání, občanský
průkaz a rodný list dítěte. Při přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání bude
ředitelka školy postupovat dle Kritérií
pro přijímání dětí.

„Č as letí jako bláznivý ...“
Ukrojili jsme z letošního roku další úsek.
Po oslavách nově příchozího roku, nastalo
masopustní období. Klubko toto bujaré
období oslavilo spolu s dětmi na Dětském
karnevalu, který se konal v sobotu před
Popeleční středou v sále Hostince U Kocánků. Víkendové odpoledne plné her a tanečního rejdění nám pomohly připravit dívky
z nymburské ZŠ Komenského. Moc jim
děkujeme za to, jak se jim podařilo děti zabavit a rozhýbat je v rytmu dětských písniček.

„…já nechytím ho, ani vy!“, tak pokračuje
text písně Karla Gotta, který jsem si
vypůjčila v úvodu. Čas opravdu nelze zastavit, ale můžete na chvíli mírně zpomalit tempo a spolu s dětmi si užít rodinné
dopoledne v rámci Dětského dne, který se
bude konat v sobotu 17. června na fotbalovém hřišti v Hradištku. Jste srdečně zváni!
Dana Kratochvílová

Karnevalová tombola byla dětem rozdána
a čas zase plyne dál. Rychle ukrajuje z roku
další části. To pociťujeme zvláště na jaře,
při jarních pracech, k nimž patří i každoroční celosvětová úklidová akce – Ukliďme
Česko, Ukliďme svět. I letos se Klubko
připojilo k této dobrovolnické akci, která
proběhla v Hradištku a Kersku v sobotu
8. dubna.

V dubnu jsme trochu zvolnili a užili si
krásné Velikonoce, včetně všech tradic
a už vyhlížíme, kdy přijdou letní prázdniny. Klubko připravuje další, v pořadí již
šestý, dětský den. Tentokrát na téma Jak
přežít prázdniny ve zdraví. Chtěli bychom
děti poučit o možných prázdninových nebezpečích a pomoci jim je předvídat a vyhnout se jim. Zároveň aby děti věděly, jak
se zachovat, pokud se s touto situací setkají.

I když je před námi ještě spousta práce a
zařizování, tak se všichni na dětský den
moc těšíme a určitě si ho s dětmi i s Vámi
moc užijeme.

ilustrace str. 2, 7, a 12 - Vendula Šaldová

Dodatečný zápis se bude konat
po rekonstrukci školky 1. 8. 2017
od 14:00 do 17:00 hodin v budově
školky.
Tiskopis přihlášky lze stáhnout na:
www.skola-hradistko.cz

Návštěva knihovny
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C o je nového v knihovně
Nový rok jsme v knihovně s dětmi zahájili
pohádkou o zlém vlkovi. Byla to pohádka
veršovaná, snadno zapamatovatelná a po
skončení divadélka si ji děti zkoušely
zahrát samy. Papírové loutky ožily dětskými hlásky a velmi mě překvapilo, kolik
textu si stačily zapamatovat.

Pohádka o zlém vlkovi

Valentýnky pro radost

S babičkami jsme rok zahájily již tradičně
posezením a Tříkrálovým koláčem. Při čaji
a koláči jsme si pěkně povídaly a poté se
vyráběly valentýnky pro radost. Také jsme
tvořily ručníkové pejsky jako ceny do tomboly na Učitelský ples.

Jindy babičky vymalovávaly antistresové
omalovánky, skládaly květiny z ubrousků
nebo přáníčka z papíru, či lepily koláž
Květinová víla. Koblihami jsme si připomněly konec masopustu a poté skládaly
slova z určených písmen. Schválně, kolik
slov dovedete složit ze spojení slov ÚTERÝ
– KONEC MASOPUSTU. Věřte, nebo ne,
našli jsme jich více než 180.
Děti při pravidelných schůzkách tvořily
záložky do knih, lepily i malovaly obrázky
z papíru, skládaly motýlky, ale hlavně
jsme společně četli pohádky či napínavé
příběhy.

Květiny z ubrousků

foto: archiv Knihovna Hradištko

Dovolte mi, abych poděkovala Policii ČR
za dárek pro babičky z klubu důchodců.
Reflexní tašky a pásky na rukáv jistě rády
použijí při cestě do knihovny, či na nákup,
a jejich pohyb po silnici bude bezpečnější.

S outěž Zpívejte si s knihovnou

Výsledky soutěže Hledáme písničky o květinách
1. Ing. Václav Kruliš (197)
2. Alice, Vera a Milada Laštovicovy (195)
3. paní Helena Steklá (127)
4. paní Vendula Šaldová (122)
5. paní Helena Hezinová (115)
6. paní Helena Platzová (67)
7. Míša a Matěj (62)
8. paní Anna Havelková (61)
Zvláštní uznání patří žákům 6. třídy ZŠ
9. Jitka a Deniska Kovaříkovy (44)
Semice, kteří pracovali při hledání
10. paní Štěpánka Zavadilová (31)
písniček ve skupinách. Nejpilnější sku11. paní Zdena Čihulová (22)
pina nalezla 67 písní o květinách. Další
12. paní Jana Domnosilová (15)
skupiny měly 65, 62, 50, 45 a 28 písní.
13. paní Antonie Šimková (8)
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Vaše knihovnice
Jana Šestáková

Informace o knihovně naleznete na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
nebo na facebooku pod názvem
Knihovna Hradištko.

S outěž Čtenář roku

V kategorii dospělých vyhrála paní Jana
Zemanová, která přečetla 123 knih.
Druhé místo získala paní Štěpánka
Zavadilová za 115 výpůjček.
V kategorii dětských čtenářů zvítězila
Míša Šaldová, která přečetla 37 knih
a Terezka Kellnerová si zapůjčila knih
patnáct.

Březen – měsíc čtenářů jsme oslavili pohádkou O Červené Karkulce, vyráběním
srdíčkových medvídků ke Dni žen, tvořením velikonočních dekorací a vyráběním
malých dárečků.
Knihovna pořádala také letos tradiční
soutěže pro děti i dospělé. Velmi nás
potěšilo velké množství zúčastněných
a výsledky souteží Vám zde přinášíme.

Koláž Květinová víla

Milí přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za podporu naší krásné
knihovny, za to, že si půjčujete knihy
a účastníte se akcí, která ráda vymýšlím.
Děkuji Vám za úžasných dvacet let, které
jsem s Vámi v knihovně prožila.

Dětská čtenářka
roku
Míša Šaldová

S outěž Hrnečku vař

Knihovna pořádala letos již 7. ročník
soutěže Hrnečku vař v pojídání krupicové kaše na rychlost. Letošní ročník
se velmi vydařil a myslím, že se všichni
dobře pobavili. Kaše byl veliký hrnec,
a co se nesnědlo, rozebrali si účastníci
domů. Děkuji všem za účast a za pomoc
při organizaci akce.

Vítězové soutěže Michal Zelenka, Míša Mojžíšová a Nikola Zelenková
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Námořnický bál

Hradištko zažilo v sobotu 4. března 2017
nevídaný nájezd námořníků a námořnic.
Nepřipluli lodí, ač by se to vzhledem
k blízkosti řeky Labe nabízelo, ale tentokrát přišli po svých. Muži, ženy, ale i děti,
ti všichni dorazili na tradiční ples pořádaný Klubem mladších důchodkyň
v Hradištku – na Námořnický bál.

Zcela zaplněný sál, občerstvení, tanec,
zpěv, bohatá tombola a skvělá zábava
dokázala, proč jsou akce Klubu důchodců v Hradištku oblíbené. Jaké téma bálu
zvolí asi příště?
Text a foto Bronislav Kuba

A tak se sál hostince U Kocánků proměnil jedno slunné odpoledne v palubu
lodi plnou modrobílých tanečníků.

K nástupu dámské flotily v úvodu
Námořnického bálu zavelela kapitánka
Miluška. V předtančení se představil
dětský taneční pár. Celé odpoledne
provázel hudbou a zpěvem kormidelník
- muzikant Karel Barták. K navození
té správné atmosféry přispěla svým vystoupením plným tance a zpěvu také
námořnická posádka dětí ze zdejší školy.

V elikonoce

v Hradištku

V naší obci se do současnosti dochovala starobylá velikonoční tradice,
jež byla v minulosti součástí většího
rituálu spojeného s jarní výroční obřadností a v lidovém prostředí souvisela
s oslavou nového vegetačního roku
a se zahájením zemědělských prací.

Tradiční chlapecká velikonoční obchůzka je nazývána ŘEHTÁNÍ a je odvozena z liturgie pašijového týdne,
kdy v kostelích od „Gloria“ na Zelený
čtvrtek do „Gloria“ na Bílou sobotu
umlknou zvony, „odletí do Říma“,
a jejich zvuk nahradí hrkání trakařů.

Řehtání řadíme k jarním rituálům
s očistnou a ochrannou funkcí, jako je
třeba rituální umývání na Velký pátek.
Původ těchto rituálů je třeba hledat
v předkřesťanské magii jarního novoročí, přičemž hlučení je vysvětlováno
jako archaický projev magických praktik, jež měly člověku prospívat nebo
být prevencí proti působení nepříznivých sil. Za tento úkon „bílé magie“
chlapcům přísluší náležitá odměna.
Na řehtání se chodí po tři dny Svatého
týdne, tj. od Zeleného čtvrtka do Bílé
soboty.

A ne jinak tomu bylo i v tomto roce.
Letos se řehtání zúčastnilo 13 chlapců
různého věku.
Ing. Alice Brettová

U kliďme Česko v Hradištku

... již potřetí

I v letošním roce se naše obec zapojila do dalšího ročníku celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017, kterou
společně koordinuje Český svaz ochránců přírody a spolek Ekosmák.
Akce se konala v sobotu 8. dubna 2017 a zúčastnili se jí dobrovolníci
jak z Hradištka tak i Kerska. Sesbíráno bylo cca 250 kg odpadků.

Velký dík patří všem, kterým není lhostejný stav prostředí, ve kterém
žijeme a přišli tuto akci podpořit!
Ing. Alice Brettová
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Poledne zvoníme, Jidáše honíme.
Ó Jidáši zrádče, cos to učinil,
že jsi svého Mistra Židům zradil.
Za to budeš v pekle hořeti,
s Luciferem ďáblem tam býti.

Ó Židi nevěrní na kopci černym,
kopali jámu Ježíši Pánu, aby ho jali,
ukřižovali.
Na Velkej pátek, do hrobu dali
a na Bílou sobotu, aby ho vykopali.
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H rabalovský den
Mnoho akcí bylo připraveno na mrazivý pátek 3. února 2017. Tento den
si literární svět připomněl, že je to už
neuvěřitelných dvacet let, kdy odešel
z tohoto světa spisovatel Bohumil
Hrabal, který od roku 1965 až do konce života v roce 1997 pobýval a tvořil
na své chatě v Kersku.

Mnoho akcí proběhlo v Praze (výstava
v Grabově vile: Kdo jsem. Bohumil Hrabal:
spisovatel – Čech – Středoevropan, promítání dokumentárního filmu v Kině atlas
Olivera Maliny Morgensterna - Bohumil
Hrabal: Tak se stalo, že…, Večer neznámých nebo málo známých dokumentů
a svědectví - Bohumil Hrabal: Jsme tady
na dovolený vod hrobaře v literární
kavárně Řetězová …), také například
v Maďarsku (křest knihy Tomáše Mazala
Slalom na parnas v Českém centru Budapešť) a v Nymburce (promítání filmů
Něžný barbar, Postřižiny, Skřivánci na
niti v rámci festivalu Třeskuté krásy,
Mezinárodní konference se specialisty
na Hrabalovo dílo z Belgie, České repu-

bliky, Francie, Itálie, Polska, Německa,
Rakouska, USA…).

V Hradištku na hřbitově se z iniciativy
starosty Nymburka Pavla Fojtíka konalo
v tento den u hrobu Bohumila Hrabala
setkání příznivců díla tohoto spisovatele.
Mimo nymburských představitelů Města
přijeli i maďarští hosté (překladatel László
Polgár, Miklós Orvos), Eva Tomková (Fb
Svět Hrabal), vnuk spisovatele Jaroslava
Haška Richard Hašek a další.

Odpoledne v Kersku proběhl živý rozhlasový přenos (ČR Region) s některými výše
zmíněnými hosty a místními přáteli
Bohumila Hrabala. Hrabalův nejbližší soused Zdeněk Eliáš zavzpomínal na jejich
první setkání a na více než třicetileté
přátelství. Na otázku redaktorky Soni
Jindrové, jak by dvěma slovy charakterizoval pana Hrabala, odpověděl jednoduše:
„Dobrý člověk“. Pavel Misík, který je se
svojí ženou Olinkou poslední žijící literární postavou ze Slavností sněženek
(povídka Přátelé pojednává o přátelství
dvou vozíčkářů Pavlovi a Lotharovi) vzpomněl několik úsměvných
zážitků s panem spisovatelem, také jednu tragikomickou. Pár dní před smrtí
navštívili Misíkovi pana
Hrabala v nemocnici. Nebyl
na tom už moc dobře. Pavel
Misík se ho snažil přimět
k větší aktivitě: „Hergot,
musíte chodit!“ Pan Hrabal
odvětil: „Ale jděte do prdele,
vám se to říká, vy si jezdíte
na vozíčku.“

Velikonoce v Kersku

Bohatý doprovodný program velikonoční
výstavy nabídl všem zájemcům o tradiční česká lidová řemesla Lesní ateliér
Kuba v Kersku. Od poloviny března
až do poloviny dubna, tedy až do svátků
jara, mohli děti i dospělí vyzkoušet svoji
zručnost. Hlavní téma Velikonoc - kraslice
– se zdobily voskem, vyškrabováním,
ale také vystřihovánkou. Uplést košík
z proutí není snadné, ale uplést pomlázku s pomocí košíkářských mistrů
zvládl každý. Cukrovou polevou se zdobily perníky a vyráběly se také všelijaké
keramické nádoby, ať už na kytky nebo
kraslice na sváteční stůl. V ateliéru
Kuba se můžete setkávat s výtvarníky,
řemeslníky a dalšími zajímavými lidmi
po celý rok, a to už pětadvacet let.
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Bronislav Kuba

Bronislav Kuba

Tříkrálový turnaj

7. ledna 2017 proběhl v sále hostince
U Kocánků v Hradištku již šestý ročník
zimního turnaje ve stolním tenise
čtyřher.

Sportovní dvojice ženské (1), smíšené
(2), a mužské (14) se nejprve utkaly
ve čtyřech skupinách o postup („každý
s každým“) a o výhodnou pozici. Poté
následovaly další vyřazovací souboje
tzv. tenisovým pavoukem. V základní
části hrály dvojice zápasy na dva krátké
vítězné sety (do 11 bodů) a ve vyřazovací části již na 3 krátké vítězné sety.
Pro rychlejší spád se hrálo na dvou
hracích stolech. Postupně se hráči
ve dvojicích propracovali až k závěrečným finálovým utkáním o 1. a 2.
a o 3. a 4. místo.

I letos nedošlo k žádnému překvapení.
Vítězství z minulého ročníku obhájili
manželé Hovorkovi z Radimi, kteří
tak získali hlavní cenu - putovní pohár.
Některou z pěkných cen si odnesl
ale i každý další hráč (až do posledního místa).

Za povšimnutí stojí i fakt, že své příbuzné a známé, kteří se turnaje aktivně
účastnili, přišli podpořit také diváci.
Dobře vytopený hostinec U Kocánků,
včetně sálu, měl tak v tento mrazivý den
plno a skvěle rozjetá odpolední zábava
pak pokračovala ještě dlouho do večera.

Za organizátory (Gromeš, Kopsa, Kovář,
Kubela, Pařík, Šesták M., Kuba) děkuji
všem hráčům za účast. Věřím, že si
turnaj užili, stejně jako já a že se již těší
na letní, také šestý v pořadí - O pohár
Kerska.
Bronislav Kuba

Výsledková listina:
1. místo: Pavla a Tomáš Hovorkovi
(Radim)
2. místo: Radomír Černý a Roman
Suchel (Hradištko)
3. místo: Stanislav Němec a František
Winterblum (Hradištko)
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Výstavy v Lesním ateliéru Kuba v Kersku
pozvánka

1. března – 30. dubna 2017
KDYŽ KYTKY ROZKVETOU
Výstava malby a grafiky na květinové téma pohledem několika výtvarnic: Květuše
Burešová, Zuzana Honsová, Zuzana Muzikant Jeřábková, Václava Macků, Olga Vychodilová …

2. – 31. května 2017 / vernisáž v sobotu 6. května ve 14 hodin
Petr Brukner - BLÍZKÁ SETKÁNÍ TŘETÍHO DRUHU
Výstava koláží herce Žižkovského divadla Járy Cimrmana

3. – 30. června 2017 / vernisáž v sobotu 3. června ve 14 hodin
Tomáš Hřivnáč – GRAFIKA A MALBA
Svět ženy a její poetika

Doprava do Kerska
Lesní osada Kersko byla od svého vzniku
koncipována jako rekreační letovisko,
tedy místo, kam většina obyvatel přijíždí
a zase odjíždí. Před 2. světovou válkou,
během ní a řadu let poté dominovala
veřejná hromadná doprava, osobních
automobilů bylo poskrovnu. Železniční
dopravu bylo možno využít na trati
Praha – Kolín do stanice Poříčany a následně pešky 3 km lesní cestou zvanou
Poříčanka, nebo vystoupit ve stanici
Kostomlaty nad Labem na trati Praha –
Nymburk a využít labský přívoz v obci
Hradištko.

pozvánka

XIX. Hrabalovo

Kersko

Klub čtenářů Bohumila Hrabala
při Městské knihovně v Nymburce,
Město Nymburk, Vlastivědné muzeum Nymburk, Pivovar Nymburk,
obec Hradištko a Lesní ateliér Kuba
v Kersku vás srdečně zvou
20. května 2017
na XIX. ročník akce
Hrabalovo Kersko.

9:00 – odjezd autobusu z Nymburka

10:00 – pochod Kerskem (průvodci
Jan Řehounek a Václav Kořán, start
u Svatojosefského pramene), Hrabalovská cyklojízda (z Nymburka), plavba
do Kerska lodí Blanice (z Nymburka)

12:00 – vystoupení skupiny Tojo Band
v lesní zahradě Lesního ateliéru Kuba
v Kersku

Bývalý labský přívoz

Původní autobusová doprava s jízdním řádem

S rozvojem automobilového průmyslu
se lidé postupně začínají více přemisťovat osobními automobily a v roce 2015
je běžnou součástí dopravy většiny obyvatel a návštěvníků Kerska.

Jízdenka na přívoz

Autobusová doprava zahájila provoz
19.ledna 1929 z náměstí Republiky
v Praze do Poděbrad. Nevýhodou této
dopravy byla vyšší cena jízdenky oproti
železnici, ale jejím pozitivem byla
zastávka přímo v letovisku Kersko. Zajímavostí je situace po válce, kdy vzhledem k nedostatku autobusů byly pro
přepravu osob využívány nákladní automobily zn. Tatra, v nichž byl nákladní
prostor vybaven lavičkami.
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V současné době je možné v hromadné
železniční dopravě využívat trať Praha
– Nymburk s výstupem ve stanicích Lysá
nad Labem a Čelákovicích s přestupem
na autobus. Stanice Kostomlaty nad
Labem se stala po zrušení labského přívozu v roce 1979 pro výstup nevhodná,
a i nadále je možné využít železniční
stanici Poříčany na trati Praha – Kolín
s přestupem na autobus směr Kersko.
Lesní cesta Poříčanka zanikla při výstavbě dálnice. Přes Kersko vedou tři autobusové spoje: Praha – Poděbrady, Poříčany – Semice, Čelákovice - Sadská
Mgr. Václav Kořán

13:00 – zahájení odpoledního programu: divadelní představení souboru
Hálek Nymburk – Ostře sledované vlaky,
hudební vystoupení Jana a Václava
Neckářových, hosté: režisér Jiří Menzel, herci Josef Somr, Petr Brukner
a Pavel Nový, kameraman Jaromír
Šofr, dokumentaristka Olga Sommerová, literární historik Radko Pytlík,
autor výtvarné podoby náhrobku rodiny
Hrabalových sochař Aleš Hnízdil,
spisovatelka Jindra Svitáková (životopisná kniha Jitky Zelenohorské
Ujel mi vlak), křest nové knihy Jana
Řehounka (Kerskem ve stopách Bohumila Hrabala) a Petera Pačaje (Mosty
do Haliča). Moderátor Vít Špinka.
16:00 – Tojo Band

17:00 – ukončení programu

Po celý den – venkovní výstava
Život a dílo B. Hrabala, výstava koláží
Petra Bruknera, stánek Městské knihovny Nymburk, Postřižinské pivo,
další občerstvení.
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Co možná nevíš ...

• Nevinný a čistý beránek • Čas Velikonoc byl pevně stanoven již
v křesťanství symbolizuje
památku Krista, který byl
obětován na kříži.

• O pomlázce se v českých

Ahoj. Tak už je ve vzduchu jaro, budou
Velikonoce, a s tím souvisí i nějaké
povinnosti. Jak jste si jistě všichni
nevšimli, nějakou dobu se v lese neobjevuji, protože jsem musel odjet za rodinou do Schwarzwaldu. Synovec je prý
málo děsivý, tak mu dávám cenné rady
do života. Takže můj pravidelný příspěvek do Novinek tentokrát budete
muset zvládnout beze mě. Ale kdo
si počká a nebojí se, v létě si počte
o mém dalším výletě za zajímavostmi
mého domovského rajonu.
Svůj Lumprtál von Kerwald (LfK).

zemích zmiňuje již ve 14.
století. Každé šlehnutí dívky
znamená, že nebude po celý
rok postrádat energii a elán do života.
Ovšem pokud se vyšlehá vdaná žena,
má jí vyšlehání vyhnat zlý jazyk.

• Víte,

že dříve se mazanec nepekl
na sladko, ale i slaný? Byl symbolem
slunce a připravoval se ze strouhaného
sýra a mnoha vajec, aby byl krásně nažloutlý.

• Hlavním symbolem jsou však velikonoční vajíčka. V čokoládové podobě se
začala vyrábět v Evropě již v 19. století.
Největší čokoládové vejce bylo vyrobeno
v Itálii v roce 2011 a vážilo 7,2 tuny.

V elikonoce v Kersku

„To zas bude v álejích nablito,“ klasický
výrok paní Francové, vztahující se k myslivecké slavnosti. Dal by se aplikovat i na
svátky jara v kerském polesí. Zatímco
Filipínci se bičují a přibíjejí na kříže, aby
oslavili zmrtvýchvstání Ježíše Krista, tady
mají Velikonoce poněkud jiný charakter.

Už před řadou let navštívila Kersko Česká
televize a odvysílala reportáž, ze které
vyplynulo, že z místních osadníků žádná
zbožnost nesálá, dokonce někteří přiznali, že pořádně nevědí, proč se tyto svátky
slaví. Podezírám obyvatele osady, že se
nemodlí, nechodí do kostela, že nikdy
nebyli u svaté zpovědi. Ostatně já taky ne.
Přesto se slaví každoročně, i když se podmínky během desítek let radikálně změnily.

Za mého dětství, což byla léta padesátá
(minulého století), se tady všichni znali,
byla to jakási velká rodina. My, prckové,
jsme říkali dospělým strejčku a tetičko
a nosili jsme si z pomlázky fůry vajec,
čokolád i hotových peněz. Nepamatuji se,
kdy to přesně bylo, ale někde jsme dostali
prvního panáka a potom se to už vezlo.
V dorosteneckém věku jsme jaksi původní
nadílku zavrhli a stále více kopírovali
počínání dospěláků. Vzhledem k naší nezkušenosti to dopadlo, jak muselo. K radosti
rodičů jsme se z pomlázky potáceli na chaty

zbědovaní jak Napoleonova armáda na ústupu z Ruska. A ty aleje vypadaly…

Časem, s přibývajícími léty, jsme už měli
natrénováno a následky přicházely později.
Taky se ustálil seznam hostitelů, protože
všichni se při nejlepší vůli obejít nedali.
Takže jsme licitovali, kde nám nabídnou
husí játra v sádle, kde bude dršťková polévka, naložené houbičky, případně kde bude
whisky. Mezi nejoblíbenější štace patřili
bratři Hrabalové, jejichž pohostinné manželky nám byly schopny snést modré
z nebe. Ale ani jinde se nedali zahanbit
a zejména tam, kde nás znali od dětských
let, nás vítali velmi upřímně. Byla to příležitost se vyptávat, kolik z nás se od podzimu oženilo, kdo se stal otcem a takové
posezení se úměrně protahovalo, zejména
když jsme měli stále dolité skleničky.

A tady vidím skrytou podstatu křesťanství
velikonočních svátků v Kersku. Obdarovat
bližního svého, rozdělit se s ním o jídlo
a nápoje, chovat se k němu jako k bratru.
Že se bližní potom váleli po škarpách byl
jen jakýsi vedlejší produkt…

Bohužel s přibývajícími léty ubývalo adres,
hostitelé odcházeli na věčnost a naše generace pomalu, ale nezadržitelně zestárla.
Víc toho nakecáme než vypijeme, také

v roce 325.

• Zvyk dávat v jarním čase barvená vajíčka lze vysledovat až do starověkého
Egypta či Persie. Symbolizovala plodnost a nový život.
• Podobně jako
vejce má i velikonoční zajíc původ
v předkřesťanské
době. Byl považován za symbol
plodnosti jako
jedno z nejplodnějších zvířat.
Velikonoční zajíc
z Kerska
autor: B. Kuba
Lesní ateliér Kuba

ono kombinovat pivo, červené a bílé víno
s různými druhy kořalek je pro seniory
a jejich organismus pohroma. Jó, za našich
mladých let, vzpomínáme na bohatýrské
výkony minulého tisíciletí …

Taky Kersko se změnilo, razantním způsobem přibylo chatařů, ale i stálých obyvatel,
někteří splynuli s původními osadníky,
ale většinou se už neznáme, dětský pozdrav
je vzácností a někdy se i mluví jazyky mně
neznámých kmenů. Přesto i příští rok
určitě alespoň na chvíli vyrazíme a budeme
se střídat s mladšími partami, které si
zopakují naše někdejší nezralé počínání.
Některé zvlášť vydařené etudy z Velikonoc
budou určitě k vidění na sociálních sítích
To za našich mladých let…
A ještě faktická poznámka: kvůli řidičům
se pomlázka odbývá už v neděli. Diví se
tomu zejména cykloturisté, když se nám
s vypětím všech sil vyhýbají, napadené
dámy na kolech řvou, že až zítra, ale my
víme svoje. A to je důležité. Letošní
Velikonoce jsou za námi, a tak vzhůru
k Velikonocím 2018.

J. Pech
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