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Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad’.
Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.
Listopad, listopad, vítr fouká do zahrad.
Padá listí z jabloní, Martin jede na koni.
Padá listí zlaté rudé, je ho plná zahrada.
A co potom padat bude, až to listí opadá?
Potom bude padat sníh, co ho bude ve větvích.
Co ho bude všude, všude, jen to slunce bude
rudé.
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Vážení spoluobčané,
úvodník podzimních Novinek se mi píše
velice těžko a všichni asi tušíte proč.
Ano, tímto důvodem je odsouzeníhodný
vandalský
k čin, který se stal v noci z 16.
na 17. září 2015, kdy neznámý pachatel
znovu poničil sochu sv. Josefa
f v Kersku
a události, které následovaly a proti kterým se musím důrazně ohradit.
Jde o spekulace a vy
vyjádření některých
osob v médiích, že jde o spory mezi členy obecního zastupitelstva, že někdo ví,
odkud vítr vane, že sochu znetvořil
některý z občanů Kerska a že jsem jako
starosta umožnil spáchání tohoto činu.

Tyto spekulace a bezdůvodná nařčení
jsou činem stej
e ně odsouzeníhodným,
jako poničení sochy, která byl
y a ozdobou
Kerska. Obecní zastupitelstvo v Hradištku pracuj
u e, stej
e ně jako v mnoha
jiných obcích, systémem koalice vs. opozice a ač to není situace, kterou bych
jako starosta vítal, tak si velice cením
toho, že všechna dosavadní jednání probíhala naprosto korekt
k ně a věcně v záj
á mu
naší obce a jej
e ích občanů. Důrazně proto
odmítám překvapivé nařčení, že poničení sochy je důsledkem boj
o e dvou
skupin v zastupitelstvu.
Pokud se někdo odváží tvrdit, že ví,
odkud vítr vane, že sochu poničil někte-

rý z občanů Kerska, nechť toto oznámí
příslušným orgánům s dostatečným
odůvodněním tohoto podezření, jinak
pouze neuváženými a hloupými vý
v roky
k
eskaluj
u e napětí mezi občany.
K pomluvám, že jsem jako starosta obce
umožnil zohavení sochy odpoj
o ením
údaj
a né kamery nebo jakéhosi jiného
monitorovacího zařízení, musím uvést
následuj
u ící skutečnosti. Zakoupení a instalaci monitorovacího zařízení veřej
eného prostranství schvaluj
u e obecní
zastupitelstvo, kt
k eré také rozhodne, kam
se odesílaj
a í záznamy z tohoto zařízení.
A v případě změny ve vedení obce musí
být toto zařízení ... pokračování na další straně

s veškerou dokumentací součástí předávacího protokolu obecního úřadu. Nic
z toho se dodnes v tomto případě nestalo
a proto byl
y pro nás neznámý kabel v rozvaděči veřej
e ného osvětlení odpoj
o en.
Ve spolupráci s Policií ČR připravuj
u eme
proj
o ekt skutečně legální ochrany veřej
ených prostranství v katastru naší obce.
Zveřej
e něné pomluvy
v beru jako paranoidní snahu odvést pozornost od skutečného
důvodu napětí mezi lidmi a následným
poničením sochy.
Skutečným důvodem je necitlivý
v prodej
e
tenisový
v ch kurtů v Kersku nově vzniklé
bulharské společnosti a další následné
změny ve vl
v astnictví této fi
f rmy, byť
y všech-

ny tyto transakce proběhly pravděpodobně zákonným způsobem. Toto je skutečná
příčina všech událostí, které naše obec
nepamatuj
u e, příčina všech nesvárů a všeho napětí mezi lidmi. A současně je
i poučením pro nás, členy obecního zastupitelstva, jak v podobných případech
postupovat. Je nutné si uvědomit, že je
samozřej
e mě nutné dodržet všechny předpisy. Současně však k těmto případům
přistupovat s pochopením potřeb občanů
a s pocitem sounáležitosti k místu kde žij
i i,
které mám rád a kde chci žít i nadále.
O dalším osudu sochy sv. Josefa
f bude
rozhodovat obecní zastupitelstvo a dle
mého názoru by vý
v sledné rozhodnutí

mělo korespondovat s vy
vyjádřením všech
občanů obce a všech vlastníků rekreačních obj
b ektů fo
f rmou ankety.
Věřím, že v příštím vy
v dání Novinek Vás
budu moci seznámit s připravovanými
i probíhaj
a ícími akcemi, s proj
o ekty na příští rok, a že toto nepříj
í emné období
v historii Hradištka společně zvl
v ádneme.
Pokud však někdo kv
k alitu práce obecního
zastupitelstva zpochyb
y ňuj
u e v médiích,
zveřej
e ňuj
u e spekulace a ničím nepodložená
podezření, je mou povinností reagovat
a některé kroky
k vy
v světlit.
Josef
J
e Ze
Z lenka
starosta obce

D o Prahy za divadlem

podruhé

V sobotu 26.12. 2015 se uskuteční
další z návštěv pražský
k ch divadel. Tentokrát bude představení určeno všem,
kteří si chtěj
ě í zpříj
í emnit vánoční čas
příběhem plným pohody a známých
melodií Janka Ledeckého.
Záj
á emci o muzikál VÁ
V NOČNÍ ZÁ
Z ZRA
R K aneb SLIBY SE MAJ
A PLNIT
O VÁ
VÁNOCÍCH se mohou hlásit přímo
na OÚ Hradištko nebo telefo
f nicky
k na
čísle 325 598 026 v úředních hodinách.
Odj
djezd autobusu:
13:15 hod. od budovy
v OÚ Hradištko
Cena s dopravou:
p
300,- Kč

R ekultivace okolí hřbitova

telefo
f n: 325 598 123
e-mail: ou@hradistko-kersko.cz
@

S vážíme bioodpad

z obce Hradištko

Od 1. 12. 2015 mohou záj
á emci
požádat o bezplatný pronáj
á em
domácích kompostérů. Celkem
je k dispozici 40 ks.
|2
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nově v obci

Kancelář starosty
K
t
tel:
325 598 026, 724 181 703
e-mail: starosta@hradistko-kersko.cz
@

f to: Karolína Šteff
fo
ffková

K ontejnery na textil
V prostorách u obecního úřadu je nově
instalován kontej
e ner na svoz textilu,
do kterého lze ukládat veškeré oděvy
v ,
boty, hračky, kabelky, bytový
v textil,
prostěradla, přikrýv
ý ky
k , povlečení atd.
Do konce kalendářního roku by měl být
ý
k dispozici i kontej
e ner na zpětný odběr
baterií a drobného elektrozařízení.

O becní úřad Hradištko

Hradištko 642, 289 12 Sadská

Úřední hodiny obecního úřadu
Ú
Pondělí 6:00 - 11.30
12.30 - 17:00
Středa 6:00 - 11.30
12.30 - 17:00

A ktuální informace
činnosti a dění v obci
jsou pravidelně uveřej
e ňovány na of
ofici
c ál
á ní
n ch
c we
webov
ových
stránkách naš
st
a í ob
o ce
c.
www.hradistko-kersko.cz

U závěrka zimních Novinek
Uzávěrka zimního čísla Novinek
je 4. 12. 2015. Příspěvk
vky dodané po
termínu uzávěrky budou zveřej
e něny
v jarních Novinkách. Redakce si vy
vyhrazuj
u e právo redakčních úprav a krácení
rozsáhlých příspěvk
v ů. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.
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80 let Kerska
Sobota 15. srpna měla pro obyv
y atele
Kerska slavnostněj
ě ší ráz. Obecní úřad
ve spolupráci s Mgr. Václavem Kořánem
pro ně připravil dvě zaj
a ímavé akce k připomenutí 80. vý
v ročí založení Kerska.
Právě před 80 lety, v roce 1935, byl
y a zaháj
á ena továrníkem Hyrossem parcelace
kerského lesa spoj
o ená s vizí vy
vybudování
vilového lesního města Kersko. Postupně
byl
y o vy
vybudováno téměř 500 rekreačních
obj
b ektů a rodinných domů, koupaliště,
restaurace, vrty minerálních pramenů,
tenisové kurty a další. Jak šel čas, tak
i Kersko měnilo svou tvář. Spousta známých osobností zde našlo klid na práci
i rekreaci, kerský
k les byl
y svědkem mnoha
zaj
a ímavý
v ch životních osudů a příběhů
a rychle se dostal do povědomí většiny
obyv
y atel naší země.
Celou historii Kerska i zaj
a ímavé osudy
jeho obyv
y atel má nádherně zmapované
pan Mgr. Václav Kořán, kerský patriot,
který byl také průvodcem sobotních
dopoledních Cyk
yklotoulek Kerskem. Peloton čítaj
a ící 50 cyklistů proj
o el všechna
známá i méně známá místa Kerska a na
každé zastávce vy
v slechl poutavé vy
v prá-

Policie Kersku
V pátek 3. 10. 2015 se v restauraci
U Pramene v Kersku uskutečnila beseda se zástupky
k ní Policie ČR, obvodního
oddělení Sadská, Mgr. Janou Žďárskou,
preventistkou územního odboru Policie ČR v Nymburce paní Lucií Novákovou a panem J. Kamlachem, zástupcem fi
f rmy JABLOTRON, která
nabízí zabezpečovací zařízení obj
b ektů.
Hlavním tématem setkání byl
y o zabezpečení a ochrana maj
a etku před nezvanými návštěvníky
k v zimních měsících.

vění z historie. Celý vý
v let trval téměř tři
hodiny a za krásného počasí zakončili
účastníci proj
o ížďku občerstvením v kerský
k ch hospůdkách.
V odpoledních
c hodinách
c následovala v kerském Domečku beseda nad historický
k mi
a současnými fo
f tografi
f emi Kerska, opět
s poutav
avým vý
výkladem Mgr. Vá
V cl
c av
a a Ko
K řána.
Naplněný sál restaurace, kde se tísnilo
téměř 100 posluchačů, ocenil na závěr
Mgr. Kořána velký
k m potleskem.
Celá akce proběhla v příj
í emné, pohodové
atmosfé
f ře a splnila svůj
ů cíl – připomenout vý
v ročí založení Kerska. Byl
y o to přínosné setkání všech generací, seznámení
s bohatou historií Kerska a nechyb
y ěla ani
diskuze o současných tématech.
Velké poděkování patří panu Mgr. Václ
c av
avu
Kořánovi a všem, kteří se na přípravě
akce podíleli. Děkuj
u eme.
Za Obec Hradištko
Josef
J
e Ze
Z lenka, starosta
I g. Alice Brettová, mís
In
í tostarostka

Policie ČR Obvodní oddělení Sadská informuje
„Ch
C ataři máte před
zimou řádně zabezpečené obj
b ekty
t “?
„Co dělat když přijde nezvaný host“?
Návštěvnost těchto obj
b ektů má svá
neměnná pravidla. V podzimních a zimních měsících návštěvnost kl
k esá a lidé je
obýv
ý aj
a í velmi zřídka. Právě tohoto vy
v užívaj
a í pachatelé maj
a etkové trestné
činnosti, kteří se zaměřuj
u í v převážné
míře na nezabezpečené obj
b ekty a jej
e ich
přilehlá příslušenství, jako jsou kůlny
a garáže. Předmětem jej
e ich záj
á mu je vše,
co se dá prodat nebo užít pro vl
v astní potřebu. Řada pachatelů vy
v užívá rekreační
obj
b ekty i jako možnost bezplatného
přenocování.
Jak dostatečně zabezpečit a ochránit
svůj
ů maj
a etek? Rekreační obj
b ekt lze
zabezpečit mechanickými zábrannými
prostředky
k (dokonalý bezpečnostní zámkový
v systém, mříže, uzamyk
y atelné okenice apod.). Věnovat zvý
v šenou pozornost
zej
e ména stavebním otvorům (vstupní
dveře, okna, verandy). Uložit z dosahu
žebříky
k a jiné nástroj
o e, kt
k eré by pachatel
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mohl použít při vloupání. Pro případ
vloupání si pořídit fo
f todokumentaci
cenných věcí a poznamenat si také jejich vý
v robní čísla. Cenněj
ě ší věci v chatě
přes zimu nenechávat a raděj
ě i je odvézt
na bezpečné místo. Provést kontrolu
obj
b ektu i přes zimu.
V případě, že zj
z istíte po příj
í ezdu na ch
c atu,
že ji navštívil nezvaný host, v žádném
případě nevstupuj
u te do obj
b ekt
k u a po zloděj
ě ích neuklízej
e te. Ihned volej
e te linku
k
158 a na místo se neprodleně dostaví
hlídka Obvodního oddělení Sadská.
Zároveň žádáme trvale žij
i ící občany
Kerska, Hradištka a Sadské, aby se v případě zj
z ištění podezřelých okolností
v chatové oblasti (např. cizí motorová
vozidla, neznámé osoby apod.) s důvěrou obraceli na naši policej
e ní služebnu
v Sadské cestou telefo
f nní linky
k 158
nebo na email: nb.oo.sadska@pcr.cz
@p
.

Za případné poznatky
k k maj
a etkové trestné činnosti děkuj
u eme.
n or. Mg
np
M r. Ja
J na Žď
Žďárská
vedoucí OOP Sadská
3|

K nihovna
Prázdniny skončily a pomalu přichází
podzim. Dny se krátí a dlouhé chladné večery si můžeme zpříjemnit četbou pěkné
knihy. Pro všechny čtenáře je v knihovně
připraven široký výběr titulů domácí i světové literatury.
Naše knihovna rozhodně není jen půj
ůčovnou knih, ale také místem, kde se stále
něco děj
ě e. Děti, kt
k eré navštěvuj
u í knihovnu
každou středu, se zde mohly seznámit
s tím, jak se zpracovává ovčí vl
v na a vy
v robit si ovečku Vl
V něnku.

nacvičuj
u eme na další sousedské posezení. Letošní týden knihoven byl vy
v hlášen
na 5. -11. říj
í na. Také my jsme se přidali
k této akci. V pondělí 5. 10. jsme s babičkami vzpomínali na písničky
k a básně
jej
e ich školních let. Ve středu 7. 10. jsme
s dětmi zahráli pohádku.
V sobotu 10. říj
í na od 14.00 se konal v přízemí obecního úřadu další turnaj
a ve hře
„Člověče nezlob se“. Přišli všichni, kteří
si chtěli zahrát o pěkný dort a další ceny.
J na Šestáková
Ja

Babičky
k z klubu důchodců zase vy
v tvořily
roztomilá přáníčka pro svá vnoučata
či pravnoučata a připomněly si 50 let
trvání Večerníčka, jindy vy
vykouzlily dekoraci z javorový
v ch plátků.

f to: archiv Kn
fo
K ihovna Hr
H adištko

Pro nové prvňáčky a druháky knihovna
připravila Velkou hru o vodnický
k poklad.
Představte si, že nás navštívil vodník
Brekeke se svoj
o í ženou a přinesl truhlu
s pokladem, který se rozděluj
u e mezi děti
jako odměna za splněné úkoly. A aby vodník v knihovně nezahálel, babičky
k z kl
k ubu
jej
e použij
i í jako rekv
k izitu při zpěvu veselé
kramářské písně, kterou společně pilně

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

foto: Karolína Šteff
f ková, ilustrace: Vendula Šaldová

V říj
í nu slaví své narozeniny paní Miluška Koštířová,
Jaroslava Baďurová, Věroslava Václavíková, Anna Jonášová,
Ludmila Šestáková a pánové Stanislav Fišer a František Ku
K tife
f l.
Listopadový
v mi oslavenci jsou paní Helena Hezinová,
Oldřiška Zahrádková, Zdenka Krej
e čí, Jitka Kovaříková a pánové
Josef Hráský
k , Josef Cafo
f urek, Stanislav Kovařík, Josef Řezáč,
Josef Stopfe
f r a Syl
y vestr Odehnal.
V prosinci oslaví narozeniny paní Marcela Sasková, Miloslava
Seky
k rková a pánové Jiří Čermák, František Vej
e r a Josef Drobný.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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Z ákladní škola Hradištko
Školní rok 2015/2016

Úterý 1. září bylo velkým dnem
nej
e en pro 28 žáků Základní školy
v Hradištku, ale také pro 15 dětí
mateřské školy, která bylo nově
otevřena.
Do 1. třídy nastoupili čtyři chlapci
a dvě dívky. Do mateřské školy
přišlo dvanáct chlapců a tři dívk
vky. Přij
i etí školáků má v hradištské škole velkou
tradici. Po slavnostním zaháj
á ení byli
žáci 1. ročníku slavnostně dekorováni
šerpou od jej
e ich třídní učitelky Mgr.
Hany Maudrové, dostali upomínkové
listy a pan starosta J. Zelenka jim předal knihu s věnováním obecního úřadu.
Poté přivítali nové prvňáčky
k žáci pátého
ročníku, popřáli jim, aby ve škole byli
šťastní, brzy si našli hodně kamarádů a předali jim květiny a dárek. My
všichni si přej
e eme, aby se školní rok
2015/2016 vy
v dařil a vzpomínali jsme
na něj
ě s úsměvem na tvářích. Ab
A y byl
rokem, kdy se děti naučí mnoho zaj
a ímavý
v ch a hlavně důležitých věcí, které
budou v životě potřebovat.
Tento školní rok nás čeká spousta
důležitých změn. Vy
V tvořili jsme novou
malou učebnu ve škole, nakoupili nové
didaktické pomůcky
k a vy
vybavení do školk a hlavně nás čeká zateplení budovy
ky
v
školy. To vše bychom nezvl
v ádli bez podpory obecního úřadu, všech sponzorů,
kteří pomohli hlavně s vy
vybavením

Výlet do Ratibořic
Jestli si někdo myslí, že není možné, aby
se uskutečnilo setkání nej
e mladší generace s generací seniorskou, které si společně vy
vyjedou na vý
výlet, tak se hodně mýl
ý í.
26 dětí společně se svý
v mi učitelkami
vděčí mladším členkám KD Hradištko
za umožnění vý
v letu do Babiččina údolí
v Ratibořicích.
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mateřské školy. Velký dík patří všem,
kteří nezištně naší škole pomáhaj
aí
f nančně i materiálně.
fi
Již v minulých letech byl
y a neodmyslitelnou součástí naší školy spolupráce se
členkami KD Hradištko a to jak s generací starších, tak s generací mladších
členek. Tento klub vý
v razně pomohl
např. s organizací závodu malých
dračích lodí. Dík také patří knihovnici
paní Janě Šestákové, která velmi pěkně
pracuj
u e s dětmi v místní knihovně.
Poděkování patří také všem těm, kterým není osud naší školy lhostej
e ný
a pomáhaj
a í, kde se dá.

Lucie Hausenblasová, Andrea Žižková

Jakub Černý, Jáchym Kalíšek

Dětem a jej
e ich rodičům bych chtěla
popřát mnoho trpělivosti a pevných
nervů, dětem ve školce přej
e i, ať se jim
ve škole líbí a naj
a dou si kamarády na
celý život.
Přej
e i všem hodně štěstí a úspěchů v novém školním roce.
M r. Ma
Mg
M rcela Štef
effková

Celodenní vý
výlet začal na zámku a po prohlídce se skupina vy
v dala na procházku
po parku s průvodcem, na prohlídku
technické památky
k vodního mandlu a do
Ludrova mlýna. Dále pak kolem pomníku
Babičky s dětmi až na Staré bělidlo
a k Viktorčině splavu. Vý
Výlet to byl
y náročný, ale stál opravdu za to. Množství info
f rmací, které některým změnily pohled
na život B. Němcové, překrásné přírodní

Sebastian Novák, František Winterblum

scenérie a nádherné počasí v nás všech
zanechalo nezapomenutelné vzpomínky
na tento den, který byl
y zakončen v České
Skalici v Barunčině škole.
Děkuj
u eme členkám KD za jeden krásný
den v našem společném životě a těšíme se
na další toulky po historických památkách naší země.
M r. Ma
Mg
M rcela Štef
effková
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Když v Hradištku zněly bubny
Dne 4. září se v naší obci konal již
4. ročník závodů malých dračích lodí.
Za krásného a slunného dne se přišlo
na tuto akci podívat spoustu diváků.
Na sportovním poli se sešla řada závodníků, místních ale i přespolních. Letos
se na startovní listinu přihlásilo 6 dětský
k ch a 11 dospělých posádek.
Vše odstartovala průj
ů ezdní posádka složená z našich nej
e menších - žáčků místní
mateřské školy a prvňáčků a druháků
základní školy. Pak už se jezdilo naplno.
Každá posádka jela dvě jízdy na čas a po
sečtení těchto časů se lodě rozdělily do tří
f nálový
fi
v ch jízd.
Nej
e větším lákadlem bylo fi
f nále A, kde
soupeřily 4 posádky
k . Byl
y to velmi vy
v rovnaný a vzrušuj
u ící souboj
o , protože o celkovém umístění musela rozhodnout až
cílová fo
f tografi
f e.
A jak to dopadlo?
1. místo
Vestavstyl
y
2. místo
Žihadla
3. místo
Bílý balet

00:59,4
00:59,8
01:00,1

V dětský
k ch posádkách v mladší kategorii
vyhrál tým Torpéda s.r.o. a v kategorii
starších posádka s názvem Na poslední
chvíli.
Sobotní den ve znamení vodního sportu
si užili všichni zúčastnění na vodě i na
břehu. Příj
í emným zpestřením byl
y o i vý
v borné občerstvení se skvělou obsluhou.
Nutno dodat, že se letos sešlo 36 různých
druhů buchet, koláčů a dalších vy
v nikajících dobrot.
Všem, kteří se na této akci podíleli –
závodníkům, divákům, rodičům, dětem,
spoluorganizátorům, sponzorům a všem
ostatním moc děkuj
u eme. Vý
V těžek z této
akce bude věnován na vy
vybavení mateřské i základní školy.
Z ZŠ
Za
Z Hr
H adiš
i tk
t o Mg
M r. Ha
H na Ma
M udrová

Závody malých dračích lodí
ZŠ Hradištko 2015
Výsledky děti
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čas finálové
jízdy
Na poslední chvíli 01:07,6
T rpeda s.r.o.
To
01:21,0
Mrštní úhoři
0,1:28,5
Draci
0,1:28,5
Úžasňákovi
0,1:30,5
V lryby
Ve
0,1:50,8
Posádka

Výsledky dospělí
Pořadí

Posádka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vestavstyl
V
Žihadla
Bílý Balet
Pozdní sběr
Mafie Bulánka
Černí panteři
Krasoplavci
Neodolatelní
Ohniváci
Red Dragons
Nej
e lepší nakonec

Čas finálové
jízdy
00:59,4
00:59,8
01:00,1
01:00,6
01:02,8
01:02,9
01:03,2
01:03,9
01:05,0
01:06,4
01:09,4

Globální oteplování
s chladnou hlavou
Tak zněl název posezení s vý
v kladem
pana Vl
V adimíra Libého, které se uskutečnilo ve škole 23. 9. 2015 v 18.00 hod.
V příj
í emné atmosfé
f ře podložené mnoha
snímky a zaj
a ímavý
v m vy
v právěním se
diskutovalo nad otázkami globálního
oteplování naší planety. Řešily se otázk , jestli budou horká léta běžná i jestli
ky
nás čekaj
a í tuhé zimy. Zda můžeme věřit
předpovědím počasí a jestli v Hradištku
v roce 2100 bude poušť.
Vyprávění pana Libého bylo vy
V
v čerpávaj
a ící a poučné a všichni se již těšíme
na další posezení, které se uskuteční
9. 12. 2015 a bude věnováno adventnímu času pohledem astronomů.
M r. Ma
Mg
M rcela Štef
effková
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Myslivecký den
V sobotu 12. září 2015 se uskutečnilo
tradiční setkání žáků a učitelů Zákl
k adní
školy Hradištko s členy Mysliveckého
sdružení Sadská.
Jako v minulých letech jsme se všichni
sešli na Horce. Pro děti byl opět připraven velmi zaj
a ímavý
v a poučný program, zaměřený na poznávání přírody
a základních myslivecký
k ch dovedností.
Děti čekala také oblíbená střelba
ze vzduchovky a ukázka práce se psy.
Celé příj
í emně strávené dopoledne byl
yo
zakončeno opékáním buřtů.

Rádi bychom touto cestou všem členům
Mysliveckého sdružení za vy
v dařený
program poděkovali a těšíme se opět
na další setkání.
Z ZŠ
Za
Z Hr
H adištko Lenka Mo
Mojžíš
í ová

M ateřská škola Hradištko
začíná psát své dějiny
Dětem převážně z Hradištka a Kerska
slouží od nového školního roku nově vy
v budovaná mateřská škola. Jej
e í slavnostní
otevření proběhlo za provozu dne 1.9.2015
za účasti zástupců z řad zřizovatele,
provozovatele, rodičů a další veřej
e nosti.
Ředitelka školy Mgr. Marcela Šteff
ffková,
popřála dětem, aby se jim ve školce líbilo
a děti z hradištské základní školy jim na
uvítanou předaly malé dárky
k .
Mateřská škola má kapacitu 15 dětí
a v současné době ji navštěvuj
u e 12 chlapců a 3 dívky. Provoz školky zabezpečuj
uí
3 zaměstnanci
c . Vý
Výchov
ovně-vz
v děl
ě áv
ávací
c či
č nnost
u dětí zaj
a išťu
ťují 2 kvalifi
f kované učitelky
a 1 pracovnice, která pracuj
u e jako školnice, kuchařka na vý
v dej
e obědů a přípravu
přesnídávek a svačinek.
Mateřská školka má 1 třídu, která slouží
jako místnost pro vý
v uku, stravování a hernu zároveň. Dále je k dispozici ložnice
dětí, umýv
ý árna s WC a šatna. Součástí
areálu MŠ je vlastní oplocená zahrada,
vybav
vy
a ená zab
a udovanou průlezkou se skluzavk
v ou, houpačkou a pískovištěm.

Autorka loga Jitka Míčková, Praha
a

A co nás čeká?
V říj
í nu se těšíme na první lekce plaveckého vý
v cviku, v listopadu se s dětmi
z místní ZŠ zúčastníme lampionového
průvodu, a také do naší školky
k přij
i ede divadlo. Dále uspořádáme podzimní tvoření
rodičů s dětmi. V prosinci se s rodiči
a dětmi sej
e deme na společném vánočním
tvoření a společně s naší základní školou
v stoupíme na Vánočním vy
vy
v stoupení.
V únoru si užij
i eme školkové maškarní
odpoledne. V březnu společně se školáky
k
v ženeme zimu ze vsi a opět k nám do školvy
k přij
ky
i ede divadélko. V kv
k ětnu s maminkami oslavíme jej
e ich svátek a v červnu
se na společné akademii rozloučíme
s předškoláky
k .
Z MŠ
Za
M Hr
H adištko Ka
K teřina Prchalová

Otevření nové Mateřské školky
Slavnostní otevření se uskutečnilo1. září 2015. Děti a jej
e ich rodiče v nově zařízených
a vy
v zdobených prostorách uvítala místostarostka obce Ing. Al
A ice Brettová a ředitelka
Základní a Mateřské školy Mgr. Marcela Šteff
ffková. Všem přítomným zpříj
í emnily
dopoledne žáky
k ně místní základní školy svý
v m vy
v stoupením. Všichni si následně
mohli celý obj
b ekt prohlédnout.

Poděkování patří především
všem, kteří se podíleli na přípravách prostor na nový školní
rok 2015/2016.

Webové stránky
Základní a Mateřské školy

www.skola-hradistko.cz
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2015

Foto k přís
í pěvkům Základní a Mateřské školy:
Karolína Štefková a archiv ZŠ Hradištko
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P rázdninové lenošení vystřídá tvoření s Klubkem
Po prázdninové pauze uspořádaly členky
k
spolku Kl
K ubko další jarmark v centru naší
obce, tentokrát s připomínkou na blížící
se svátek Svatého Václava. Krásné místo
v Doubici ožilo v sobotu 26. září
jarmarečním ruchem, kde Kl
K ubko prodávalo své vý
v robky pod značkou „klubko
original“ a zaj
a istilo i chutné občerstvení.

Po skončení Adventních dílen bude po 17.
hodině následovat Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu v prostoru za kapličkou. Můžete se těšit na zpívání dětí
z Hradištka a krátký
k doprovodný program,
po kterém starosta obce Josef Zelenka
rozsvítí vánoční strom, kt
k erý
r je symbolem
celého adventního období.

Šperky
k , svíčky
k , český
k med, český
k česnek,
tvořivý
v materiál nej
e en pro děti, keramika
a dokonale propracované paličkované
domácí vý
v robky
k byl
y y v nabídce ostatních
prodej
e ců. V připravených dílničkách si
děti mohly vy
v tvořit obrázky
k z barevného
písku, svíčky ze včelího vosku, zkusit si
zpracovat ovčí vl
v nu plstící jehlou i vy
v rábět
z korálků ketlované náušničky
k .

S přáním krásného barevného podzimu
se na příj
í emná setkání při všech akcí
v Hradištku těší členky
k Dámského spolku
klubko.

Přes náročné přípravy
v veřej
e ných akcí,
jsme od říj
í na začaly s pravidelnými sobotními schůzkami klubu. Novinkou těchto
schůzek, konaných vždy 1.sobotu v měsíci,
budou dílny či prezentace různých kreativních činností. Tyto dílny budou přístupné i veřej
e nosti a přihlášky
k bude možné
zaslat elektronicky či na korespondeční
adresu spolku.
Na konci měsíce říj
í na si připomeneme
svátek Halloween a oslavíme jej
e tradičně
v děsivý
v ch kostýmech a také trochu netradičně hraním různých stolních her.
V sobotu 31.10.2015 v 15 hodin se sej
e deme v hostinci U Kocánků při rodinné akci
nazvané „Strašidelné deskohraní“.
Letošní Advent začíná již na konci listopadu. Na první Adventní neděli, 29.11.
budou ve 13:30 opět v sále U Kocánků
otevřeny Adventní dílny. Na nich si budou děti i dospělí moci vy
v tvořit malý
dárek pro své blízké. Nabídku všem
návštěvníkům zpestří také malé vánoční
trhy, na kterých budou prodej
e ci nabízet
rozmanité zboží.

Společné výlety (Mirakulum)

Dana Kr
K atochvílová

www.klubko-hradistko.cz
ww
ww
w
ww.fa
f cebook.com/klubko.hradistko

Zdobení perníčků

Připravované aktivity

Betlémská kaple - Klubko se chystá vystavovat

Plstěný betlém vystavovaný v Betlémské kapli
v roce 2013
Klubko originál - Anděl na Dušičky
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Koně pro Kapku naděje
První srpnovou sobotu se v areálu jezdecké školy JK Equus Kinsky
k uskutečnil
III. ročník benefi
f ční akce Koně pro Kapku
k
naděj
ě e 2015 Nadačního fo
f ndu Venduly
Svobodové. Celá akce byl
y a realizována
na pomoc dětem, kt
k erý
r m bohužel v životě
něco schází.

Svatováclavský
jarmark

První podzimní sobota byla ve znamení
Svatováclavského jarmarku, který připravily členky Dámského spolku Klubko.
Na své si přišli všichni, kteří do Doubice zavítali. Pro děti byly připraveny
dílničky, na kterých si mohly vyzkoušet
svou zručnost. Prodejci ve stáncích
nabízeli rozmanité zboží od keramiky,
svíček, paličkovaných dekorací, proutěného zboží, přírodní kosmetiky a mýdel až po prodej medu, výborné domácí
paštiky a českého česneku.

Doprovodný program byl plný jezdeckého umění, krásné hudby, poutavý
v ch
kostýmů a koňské krásy. Představili se
f íští koně, koně shirští, norici, welšská
fr
plemena, minihorse a další a další neméně krásní zástupci plemen chovaných
u nás. Koně se předvedli téměř ve všech
způsobech vy
v užití, nebyla nouze ani
o adrenalinové kousky
k .
Během programu také vy
v stoupili sólisté
a členové uměleckého souboru baletu
Národního divadla, přední česká fl
f étnistka Žofi
f e Vokálková, Dana Kusebauhová,
aktrobaté, gymnasti a univerzální umělci
Chudadlo.
Všem přítomným zprostředkovali úžasný
zážitek, který byl korunovaný nádherným slunečným počasím.

XVI. Klubová výstava Aljašských malamutů
V sobotu 3. 10. 2015 se na fo
f tbalovém
hřišti v Ruždíně konala Speciální vý
v stava alj
l ašský
k ch malamutů. Návštěvníci
akce měli jedinečnou možnost obdivovat toto nádherné plemeno, ale i poznat
zákulisí soutěže.

ilustrace: Vendula Šaldová
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T enisový klub Kersko
Vážení občané,
dovoluji si jako předseda Tenisového
klubu Kersko reagovat na článek „Vandal
podruhé uřízl hlavu soše sv. Josefa v Kersku“ otištěný v Nymburském deníku dne
17.9.2015.
Článek považuji za nepřesný a tendenčně
vedený. Nejprve se vyjádřím k nepřesnostem. V článku je uvedeno, že poprvé
k sejmutí hlavy došlo den po zasedání
Zastupitelstva obce dne 12. prosince 2013,
což znamená že vandalskému činu došlo
v noci na 13. prosince. Uvedené zasedání
Zastupitelstva se však konalo 19. prosince,
což lze ověřit na webových stránkách
obce v záložce Zastupitelstvo -Usnesení
Zastupitelstva. K vandalskému činu tedy
došlo necelý týden před zasedáním Zastupitelstva. Po druhé k tomuto vandalskému činu došlo v noci ze 16. na 17. září,
což je skutečně po zasedání Zastupitelstva obce. Jednoznačně však musíme
oponovat autorovi článku a paní bývalé
místostarostce Kubové, že jednání zastupitelstva se vedlo v nepřátelské a bouřlivé atmosféře. Naopak ze zápisu jednání
zastupitelstva plyne, že ve všech bodech
se členové Zastupitelstva shodli při
hlasování jednomyslně. Navíc v základním programu nebyl žádný
bod, který by se týkal tenisových
kurtů v Kersku.

Nezasvěcený čtenář
si naopak může dovodit, že tyto vandalské činy mohli
způsobit členové
tenisového klubu.
Proti této indícii se
musíme jako tenisté
důrazně ohradit,
a to zejména z důvodu toho, že mezi
členy tenisového klubu je několik dárců, kteří na pořízení
sochy sv. Josefa přispěli finančními dary.
V poslední řadě si dovoluji reagovat na nedostatečnou informaci, kterou redaktor
článku poskytl čtenářům. Cituje zde bývalou místostarostku, která se v roce
2013 domnívala, že pozemek pod tenisovými kurty koupila obchodní společnost,
která je úzce spjata s některým členem
tenisového klubu. Zde však zůstává
myšlenka otevřená a informace pro čtenáře zcela a účelně nedokončená, neboť
zásadní informací pro čtenáře by mohlo
být, že majitelem této obchodní společnosti se v roce 2015 stává bývalý starosta
obce Ing. J. Kubela. Zde hledejme napjatou atmosféru mezi bývalým vedením
obce a členy tenisového klubu a občany
Kerska. Je to stávající stav, který je zcela

ilustrace: Vendula Šaldová

legální, avšak můžeme pochybovat o morálním stavu věci.
Dovoluji si připomenout, že tenis v Kersku má tradici od roku 1936 a jako takový
přežil několik režimů, ale bohužel minulé vedení obce se do jeho další existence
víc než dramaticky zapsalo. Dovoluji si
odhadovat, že žádná obec v České republice nedopustila, aby prodala majetek,
který slouží pro spolkovou či sportovní
činnost.
Na závěr bych chtěl podotknout, že je
nám líto tohoto vandalského činu, který
jako tenisté odsuzujeme a od kterého se
zcela distancujeme.
Ing. M. Lec
předseda Tenisového klubu Kersko

S lavnosti koní 2015
Poslední prázdninovou neděli obdivovatelé koňské krásy mohli navštívit již druhý
ročník Slav
avností koní pořádaný
n ch
c JK Equ
q us
Kinsky
k .

krevní i chladnokrevní koně, stádo letošních hříbat s matkami i dvě nej
e starší
česká plemena kladrubský
k ch a Kinský
k ch
koní. Pozdravit všechny přítomné přij
i el
na koni i sám Vinnetou.

Již od dopoledne byl připraven bohatý
program. Náv
á štěvníci měli možnost shlédnout národní přehlídku koní plemene
Kinský. Od 14.00 hodin byl připraven
hlavní program s krátký
k mi divácky
k atraktivními ukázkami jezdectví a chovatelství.
Představily se všechny druhy jezdecký
k ch
disciplín, koně ve službách policie, různé
druhy spřežení, skákání mini – maxi,
soutěž jump and drive, koňské polo,
miniaturní koně, poníci, fr
f íští koně, teplo-
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Jiří Suchý
navštívil Kersko
Po celé prázdniny vy
v stavoval v Lesním
ateliéru Kuba v Kersku své grafi
f ky
k Jiří
Suchý, legenda českého divadelnictví.
Při vernisáži 4. červ
r ence 2015 pan Such
c ý
zmínil, že zde v minulosti jednou navštívil Bohumila Hrabala, teď sem jezdí
v stav
vy
a ovat. Také řekl
k , že má vždy
d radost,
když někoho zaj
a ímá, co maluj
u e, co dělá
mimo jeviště. Se směsí známých semaf rský
fo
k ch písniček vy
v stoupili Milovníci
divadla Semafo
f r a dokonce i sám Jiří
Suchý si s nimi zazpíval.
Bronislav Ku
K ba

Výstavy v Kersku
Až do konce říj
í na 2015
můžete v Lesním ateliéru
Kuba navštívit vý
v stavu
grafi
f cký
k ch listů Ak. mal.
Ctirada Stehlíka a keramických obj
b ektů jeho
dcery Valerie.
Po celý listopad zde můžete shlédnout vý
v stavu
obrazů Vá
V clavy Macků
pod názv
zvem Modré z neb
e e.
Jste srdečně zváni na vernisáž 31. říj
í na ve 14 hodin.
V prosinci a lednu si nenechej
e te uj
u ít setkání s obrazy a pastely herečky
k a malířky
k
Blanky Bohdanové – Proměny. Pokud byste chtěli vidět paní Bohdanovou osobně,
přij
i ďte na vernisáž 6. prosince ve 14 hodin.
V listopadu a prosinci se přij
i ďt
ď e inspirovat na tradiční prodej
e ní vý
v stav
avu Vánoce 2015.

Podrobný program na www.lesniatelierkuba.cz.
Bronislav Ku
K ba
oto: zdroj
o facebook/lesniatelierkuba

L umpové v Kersku vítáni?
Tak si milí spoluobčané představt
v e, že někdo z nás, z nás Keršťáků, opět uřízl soše
sv. Josefa
f hlav
avu! Stalo se to v noci z 16. září
na 17. září 2015. Není náhodou, že se tak
stalo hned po veřej
e ném zasedání obecního zastupitelstva. Všichni víme, kam
vítr vane. Spory se maj
a í řešit domluvou
mezi lidmi, ne nemístnou brutalitou na nevinných. Socha sv. Josefa
f vzešla z peněz
nás, kteří jsme korunu ke koruně dali již
podruhé dohromady. Obec ji neplatila.
Snažili jsme se o vy
vylepšení vzhledu našeho Kerska. Po instalaci druhé sochy byl
ya
na toto místo instalovaná kamera, která
ji měla ohlídat. Přišly volby, přišel staronový
v starosta a ten nechal kameru odpoj
o it. Šlo údaj
a ně o nelegální pozorování
prostoru a o neoprávněný odběr energie.
K mera hlídal
Ka
a a veřej
e né prostranstv
tví a ch
c ránila ho proti lumpům. Tak proč vadila?
Proč pan starosta jej
e ím odpoj
o ením usnadnil cestu k dalšímu zločinu?

Pan starosta nám všem po svém
zvolení sliboval, že bude občany
naší vesnice spoj
o ovat a že bude
starostou pro všechny!
Opravdu? Proč tedy nenechal
ohlídat maj
a etek nás všech?
Bronislav Ku
K ba

foto: redakce Novinek

Křížovka pro dospělé

správné řešení kžížovky z letních Novinek

Paradoxem se stalo, že na včerej
e ším zasedání obecního zastupitelstva schválili
zastupitelé proj
o ekt „Policie Kersku“ se
záměrem tuto osadu více hlídat. Budou
se prý po Kersku instalovat fo
f topasti. Tak
tomu už vůbec nerozumím. Považte, jedna kamera vadila a teď jich zde bude
daleko více. Co na to říci?
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2015
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Křížovka pro dospělé
Rozdvoj
o ená osobnost
„Trpím rozdvoj
o ením
osobnosti,” sděluje pacient
psychiatrovi. „Mívám pocit,
že nej
e sem jedna osoba,
ale že jsme dva!” „Je vám
špatně rozumět,” přeruší ho
lékař. „(TA
T JENKA) …
dokončení v ta
tajence!”

Křížovky pro děti

Tři vylosovaní výherci z řad dětských čtenářů, kteří zašlou správně vyluštěné tajenky na
adresu redakce novinek, obdrží malý dárek. Řešení zasílejte do 20. 11. 2015 na emailovou
adresu: novinky@hradistko-kersko.cz, nebo vhoďte do schránky OÚ Hradištko.

HŘEBENOVKA
K

LEGENDY
D :
SVISLE:
SV
1 – Ve
Velký
k podnos.
2 – Stříkat
a (v
(vodu).
3 – Nefa
falšova
v ná; sku
k tečná.
4 – Štípat
a dřív
íví.
5 – Ve
V př.
6 – Vy
Vydáv
ávat zv
zvuk ku
k kačk
čky.
V DORO
VO
ROVNĚ: (TA
TAJENKA
KA).
V letních novinkách jsme uveřejnili hřebenovku a doplňovačku pro děti.
Správné řešení zaslali Dominik Zahrádka a Míša Šaldová.
Blahopřejeme!

KLA
L SICKÁ
K DOPLŇOVA
V ČKA
K
HÁDAN
A KA
K pro děti:
Má to kl
k obouček, jednu nožičku,
pěkně si sedí, v mechu v lesíčku.
S rávná odp
Sp
d ověď:
ď (TA
TAJENKA
K ).

autor křížovek: Kristýna Bohuslavová

ŘÍKA
Ř
KANKA
K pro děti:
Koťá
ť tko
Hrálo si koťá
ť tko na trávníčku,
sahalo pacičkou po sluníčku.
Sluníčko upletlo zlatý pásek,
chyt
y ilo koťá
ť tko za … (T
(TAJENKA)
… dokončení říkanky v taj
a ence.

LEGENDY
D : SV
SVISLE: A. Házet. – B. Připrav
avovat oběd. – C. Li
va
L stnat
atý strom. – D. Hřib
i ovi
v tá jedl
dá
houba. – E. Postih; odplata za provi
v nění. – F.
V ážet rohy
Vr
h (napříkl
k ad ko
k za). – VO
V DORO
ROVNĚ:
(TA
TAJENKA
KA).
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