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Letní pranostiky
Markéta vede žence do žita.
· Svatá
léto bez vody, budou drobný
· Je-li
brambory.
před Jakubem jasné, urodí se
· Třižitodnykrásné.
na Svatou Annu mravenci
· Zvětšují-li
své hromady, lze očekávat tuhou zimu.
fouká v srpnu severák, bude
· Když
dlouho pěkně pak.

V letním vydání Novinek
naleznete:
- Slovo starosty
- Policie ČR OOP Sadská informuje
- Socha Panny Marie v Kersku
- Základní a Mateřská škola
- Vítání občánků
- Knihovna informuje
- Pozdrav z Teplic (paní Š. Zavadilová)
- Severská chůze (Posel života)
- 3. ročník Šachového turnaje
- Hrabalovo Kersko s jednadvacítkou
- Vzpomínka na paní Hedviku Holubovou
- V Kersku se filmovalo
- Léto v Lesním ateliéru Kuba v Kersku
- Jezdecká škola Equus Kinsky
Slatinná louka v Kersku - Mečík bahenní, foto: Bronislav Kuba

Vážení spoluobčané,
Čas běží jako bláznivý, jak se zpívá v jedné
písničce, a máme tady opět dobu dovolených, školních prázdnin a také období,
kdy většina z nás tráví zasloužený odpočinek sluněním u chladivých vln, ať již
slaných nebo sladkých.
Rád bych připomněl, co se v naší obci
podařilo realizovat.
Zásluhou pana Bretta nejml. a pana
Krejčíka ml., byla provedena úprava osazení kanálových vpustí v ulici Ve Vilách.
V brzké době dojde k opravě povrchu

nejen v této lokalitě, ale ve všech ulicích
v obci, kde jsou šotolinové povrchy.
Aktuálně je zpracováván nový pasport
komunikací, který je nezbytně nutný pro
realizaci rekonstrukce místních komunikací, ten stávající z roku 1967 již není
pro potřeby stavebního řízení použitelný.
Byl prohlouben příkop podél hlavní silnice směrem na Sadskou, včetně pročištění propustků u vyústění obecních
komunikací. Za tuto práci posílám poděkování společnostem Vak Nymburk
a SÚS Poděbrady, které ji provedly bez
finančních nároků. Nánosy na krajni-

cích silnic od hřbitova až po křižovatku
v Kersku byly odstraněny pracovníky
firmy Bramko. Děkuji za pomoc.
V nedávné době byl, po roce od zadání,
předán projekt zpevnění odstavné plochy
v prostoru U Pramene, zahrnující i vjezd
na 13. alej. Předpokládáme, že realizace
samotné stavby, která je slibována již
drahně dlouho, by mohla začít ještě letos.
V Kersku u hlavní silnice byla umístěna
nová konstrukce autobusové zastávky.
Přispěje jistě k většímu bezpečí i komfortu cestujících a za pěkné provedení
patří dík panu Davidovi Novotnému.
... pokračování na další straně

Díky vstřícnosti původních majitelů
se podařilo získat do majetku celkem
3 pozemky o celkové výměře přesahující
1000 m2 za symbolické 3 koruny. Na těchto pozemcích byly v minulosti již uloženy
inženýrské sítě a vedou přes ně přístupy
k rodinným domům.
V minulých dnech se zlepšila občanská
vybavenost Kerska, byla znovu zprovozněna restaurace Hájenka a rychlé občerstvení na křižovatce. Tyto služby jistě ocení
nejen místní občané, ale i turisté a ostatní
návštěvníci Kerska. Do nového se převlékl
i objekt Bungalovů, který nabídne rychlé
občerstvení i kolařům jedoucím po levém
břehu Labe.
Na ukončení školního roku proběhla velmi pěkná a vydařená školní akademie
v prostoru restaurace U Kocánků. Děkuji
učitelkám Základní a Mateřské školy
a jejich žákům za krásné vystoupení.

Jsem rád, že škola a školka dobře fungují
a je mi líto, že musím řešit hloupé anonymy, které školu a její pracovníky nepravdivě očerňují.
Klub mladších důchodců pozval děti z naší
školy na výlet do ZOO, který se velmi líbil.
Mám radost, že toto propojení generací
u nás v obci dobře funguje.
Myslivecké sdružení se připravuje na vysazení mláďat kachen a bažantů, které
z naší přírody pomalu mizí a snaží se do přírody vrátit její původní faunu.
Rád bych poděkoval našim fotbalistům,
že udržují sportovní život v obci, a do příští
sezóny jim přeji hodně štěstí.
Na konec měsíce června je připraven
dětský den, který pořádá místní škola
společně se sportovci. Na zpestření programu se budou podílet členové AČR

a HZS. Budu rád, když se akce vydaří
a užijí si ji děti i jejich rodiče.
V květnu proběhlo vítání nových občánků
Hradištka, kterého se zúčastnilo 5 chlapců
s jejich rodiči a blízkými příbuznými.
Škoda, že jediná holčička těsně před akcí
onemocněla, proto jí byl předán dárek
v domácím prostředí.
Zdrojem stížností občanů je přístupová
cesta k areálu jezdecké školy. Aby se tento
problém co nejlépe vyřešil, jednáme proto
i za přítomnosti PČR a Odboru dopravy
MěÚ Nymburk o možnosti alternativního
dopravního připojení mimo obec.
Na závěr Vám všem přeji příjemné prožití
dovolené plné slunce a pohody, abyste
načerpali mnoho nových sil do dalšího
období.
Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

Třiďme odpad!

C yklovýlet Kersko 2019

Obecní zastupitelé se byli podívat ve sběrném dvoře firmy Nykos, kde v té době
byl vyložen obsah popelnic směsného
odpadu z Hradištka. Na základě tohoto
šetření apeluji na občany - TŘIĎME
ODPAD!

Cyklovýlet Kersko 2019 je naplánován na sobotu
20. července, případný náhradní termín na
sobotu 17. srpna.

Uvědomme si, že tříděním odpadu pomůžeme ušetřit značně velkou sumu
peněz. Vždyť likvidace 1 tuny bioodpadu stojí obec 160 korun, zato
likvidace 1 tuny směsného odpadu
vyjde na 1090 korun!

Letos se projedeme po letovisku Kersko a podíváme
se na známá místa či chaty netradičním pohledem.

Ing. Vlastimil Šesták
Prohlédněte si, co vše se najde v popelnicích.

• Odjezd v 9 hodin od Svatojosefského pramene.
• Délka výletu cca 2,5 hodiny.

Mgr. Václav Kořán
Foto: archiv Novinky / podzim 2016

Z ájezd do Divadla kouzel
Obecní úřad v Hradištku pořádá zájezd do divadla,
doprava autobusem zdarma.
Divadlo kouzel Pavla Kožíška, strhující show pro celou rodinu (vhodné i pro děti
od 7 let) MAGICKÁ ESA, 9. listopadu 2019, 14:00 hod., cena 359 Kč.
Při velkých „copperfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze Světového poháru
bavičů – iluzionisty Pavla Kožíška – představí v neočekávaných rolích přední české
modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, která promění postavu
dospělého člověka v malé dítě, záhadné čtení myšlenek divákům v publiku, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, originální levitaci divačky z publika, vystřelení kouzelnice z děla a na řadu dalších velkolepých iluzí plných perfektní zábavy!
Vstupenky v prodeji v kanceláři OÚ.

A ktuální informace
o činnosti a dění v obci
jsou pravidelně uveřejňovány na oficiálních webových stránkách naší obce.
www.hradistko-kersko.cz
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Uzávěrka podzimních Novinek
Uzávěrka podzimního čísla Novinek
je 22. 9. 2019. 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 2019

Policie ČR Obvodní oddělení Sadská informuje
„Řidiči pozor“!
V čase letních prázdnin
a dovolených je větší provoz na našich silnicích.
Řidiči by tak měli dbát
zvýšené opatrnosti a bezpečnosti v silničním provozu.
Řidič by měl použít k jízdě jen takové
vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním
předpisem a vždy dodržovat pravidla
silničního provozu. Kontrolovat průběžně technický stav svého vozidla. Být vždy
připoután bezpečnostním pásem. Přizpůsobit rychlost jízdy všem okolnostem
silničního provozu. Dát přednost chodcům na vyznačeném přechodu pro chodce.
Nesedat za volant, pokud se člověk necítí
dobře, řízení vozidla odložit raději na po-

zdější dobu. Nezapomenout na pravidelné zdravotní prohlídky, které zákon
přikazuje řidičům ve věku 60 let a které
potvrdí jeho způsobilost k řízení. Nesedat za volant po požití alkoholických
či jiných návykových látek!
„Auto není trezor“
O prázdninách navštěvujeme různá místa,
jako jsou hudební či jiné kulturní akce,
nákupní střediska, jezdíme do lesa na houby a na koupaliště apod. Jsou to místa,
kam se zejména dopravujeme svými
vozidly. Tato skutečnost bohužel láká
i zlodějíčky, kteří se vloupávají do motorových vozidel, protože tam nezodpovědní majitelé často zanechávají cenné
věci. Auto není trezor, proto radíme
nenechávat na sedadlech ani odkladných plochách vozidla žádné věci,
zejména kabelky, kufříky, písemnosti,

S ocha Panny Marie v Kersku
V pondělí 24. června 2019 došlo
k večeru k vážné dopravní nehodě
na okraji kerského lesa směrem
od Velenky do Sadské. Důsledkem
nárazu osobního vozu byl rozbořen památník se sochou Panny Marie
s Děťátkem. Socha byla poškozena
na několika místech a nyní je uložena na Obecním úřadě v Hradištku.
Protože tato socha patřila k malebným symbolům Hradištka - Kerska,
a stala se nezbytnou součástí historie naší obce, zajistí obec její opravu
a instalaci na původní místo.

Na místo samotné se lidé chodívali pomodlit už od nepaměti. Kdy poprvé a proč
právě sem, napoví dochovaná legenda,
uveřejněna v knize Sadská, opis dějepisný, místopisný a statistický, kterou
sepsal a vydal vlastním nákladem v roce
1912 děkan ze Sadské Vojtěch Jelínek:
O sloupu tom zachovává se podání,
že jej prvně dali postaviti Čáslavští
poutníci na památku a poděkování Pánu
Bohu a Matce Boží za prokázanou
záchranu. Stalo se totiž, že Čáslavští
poutníci v Kerském lese zbloudili až
do noci a tu v tom lese hroznou bouří
překvapeni byli. Že všichni bez pohromy konečně z lesa se dostali, přímluvě
Matky Boží přičítali…
V kronikách se uvádí, že lidé z Čáslavi
a přilehlých obcí si chtěli nadejít cestu
a v Kersku zabloudili. Až druhý den ráno
z míst, kde nyní stojí pomníček, spatřili
kostel v Sadské:
Roku 1775 nákladem děkana Čížka
(V letech 1764 – 1786 působil v Sadské
farář Tomáš Nepomucký Čížek, rodák
z Hořic. Po příchodu do Sadské si stěžoval na velice bídný stav budov, jak
příbytku farního, tak hospodářských stavení, pozn. aut.) postaven byl na místě
zpuchřelého nový sloup dřevěný s klekátkem a na sloupu nový, na plechu
malovaný obrázek Rodičky Boží Staroboleslavské. Obrázek ten maloval
Hořický malíř Koptík. Dne pak 25. měsíce
května byl slavnostně posvěcen.
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mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, peněženky nebo osobní doklady.
Ve vozidle nenechávat ani oblečení.
I bezcenná věc neunikne pozornosti
zloděje. Rovněž neukládat věci do zavazadlového prostoru vozidla v místech,
kde je větší pohyb lidí. Nikdy nevíte, kdo
se zrovna na Vás dívá. Panel či odnímatelné radio nikdy ve vozidle nenechávat! Autorádio bývá pro lapky velké lákadlo. Naše lhostejnost zlodějům nahrává, a proto si všímejte podezřelých osob
na parkovištích. V případě jejich výskytu
ihned volejte na linku 158, kdy operační
důstojník na místo vyšle nejbližší hlídku
policie.
Za obvodní oddělení policie ČR v Sadské
npor. Mgr. Jana Žďárská
vedoucí oddělení

Poutníci se tam každoročně zastavovali
při své cestě do Staré Boleslavi. (V roce
935 byl svým bratrem ve Staré Boleslavi
zabit český kníže sv. Václav. Stal se hlavním patronem Čech a Moravy.)
…Čáslavské procesí rok od roku o svátcích Svatodušních do Staré Boleslavi
putujíc, tuto se zastavuje…
Nový sloup s malovaným obrázkem
Panny Marie zde stál 111 let.
…Titíž poutníci Čáslavští vidouce sešlost
Mariánského obrázku, učinili sbírku,
taktéž i obce Třebestovice a Velenka,
a dali postaviti na místo sloupu sochu
kamennou (r. 1886), jenž že, bohužel,
volili sobě špatného sochaře Formánka
Českobrodského, jenž, nejsa umělcem,
dílo velmi primitivní za dosti drahý
peníz (120 zl.) vyhotovil.
Na cestě, po obou stranách, se od železniční zastávky v Třebestovicích až k soše
Panny Marie konaly v minulosti vyhlášené poutě. Všemožné pouťové atrakce
– nezbytné stánky s perníkem, tureckým
medem a jinými laskominami, jiné stánky se štěstím za korunu, papírovými
deštníčky se střapci na koncích pro parádivá děvčata, trumpety a frkačky pro
kluky – byly natolik oblíbené, že se zde
sjížděli lidé ze širokého okolí, dokonce
i z Prahy.
Za minulého režimu bylo pořádání poutě
asi v polovině 60. let 20. století zrušeno,
pro údajné rušení zvěře. Ve skutečnosti
to však bylo pro její náboženský obsah.
Bronislav Kuba
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko
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Hurá na prázdniny
Školní rok 2018/2019 se chýlí ke svému
konci a děti ze základní školy již nedočkavě vyhlíží dva měsíce prázdnin. Ale ještě
než se na ně vydají, poslední dny si ve
školních lavicích užily.
Aktivně společně prožily školní akademii,
kterou se rozloučily nejen s uběhlým školním rokem, ale také se svými spolužáky
z 5. ročníku, kteří odcházejí do školy
do Semic a do Poděbrad. Navštívily Stanici
HZS Nymburk, závodily na dračích lodích
v Nymburce, starší děti zvládly dopravní
výchovu v Nymburce a samy mezi sebou
uspořádaly turnaj ve florbalu.
Všechny aktivity byly zaslouženou odměnou za práci a úsilí, které věnovaly během
roku školním povinnostem.

Také ve školce se nenudily a během roku
si děti plnily své úkoly a pod vedením
paní učitelek toho zvládly mnoho.
Děkujeme dětem školky a školy za mnoho
krásných zážitků prožitých společně s nimi,
rodičům za podporu, knihovnici Janě
Šestákové za spolupráci, členkám KD
za pomoc při organizování akcí a společné
výlety, všem sponzorům za finanční a materiální dary a zřizovateli za vstřícnost
a podporu naší práce.

Čarodějnická škola

Přejeme všem krásné prázdniny, sluncem
zalité dny odpočinku a volna. Těšíme se
po prázdninách na zahájení školního roku
2019/2020, který začne 2.9.2019.
Mgr. Marcela Šteffková
ředitelka školy a školky

Pasování na rytířku a rytíře čtení

M áme rádi sport!
V Hradištku a okolí žije spousta dětí,
které jsou šikovné v různých zájmových
činnostech. Rádi bychom se s vámi
podělili o úspěchy našich dětí na poli
sportovním.

poděkování a pochvala patří všem našim
žáčkům sportovcům za jejich zápal a snahu dosáhnout nejlepšího možného výsledku, ale také ostatním za ukázku a projev
velkého týmového ducha.

V pátek 14. června jsme se jako každý
rok rozjeli do Hořátve, kde zdejší škola
pořádala tradiční závody v lehké atletice
pro malotřídní školy z blízkého i vzdálenějšího okolí. Letošní rok se těchto
závodů zúčastnilo rekordních 11 škol.
Ve velmi teplém a slunečném dni děti
soutěžily ve čtyřech disciplínách – běh
na 50 nebo 60m, běh na 400 metrů, skok
do dálky a hod míčkem.

Je krásné sledovat, jak se děti navzájem
podporují, fandí si, poplácají se po ramenou, mají radost z úspěchů druhých,
ale také se umí vzájemně utěšit, když
to zrovna nevyjde. Jsou zkrátka skvělá
parta!
Hodnocení škol:
1. místo ZŠ Hořátev
2. místo ZŠ Běrunice
3. místo ZŠ Hradištko

Návštěva ZOO

ˇ
Horátev
- Závody
v lehké atletice

Úspěchy jednotlivců:
1. místo Michaela Mojžíšová /běh 400 m
1. místo Michaela Mojžíšová /hod míčkem
1. místo Michal Novotný /skok do dálky
2. místo Karolína Straková /běh 60 m
2. místo Karolína Straková /skok do dálky
3. místo Daniel Novotný /skok do dálky
3. místo Jáchym Kristián Kalíšek
/hod míčkem

3. místo František Winterblum /běh 60 m
3. místo Jakub Pažout /skok do dálky
A jak to dopadlo? V celkovém hodnocení
škol se naši malí i velcí atleti umístili
na krásném 3. místě a rozšířili tak školní
sbírku o další sportovní pohár. Velké
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Za ZŠ Hradištko
Mgr. Hana Maudrová
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M ateřská škola
Poohlédnutí za školním rokem 2018/2019
v naší mateřské škole.

Letošní školní rok končí a mateřská škola má za sebou celou
řadu vydařených akcí. Děti
pravidelně jednou měsíčně navštěvovaly místní knihovnu,
shlédly mnoho divadélek, která
při různých příležitostech přijížděla k nám do MŠ.

ˇ
Skolní
akademie
’
Poštácká
pohádka

Labyrinty Loučeň

Zúčastnily se několika akcí organizovaných společně se základní školou.
Na podzim proběhly: ,,Dračí lodě“, ,,Strom svobody“ k oslavě 100. výročí
vzniku Československé republiky a ,,Halloween aneb Strašidelná stezka
odvahy“. V předvánočním čase děti společně se školáky oslavily tradiční rozsvěcení vánočního stromečku, příchod čerta, Mikuláše
a anděla a ozdobily stromeček pro zvířátka.

Rozloučení se žáky 5. ročníku

Po novém roce jsme věnovali
více času přípravě předškoláků na vstup do základní školy.
Jako novinku jsme v některých
měsících zařadili ,,Bláznivé
pátky“ s různou tématikou např.
ponožkový, kloboukový nebo
také hrací.

Poník ve školce

B

B

C

Dětský den Základní a Mateřské školy

Letos se poprvé naše mateřská
školka zapojila společně se ZŠ
do akce ,,Vynášení smrtky“
k rozloučení se zimou. Na jaře
děti uklízely obec, navštívily
společně s žáky 1. a 2. třídy
skanzen v Přerově nad Labem
– výstavu ,,Jaro na vsi“, společně s rodiči tvořily na Velikonoční dílničce a vyzkoušely
si na vlastních dopravních
prostředcích dopravní hřiště
vytvořené na asfaltové ploše
na zahradě ZŠ.

B

Závody malých dračích lodí
Dne 25. června se naši žáci zúčastnili Závodů malých
dračích lodí v Nymburce. Naše škola se celkově
umístila na 4. místě a v kategorii malotřídních
škol na 1. místě.

V měsíci červnu pak došlo i na oslavu Dne dětí, který letos připravili
školáci pro děti v pohádkových kostýmech. V rámci školního výletu
jsme se s dětmi vypravili na Loučeň, kde si děti prohlédly zámek, vyzkoušely některé labyrinty a pohrály v lanovém parku. Při oslavách
Vánoc a Velikonoc jsme se setkávali s důchodkyněmi a navštěvovali
obecní úřad. Ani letos nebude chybět závěrečná akademie v Hostinci
,,U Kocánků“. Děti z mateřské
školky si připravily krátké vystoupení a proběhne oficiální rozloučení s předškoláky.
Čas opět uplynul jako voda a my
už se těšíme na další akce v následujícím školním roce. Jsme rádi
za vstřícnou spolupráci se ZŠ,
důchodkyněmi, místní knihovnou,
obecním úřadem a v neposlední
řadě i s rodiči. Děkujeme všem
a těšíme se na to, co nám následující rok přinese.
Za mateřskou školu
Kristýna Žižková
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2019
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Velmi si vážíme podpory ze strany
rodičů!
Jménem ZŠ a MŠ Hradištko
Mgr. Marcela Šteffková
„V tuto chvíli jsou oba moji synové žáky
ZŠ Hradištko, je proto velmi těžké jakkoli
komentovat její fungování. Přesto, pod
vlivem aktuálních událostí, cítím naléhavou potřebu, veřejně vyjádřit svůj názor
a vyhradit se vůči anonymnímu obvinění.

Nejsme v Hradištku přímo místní, bydlíme v nedaleké Sadské, školu jsme si
vybrali sami, na základě doporučení,
rozhovorů s vedením i učiteli, po osobních návštěvách ve výuce a hlavně díky
názoru mých dětí, které (před dvěma
lety) po zkušebním týdnu v Hradištku,
už vůbec nepřipouštěly možnost, že by
šly jinam a přestup byl okamžitý. Toto
rozhodnutí řadím k těm nejlepším,
která jsme kdy udělali.

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

7. ročník
závodu malých dračích lodí
Kdy se závod uskuteční: 14. září 2019 od 9.00 hodin
Kde se bude závodit:
na vodní hladině Labe u areálu
Bungalovy Kersko
dobrovolné, výtěžek bude věnován
Vstupné na akci:
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.
|6

ZŠ Hradištko děkuji za kvalitu a profesionální úroveň výuky, respektující
přístup k dětem, k řešení problémů a neskutečné nasazení učitelů i při mimoškolních aktivitách. A hlavně, domů
se nám vrací spokojení, socializovaní
a motivovaní kluci. Nikdy bych nevěřila,
že toto všechno najdeme v malé vesničce,
uprostřed polí.
Jsem vděčná maminka,
Jana Jahodová“

Jak natrénovat: Tréninky budou probíhat v místě konání
závodů v pátek 13. 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 14. 9. 2019 - 2 400,- Kč za tým, na místě v den
konání závodů - 3 000,- Kč za tým, děti do 15 let zdarma.
Podrobnější informace: Porada kapitánů jednotlivých týmů
proběhne 14. 9. 2019 v 9:00 hod. v areálu Bungalovy Kersko
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
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2019

V ítání občánků
V sobotu 4. května 2019 dopoledne
se v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Hradištku sešli rodiče, babičky,
dědečkové a další příbuzní s pěti nově
narozenými dětmi, aby se zúčastnili
slavnostního zápisu do pamětní knihy
naší obce.
Tuto malou slavnost zpestřily básněmi a písněmi děti z naší základní
školy. Dětem byly věnovány na památku dárečky, keramická figurka
se jménem každého dítěte věnovaná
Lesním ateliérem Kuba a zlatý přívěsek s písmenkem věnovaný obcí
Hradištko. Milé sladké pohoštění,
které slavnostní chvíli zpestřilo, věnovala paní Jana Šestáková.

Rodiče Jakub Müller a Zuzana Kopřivová a jejich
syn Denis Müller

Rodiče Ondřej a Lucie Hakovi a jejich syn
Damian

Rodiče Stanislav Němec a Radka Čižmárová
a jejich syn Robert Němec

Rodiče Karel a Petra Pavlíkovi a jejich syn
Vojtěch

Pět chlapců bylo zapsáno do pamětní
knihy a jednu holčičku, která onemocněla, pan starosta navštívil doma,
aby ani ta v pamětní knize nechyběla.
Hodně štěstí v životě Kateřino,
Damiáne, Davide, Denisi, Roberte,
Vojtěchu!
Jana Kubová

Rodiče David a Ludmila Novotní a jejich syn
David

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

GG
G

V červenci oslaví narozeniny paní Božena Šindelová, Jaroslava
Veverková, Květuška Šťastná, Štěpánka Zavadilová a pánové Čeněk
Kožnar, Antonín Veverka, František Winterblum a Milan Dlabač.

Srpnovými oslavenci jsou paní Jana Pokorná, Magda Křehnáčová, Eva Volcová
a pan Stanislav Němec.
V září oslaví své narozeniny paní Jana Rejzková, Věra Brynychová, Jaroslava
Kožnarová a pánové Jaroslav Straka a Bohumil Sekyrka.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2019
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K nihovna informuje
Milí čtenáři a příznivci knihovny,
také v jarním období uspořádala
knihovna mnoho akcí pro své pravidelné návštěvníky.

Dětičky z mateřské školky navštívily knihovnu celkem třikrát a vyslechly si pohádky Boudo budko, O veliké řepě a O princezně na hrášku.
Každou středu po obědě do knihovny přicházejí děti z první až třetí třídy a společně čteme, malujeme, hrajeme deskové hry,
vyrábíme různé drobnosti a také si vyprávíme a učíme se naslouchat druhým.

Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

Děti ze školky před budovou Obecního úřadu

Akce Den dětského čtení

Oznamuji čtenářům, že knihovna
bude zavřena z důvodu dovolené
ve dnech 22.7. – 29.7.

Zúčastnili jsme se akce Den dětského
čtení. Je to celoevropský projekt, který
zábavnou formou zapojuje děti do čtení papírových knih. Víte, že jeden z pěti patnáctiletých neumí moc dobře číst? V Evropě
postrádá literární dovednosti 73 milionů
dospělých. Říkáte si, co je komu do toho
a proč by to mělo společnost zajímat? Čtení
je esenciálním předpokladem pro plnohodnotné zapojení jedince do společnosti
i pro zdravé fungování a rozvoj společnosti
jako takové. Snad budete také souhlasit, že:
• Bez čtenářských dovedností se lze jen
těžko vzdělávat.
• Bez čtenářských dovedností je těžší
procházet běžnými životními situacemi
(smlouvy, návody, žádosti, atp.).
• Bez čtenářských dovedností je těžké
rozběhnout vlastní podnik či získat lepší
zaměstnání, což má vliv na zdraví ekonomiky v zemi.
• Bez čtenářských dovedností není možné
rozvíjet vědeckou činnost.
• Čtenářství je základ pyramidy, na jejímž
vrcholu je všestranně rozvinutá, vzdělaná
a bohatá společnost. (Rosteme s knihou)
Babičky z Klubu důchodců se scházely
každé pondělní odpoledne. Společně oslavily svátky a narozeniny, malovaly, hrály
deskové hry, vyprávěly, četly, zpívaly, …
Ale hlavní činností tohoto období bylo
tvoření květin na svatbu. Krásné růže
z ubrousků skládaly babičky s láskou
a pečlivostí, snad se budou líbit.
Vaše knihovnice Jana Šestáková

Pondělní posezení

Tvoření květin na svatbu

Kartička ve vintage stylu

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

Metodická návštěva v naší knihovně
V dubnu navštívily knihovnu metodičky
z regionální knihovny v Kutné Hoře –
paní Mgr. Lucie Macháčková a paní Lenka
Frankovicová. Na základě jejich doporučení se uskutečnila aktualizace knihovního fondu a byly vyřazeny tituly, o které
již čtenáři nemají zájem a opotřebené knihy.
Závěr z metodické návštěvy
Knihovna pracuje velmi dobře. Je stmelujícím prvkem v obci napříč generacemi.
Paní knihovnice je vzorem pro ostatní
knihovny v našem regionu. Účastní se
porad a vzdělávání, sleduje současné trendy
v oboru knihovnictví. Chápe, že knihovny nejsou jen půjčovnami knih, ale spo|8

lečenskými a komunitní centry, příjemným místem neformální vzdělávání
a potkávání se.

světlejší a příjemnější. Přijďte se podívat
a třeba si i vypůjčit pěknou knihu na dovolenou.
Jana Šestáková

Doporučení:
1. Obnova mobiliáře. Regály v knihovně
jsou již staré. Jejich obnova by knihovně
velmi prospěla.
2. Naučná literatura je v knihovně poměrně zastaralá. Je nutné začít s její obnovou.
Na základě tohoto doporučení byla knihovna částečně vybavena novým nábytkem
a regály, a do budoucna se počítá s výměnou všech starých polic za nové. Prostředí v knihovně je teď mnohem vzdušnější,
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2019

Pozdrav z Teplic
Milí čtenáři Novinek,
dovolte, abych Vás všechny v letním vydání Novinek pozdravila z českého severu,
kde nyní žiji, a přidala pár vzpomínek
ze života v milované obci. V Hradištku
jsem se nenarodila ani neprožila dětství
(to bylo v nedalekých Milčicích), ale osud
mi dopřál prožít zde mnoho let. Zdravotní důvody mě z Hradištka "vyhnaly",
ale v duchu jsem stále tam. Pravidelně
čtu Novinky, jsem v kontaktu s mnoha
milými lidmi, sleduji se zájmem vše,
co se v obci děje. Mám čas vzpomínat
a ráda bych se s Vámi o vzpomínky
podělila. Hlavně o ty dávnější, starší
generace si je snad připomene ráda,
a mladé, doufám, budou také zajímat.
Naše děti chodily do místní školy
od 1. až do 4. třídy, školu vedl pověstný
hodný i přísný "řídící učitel" Přibyl. Měl
krásnou přezdívku Trs podle svého často
užívaného slova.
Dnes každý nasedne do auta a jede
nakupovat do marketů, my jsme chodili
k Vilímům, tam jsme si při nákupu popovídali se sousedy i Vilímovými. Jednou týdně jsme vystáli frontu na maso
u Kůrků, řezník pan Kůrka vždycky
legračně řekl, které druhy masa dnes
nejsou a že se dostane na všechny. Rádi
jsme také chodili pro voňavé pečivo
do pekařství u Sekyrků.
Dopravní spojení bylo velice skromné,
a tak velkou roli hrál přívoz přes Labe
na nádraží do Kostomlat. Pan Dvořák,
pan Matouš a pan Bláha převáželi lidi
s nezbytnými koly, ale také koňské
či kravské povozy. V zimě prosekali led
nebo převáděli lidi po zamrzlém Labi.
Pamatuji se, jak vlastně každou zimu
mrzlo, děti chodily bruslit na rybník
a sáňkovat " na břeh".

od paní Štěpánky Zavadilové
K holiči se chodilo do holírny pana Krejčíka, ten stříhal hlavně mužské a děti.
Kdo potřeboval "něco s elektrikou", šel
za panem Zumrem, pokud potřeboval
opravit boty, šel k panu Klicperovi.
Velice nerada bych na někoho zapomněla, uvedený seznam svědčí o tom, že se
žilo tak po sousedsku. Občas se někdo
pohádal kvůli vyžínání škarp, skoro
v každém domě totiž chovali králíky
a slepice.
Moc ráda vzpomínám na Labe a lesy
kolem obce. O lesy se vzorně staral pan
hajný Klohna, který snad nikdy neodložil lesnickou uniformu. Jak rádi jsme
chodili na houby (rostlo jich mnoho
druhů až do prosince) a přitom obdivovali typické aleje a známé borovice.
Labe je kapitola sama pro sebe. Vyrostla
na něm elektrárna, ovšem pro místní
obyvatele bylo důležité jako skvělé místo
ke koupání (pláž u Dvořáků), rybaření
a procházkám. Však podél něj vznikla
i řada chat. Mnoho jich vyrostlo i kolem
Borku, tam si hrály snad všechny děti.
Nikdy nemůžu zapomenout na náš
důchodcovský klub a na jeho činnost.
Moc nás bavily např. středeční návštěvy
žáků místní školy, něco dobrého jsme
jim upekly a hrály s nimi různé hry,
úspěch měly výstavy ručních prací a další
akce, především bály, na které se sjížděli
lidé z celého okolí.

˚
Severská chuze

Posel života
Socha Panny Marie, Rodičky Boží
Staroboleslavské. Krásné poutní místo
se nachází vedle silnice č. 611 nedaleko obce Třebestovice. Ačkoliv socha
i s okolním prostorem patří do katastru
obce Hradištko, občané Třebestovic
toto místo přijali za své. Právě socha
Panny Marie je místem, kde se všichni
společně scházíme. Ráda bych zmínila
naše každoroční setkání v první májový
den a v čase před Vánoci, kdy má
každý možnost odnést si domů svůj
plamínek Betlémského světla.
Během letošního májového setkání
byla odhalena soška věnovaná všem
nenarozeným dětem, která nese název
„Posel života“. Jaké místo by mohlo
být lepší, než právě vedle Matky Boží?
Aby poutní místo bylo pro všechny
příjemným prostředím, je potřeba o něj
pečovat. Právě těmto činnostem se již
několik let věnuje spolek Severské
chůze a její přátelé. Při „brigádách“‘
se věnují nejrůznějším činnostem,
od sečení trávy až po výsadbu nebo
umístění zábradlí, kde má kdokoliv,
kdo na toto místo zavítá, možnost
zanechat svůj zámeček lásky.
Já osobně jsem na krásné okolí
Třebestovic velmi hrdá. Pevně věřím,
že socha Panny Marie bude nadále
místem pro setkávání i tiché rozjímání.
Za Severskou chůzi
Kristýna Bobková

V Hradištku jsem prožila i velmi smutné
události, to už tak k životu patří. Ale
raději vzpomínám na to hezké a Vám
všem moc a moc přeji, aby Vaše vzpomínky na život v obci byly také pěkné.
Štěpánka Zavadilová

3. ročník Šachového turnaje
V sobotu 22. června se v areálu bungalovů Kersko uskutečnil 3. ročník šachového
turnaje, kterého se zúčastnily dvě desítky hráčů z Kerska, Sadské, Nymburka
a Prahy. Nejmladšímu účastníkovi turnaje bylo pouhých osm let, nejstaršímu pak
83 let.
Loňské vítezství se nepodařilo obhájit Janu Holubovi
z Kerska, který skončil
na druhém místě. Bronzovou medaili vybojoval Karel
Hořínek z Prahy.
Vítězem turnaje se stal
Tomáš Zima z šachového
klubu DDM Sokol Nymburk.
Novinky obce Hradištko-Kersko / léto 2019

OMLUVA
Redakce Novinek se omlouvá panu
Ing. Vladimíru Libému, ale vzhledem
k nedostatku místa v tomto čísle, bude
jeho příspěvek „50. výročí Apolla“
uveřejněn v následujícím vydání.
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H rabalovo Kersko s jednadvacítkou
V sobotu 18. května 2019 se na jednadvacáté Hrabalovo Kersko téměř zázračně vyčasilo. Po předchozím nevlídném
a studeném počasí přišel nádherný
jarní den. Však si ho také účastníci dopoledního pochodu „Po místech, která měl
Bohumil Hrabal rád“, i účastníci cyklojízdy z Nymburka do Kerska náležitě
užili. Úžasné je, že víc než polovina jich
bylo úplně nových. Sice s dvacetiletým
zpožděním, ale přece objevili půvaby
Hrabalova Kerska.

maďarských umělců Momentky z Hrabalovy galaxie, kterou si mohli zájemci
prohlédnout v přízemí Lesního ateliéru.

Zuzana Maléřová a Marie Drahokoupilová

S prvním ročníkem třetího desetiletí Hrabalova Kerska byla udělena Cena za šíření
dobrého jména Bohumila Hrabala Zlatý
Cassius. Byl jí poctěn maďarský bohemista László Polgár. Při převzetí
diplomu a keramické kočky řekl dojatě:
„Nemám slov! Proč právě já? Moc si toho
vážím!“ S půlitrem Postřižinského piva
pak přijímal gratulace a ujišťoval,
že v Maďarsku se na Bohumila Hrabala
nezapomene. „My stejně říkáme, že Hrabal byl vlastně Maďar, který jen náhodou
psal česky,“ dodal s úsměvem.
Jan Řehounek

Oldřich Vízner a Lukáš Paclt - Bóďa Červinka

Cena za šíření dobrého jména Bohumila
Hrabala Zlatý Cassius

Již před polednem se začaly k Lesnímu
ateliéru Kuba scházet davy lidí – uvítala
je hudba skupiny ToJo Band. Mezi
účastníky jsme zaregistrovali např. Jakuba
Češku (docenta z Karlovy univerzity),
Holta Meyera (profesora slavistiky z univerzity v Erfurtu), Claudia Poetu (italského bohemistu), Miklose Orvosze (majitele Postřižinské hospody v Budapešti),
Stanislavu Tichou (místostarostku Nymburka), Evu Tomkovou (zakladatelku
facebooku Svět Hrabal), Pavla Benáka
(ředitele nymburského pivovaru), Petera
Pačaje (slovenského spisovatele), Ryszarda
Borowskiho (polského námořního kapitána v. v.), Ivana Kotta, Pavla Misíka a Zdeňka
Eliáše (přátele Bohumila Hrabala)…

Vynikající PSB jazz/swing quintet Jiřího
Ševčíka se postaral o působivé koncertní
vystoupení. K Hrabalovu Kersku už
tradičně patří i spisovatelka Zuzana
Maléřová, která si v rámci „Domácích
úkolů z pilnosti“ přivezla k příjemnému
povídání a předčítání z Hrabalových textů
herečku Marii Drahokoupilovou.
Vítek Špinka měl k rozhovoru k dispozici
víc protagonistů: herce Oldřicha Víznera
– holiče Bóďu Červinku z filmových
Postřižin, Petra Bruknera – traktoristu
Janečka ze Slavností sněženek a milionáře
z Anglického krále, a herečku Libuši Švormovou, která se vyznala z obdivu k Bohumilu Hrabalovi. Zcela neplánovaně se
uskutečnil i rozhovor s vnučkou Rudolfa
Hrušínského herečkou Kristýnou Hrušínskou, a tak trochu i s jejím malým synkem
Vojtou, který si bez rozpaků udělal
z rampy příchodu na jeviště klouzačku.

Vzpomínka na paní
Hedviku Holubovou
S bolestí v srdci oznamujeme, že nás
po dlouhé těžké nemoci navždy
opustila ve věku 76 let manželka
a maminka Hedvika Holubová.
Narodila se v Rychnově nad Kněžnou
- tedy děvče z hor. Vystudovala Pražskou
konzervatoř, hru na klavír. Působila
jako profesorka hry na klavír nejprve
v tehdejší Lidové škole umění v Lovosicích, kam dojížděla z Roudnice nad
Labem, kde dlouho žila. Později se
stala ředitelkou Základní umělecké
školy v Praze Vršovicích. Vychovala
mnoho nadaných žáků, z nichž někteří
pokračovali na pražské konzervatoři
a Akademii múzických umění, kromě
jiných i syna Petra, který je profesorem na Pražské konzervatoři a členem
České filharmonie.
Paní Heda vystudovala také Vyšší
odbornou školu Václava Hollara v Praze
a zúčastňovala se i prázdninových
keramických soustředění v Bechyni.
V důchodovém věku stále vyučovala
soukromě hru na klavír, také v Kersku.

O třinácté hodině zahájil odpolední program moderátor Vítek Špinka a jako první
se představili herci nymburského Hálku
s částí inscenace Postřižiny – Pepin
(nezapomenutelný Jarda Šturma) přijel
na čtrnáct dní do nymburského pivovaru,
aby tam zůstal do konce života.

Čest její památce.
manžel Jan Holub, synové Jan a Petr

Kristýna Hrušínská

Jaroslav Šturma - Pepin
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V druhé hálkovské ukázce z Postřižin
si půvabná Maryška v podání Ivy Špinkové
léčí pivem zhmožděnou nohu a pánové
ze správní rady „to ještě s panem správcem
nakonec zkusí“. Jana Kubová pak s trojicí
maďarských přátel (László Polgár, Miklós
Orvos, János Rónaszegi) zahájila výstavu
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V Kersku se filmovalo
Norský filmový režisér Alexander Eik a český pomocný
režisér Jan Menšík řídili natáčení zahraničního seriálu
Atlantic crossing, který se mimo mnoha jiných míst
České republiky natáčel začátkem června tohoto roku
také v Kersku.
Seriál vypráví příběh norské královské rodiny z období
druhé světové války. Norsko je napadeno Německem.
Korunní princ Olaf V. (králem se stal v letech 1957-1991)
odjíždí v roce 1940 do exilu – Londýna, odkud organizuje
„svobodné“ jednotky. Jeho manželka, princezna Martha
je zatím se svými třemi dětmi v USA. Rodina se opět
shledá ve svobodném Norsku až po skončení války v roce
1945. Některé filmové scény pobytu princezny Marthy
a jejich dětí v Americe se natáčely v Kersku v okolí
Svatojosefského pramene a restaurace U Pramene,
u autobusové zastávky Branaldova, v interiéru jednoho
vilového domu a na zahradě a terase dalšího domku.

Léto v Lesním ateliéru
Kuba v Kersku
Na prázdninové měsíce jsme připravili výstavy dvou výtvarníků
nymburského regionu.
Do 30. července vystavuje v Ateliéru
Kuba obrazy a grafiky Jan Severa
pod názvem „Cesty za krajinou“.
Z jeho obrazů je znát láska ke zdejšímu kraji, přírodě, a také k impresionistům. Bez zajímavosti není i fakt, že Jan
Severa je pravnukem nymburského
akademického malíře Hanuše Bohmana.

Bronislav Kuba

J ezdecká škola Equus Kinsky
Prázdninové aktivity v jezdecké škole
Každý den odpoledne se v jezdecké
škole schází děti i dospělci na jezdecký
výcvik a zábavu. O jezdectví se tvrdí,
že formuje osobnost. Děti, které jezdí
na koni, získávají pozitivní vlastnosti,
jež později využijí v životě a v zaměstnání. Tito malí jezdci také později lépe
zvládají problémy, jsou pozitivní, dokážou
jít za svým cílem, analyzují svoje chyby
a dokážou se z nich poučit, bývají cílevědomější a koncentrovanější. Protože
je jezdectví jeden z mála sportů se zvířaty,
učí se děti odpovědnosti. Celoročně
umožňujeme exkurze pro všechny typy
škol, z blízkého okolí a hradišťské školy
mají vstup vždy zdarma.

laickým divákům poznání chovu koní
a jezdeckých disciplín.
Aktuality přímo ze žlabu
O víkendu 23. až 26. 5. 2019 hostila
jezdecká škola Equus Kinsky za účasti
kamer ČTsport čtvrtý mítink Českého
skokového poháru. Za celé 4 dny jsme
na závodním kolbišti mohli vidět sportující děti od obtížnosti ZM (závod složený
z cca 9 skoků vysokých max. 90 cm)
až po profesionální sport do obtížnosti T*
(cca 14 skoků vysokých do 145 cm).
Soutěže potom vyvrcholily v neděli
odpoledne Velkou cenou Prahy. Závodní
prodloužený víkend byl velice úspěšný
nejen příjemným počtem startů a milou
atmosférou, ale také doprovodem krásného slunečného počasí a plnými tribunami přihlížejících diváků.
Další úspěch zaznamenala dcera majitelů
stáje Equus Kinský, drezurní jezdkyně
Libuše Mencke, která splnila kvalifikační podmínky pro start na letošním
Mistrovství Evropy seniorů v drezuře
v Rotterdamu poté, co se na drezurním
derby v Hamburku umístila na 7.místě
v GRAND PRIX SPECIAL.

Pozvání na Slavnosti
Pro širokou veřejnost se každoročně,
na konci letních prázdni, letos 1.9.2019,
pořádají “Slavností koní”. Účastní se několik desítek účinkujících a podívat se
chodí stovky diváků. Důležitá je hlavně
atraktivita pro diváky, proto je třeba,
aby účinkující byli skutečně na špičkové úrovni, aby se vystoupení střídala
v rychlém sledu. Celá akce přináší
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Jan Severa - Ledečský přejezd

Od 3. srpna až do konce září bude
v Kersku vystavovat obrazy výtvarnice
a divadelní režisérka ze Sadské Sylva
Triantafillou. Na vernisáž 3. srpna
od 14 hodin je připraveno hudební
vystoupení, později i krátké divadelní
představení pod názvem „Chvilka
galantní poezie“.

V neděli 4. srpna a sobotu 14. září,
vždy od 10 a 14 hodin, si mohou
tvořiví vlastnoručně vyrobit keramické dílko – obal na květináč, figurku
nebo reliéf.
Bronislav Kuba

Keramický kurz v Kersku - Děti ze ZŠ Hradištko

Bližší informace najdete na
www.lesniatelierkuba.cz
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Historie obceHradištko Kersko
Družstevní mlátička
V roce 1925 se čtyřicet místních zemědělců domluvilo a vytvořili
Podpůrné mlátící družstvo a zakoupili družstevní mlátičku. Předsedou mlátícího družstva byl pan Josef Káninský. Mlátička byla uložena
v kůlně uprostřed vsi (nyní tuto kůlnu používají členové mysliveckého sdružení). Později zakoupili také stroj na šrotování obilí. Toto
družstvo se rozešlo až po 25 letech, při založení JZD. Obecní strážník
neboli hejtman, jak se mu tady říkalo, byl také strojníkem u mlátičky.
Na mlátičku byl vypsaný pořadník a ten se dodržoval. Hospodář,
který měl zrovna stroj půjčený, si musel zjednat výpomoc, aby práce
byla rychle hotová. Obilí se podávalo do stroje ručně, a tak byl potřeba pořádný fortel. Bylo zvykem, že na tuto příležitost hospodyně
pekly kynuté buchty, velké jako cihly. Asi proto, aby se pomocníci
pořádně najedli. Buchty zapíjeli bílým, meltovým kafem.
Můžeme si připomenout, jak se tehdy vlastně sklízelo obilí. Když byla
pšenice nebo žito zralé ke sklizni, hospodář jej musel posekat. Větší
sedláci měli sekačku za koně, ostatní si ji museli půjčit nebo obilí
posekat kosou.
Obilí se povříslem svázalo do snopů. Povříslo je svazek stébel obilí,
pro zvětšení délky se rozdělí na dvě poloviny, zkroutí se a na svazku
se uváže uzel. Celý svazek stébel obilí pak slouží ke svázání snopu.
Snopy se pak po 6 ks až 8 ks stavěly k sobě do kruhu, klasy směrem
nahoru, aby na slunci vyschly. Říkalo se jim panáci.

Drobné postřehy z Kerska
Suché se naložily na žebřiňák a svážely k mlácení. Pokud
bylo deštivé počasí, sušilo se obilí před mlácením
ve stodole.
Dostatečně suché snopy obilí se rozvazovaly a podávaly
do mlátičky. Z mlátičky se sypalo vymlácené zrní do pytlů.
Ještě, než byly mlátičky, používaly se cepy.
Z vyprávění pamětníků zpracovala Jana Šestáková

Vězte, že:
• Nejnižší popisné číslo má bývalá hájovna na okraji Velenky
– 44, dnes tato hájovna už patří do Velenky. Nejnižší číslo
u klasické chaty má nemovitost, která je poslední po levé straně
silnice směrem na Hradištko – 131.
• Silnice kterou všichni známe pod názvem Betonka, byla před
založením Kerska vedena na lesních mapách jako běžná lesní
alej s pořadovým číslem 5. (V.) a to proto, že při jízdě ze Sadské
do Velenky byla při pohledu vpravo pátou příčnou alejí v pořadí.
• Silnice Betonka byla opatřena betonovým povrchem v letech
1939 - 1941. Pro nedostatek cementu byly práce zastaveny
a kompletně byla dobetonována až v roce 1948.
• První, kdo mohl v Kersku využívat elektrickou energii byl pan
Václav Beránek, který elektrifikoval svoji vilu v roce 1936.
Elektřinu si nechal přivést na vlastní náklady z Velenky.
• Vedle Fančiny chaty stávala stylová hájovna, mezi veřejností
známá pod jménem Kocánkova hájovna. Pan Adolf Kocánek
byl legendární hajný, který v Kersku působil již za knížete
Arnošta Filipa z Hohenlohe a to až do své smrti v roce 1964.
• V Kersku se nachází vedle, v celku běžné sněženky podsněžník
i vzácnější bledule jarní. Bleduliště má výměru necelý hektar
a je velmi potěšitelné, že i přes stávající sucho se pomalu rozrůstá.
Mgr. Václav Kořán
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