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Prvňáčci se svojí paní učitelkou

Slavnostní zahájení školního roku

Žáci Základní školy v Hradištku

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
v předchozích dnech se nám podařilo úspěšně
dokončit smlouvu s akciovou společností United
Energy Trading (UET) o vybudování dětského
hřiště naproti Základní škole v Hradištku. Stavba je
certifikována a splňuje ČSN EN 1176, tedy normu
pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz „veřejného
dětského hřiště“. Celá sestava bude postavena výhradně z finančních prostředků společnosti United
Energy Trading, které touto cestou děkuji za poskytnuté finanční prostředky a věřím, že zařízení bude
sloužit ke spokojenosti všech jeho návštěvníků.

Mé poděkování patří i Klubu důchodců v Hradištku,
který připravil krásnou oslavu 30 let od svého založení. Všem jeho členkám děkuji za činnost, kterou pro
obec Hradištko dělají a těším se na další spolupráci.
Na internetových stránkách obce jsme začátkem
léta uveřejnili anketu na téma „Co byste zlepšili
v naší obci?“ Této ankety se zúčastnilo 230 návštěvníků, z nichž se 50% vyslovilo pro opravu
chodníků a komunikací, 9% hlasovalo pro sportoviště, 17% osob dalo svůj hlas lavičkám a zeleni. 8% zúčastněných se vyslovilo pro realizaci
dětského hřiště a nakonec 16% lidí se ztotožňuje

s názorem, že by v obci nedělali NIC. Špatný stav
našich cest nás rovněž trápí a velmi intenzivně
hledáme veškeré dotační tituly, které by umožnily
provést opravu stávajících komunikací, či výstavbu nových chodníků.
Na závěr bych chtěl touto cestou popřát všem
dětem Základní školy v Hradištku mnoho úspěchů v novém školním roce 2011/2012, co nejvíce jedniček, novým prvňáčkům vše krásné
a učitelskému sboru trpělivost při výuce dětí.
Přeji příjemné čtení.
Ing. Jiří Kubela, starosta

Novinky obce Hradištko-Kersko					
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Léto a proměny naší obce
Během letních měsíců byly vybudovány tři nové informační tabule na území
naší obce. Jedna vítá návštěvníky Kerska
při vjezdu do lesa, druhá je k dispozici
jako plakátovací plocha u Svatojosefského pramene a třetí je u Obecního úřadu
v Hradištku. Prozatím slouží také jako plakátovací plocha, ale plánujeme zde umís-

tit historické i současné informace o naší
obci. Všechny tyto tabule byly vyrobeny
bez finančního zatížení obecní pokladny,
v rámci obecně prospěšných prací. Tímto
způsobem se připravuje také nová lávka
u rybníka v Kersku na níž byl materiál
stejně jako na tabule věnován sponzory.
V prostoru zahrady naproti základní škole
se již dlouho těšíme na novou hrací sestavu
pro děti, ale protože jde o sponzorský dar,
musíme být trpěliví. Ať slouží k zábavě
a pohybovému rozvoji dětí co nejdříve.
Starosti nám stále dělá prostranství před
hřbitovem. Protože byly některé nově vysázené keře odcizeny, provedeme v září
úpravu této plochy.

Ohlédnutí za oslavami 30 let Klubu důchodců
Jsou oslavy, na které se nedá zapo
menout. A právě taková oslava se konala v sobotu 18. června letošního roku
v hostinci U Kocánků.
Klub důchodců v Hradištku zde oslavil
30 let od svého založení. A byla to oslava
důstojná, veselá a hlavně přátelská, toho si
nejvíce ceníme. V prvé řadě chceme poděkovat všem, kteří nám tuto oslavu umožnili, s celou přípravou pomohli a s námi
těch 30 let oslavili.
Nyní již jen vzpomínáme, jaké to bylo
pěkné hned při vstupu do krásně vyzdobeného a prostřeného sálu připraveného pro
všechny pozvané hosty, kde na každého
čekalo srdíčko s třicítkou. Z podia zazněly
slavnostní pozdravy, o dobrou náladu se
postarali Staropražští heligonkáři se zpěvákem Jirkou Škvárou i kapela Sadšťanka
v novém složení. Děti ze ZŠ předvedly veselou scénku a my, členky klubu důchodců jsme zazpívaly písničky k tomuto účelu
složené.
Také jsme si oblékly nová trička s potiskem třicítky ve sluníčku, které je symbolem pro nás všechny. Stoly se prohýbaly
pod výborným pohoštěním. Hosté si pro-

hlíželi všechny naše vystavené kroniky
i fotoalba. V kronikách je zapsáno vše, co
se za těch třicet let v klubu stalo.
Dostaly jsme od našich přátel veliké
množství krásných květin, gratulací a těch
dárků! Kraloval tomu třípatrový dort a veliký zvětšený obraz nás všech. Dárky nám
byly milé a my si jich velice vážíme.
Květiny jsme dlouho opatrovaly a dárky
máme vystavené v klubu. Hodně se zpívalo, vše bylo v dobré pohodě a díky našim
hostům byla atmosféra opravdu přátelská.
Znovu všem děkujeme! Nyní jsme dostaly
hodně fotografií a při nich a při zápisech
v nové kronice, k tomuto účelu pořízené,
se bude hezky na to sváteční odpoledne
vzpomínat.
V letošním roce se scházíme poprvé od
založení klubu také o prázdninách. Přály
bychom si, aby nám ty hezké chvíle ještě
dlouho vydržely.
Nakonec si řekneme s básníkem Svatoplukem Macharem:
„Vzpomínky jsou jeřabiny rudé,
strom již uvad, ony stále svítí.“

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat 22. září 2011
od 18.00 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Hradištku.

Od měsíce září je knihovna opět otevřena v pondělí od 13.30 do 17.00
hodin a ve středu od 12.00 do 15.30
hodin.

Štěpánka Zavadilová

Stálou bolestí naší obce jsou cesty. Firma Bramko Semice upravila cestu v Hradištku od fotbalového hřiště k Labi, kterou
poničily jejich traktory a doufáme, že se
takto postarají i o další místa ničená provozem jejich techniky. V Kersku byly průběžně vyspravovány problematické části
v alejích, kde se vytvořily nebezpečné
jámy. Problém s katastrofálním stavem
cest to ale nevyřešilo. Stále hledáme lepší
způsob, jak cesty opravit.
Jana Kubová

Klubík lesních skřítků v Kersku
Nedostalo se vaše dítě do mateřské
školy? Nezoufejte! Od 1. září 2011 nabízíme celodenní i příležitostné hlídání dětí,
v malém kolektivu, s domácí stravou.
Informace a přihlášky na tel.: 603 922 761
Alexandra Kraftová

Stoletá Marie Zenkerová
Ještě jednou se vracíme k významnému životnímu jubileu naší občanky.
Paní Marie Zenkerová
z Hradištka oslavila 18.
června 2011 neuvěřitelných sto let! K jejím narozeninám přišly popřát
pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení
a zástupkyně obce, na fotografii jsou spolu
s rodinou paní Zenkerové.

Blahopřejeme našim občanům
Významná životní jubilea oslaví:
V září paní Věra Svatušková a pánové
Miroslav Janda a Stanislav Loskot. V říjnu paní Ludmila Šestáková. V listopadu
paní Květuše Klimtová, Marie Horynová,
Helena Hezinová, Oldřiška Zahrádková,
Zdenka Krejčí a pánové Josef Klicpera, Josef Hráský, Josef Cafourek a Josef
Stopfer.
Všem našim občanům přejeme hodně
štěstí, radosti a hlavně pevné zdraví!

Prosíme všechny, kteří mají zájem
o obecní zpravodaj, aby si jej vyzvedávali na OÚ nebo v prodejnách a restauracích v Hradištku a Kersku.

Novinky obce Hradištko-Kersko					
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Nový školní rok 2011/2012 v Hradištku
Vážení přátelé, byla jsem požádána,
abych přispěla do hradištského zpravodaje příspěvkem o naší škole.
Pracuji na této škole již šestnáct let, ve
funkci ředitelky jsem pátým rokem. Domnívám se, že tak mohu hodnotit její růst
a vývoj. A právě začátek nového školního
roku bývá příležitostí k ohlédnutí se za rokem minulým a možností jeho hodnocení.
Současnou nespornou předností naší
školy je stabilizovaný a téměř plně organizovaný pedagogický sbor, který s láskou
a nasazením vzdělává a vychovává děti
z Hradištka a z přilehlého okolí. Považuji
toto za prioritu zdárné práce s dětmi. Jen
v klidné a příjemné atmosféře se může
dítě cítit bezpečně a snáze tak vstřebávat
veškeré poznatky a vědomosti.
Předností naší školy je menší kolektiv
navazující dojem rodinného prostředí,
její přístupnost a otevřenost pro každého
a v kteroukoliv dobu. Neorganizujeme
Dny otevřených dveří, protože každý, kdo
má zájem, může se přijít kdykoliv podívat
přímo do vyučovacích hodin.
Pokud jde o materiální vybavení školy,
obě učebny jsou vybavené školním moderním nábytkem a obě mají interaktivní
tabuli. Je nutné podotknout, že většinu
tohoto vybavení škola získala ze sponzorských darů a sponzorům patří velký dík za
podporu školy.
Minulý školní rok byl znovu bohatý na
akce, které jsou již léta považovány za
akce tradiční. Slavnostní zahájení školního roku s přijímáním a šerpováním prvňáčků, zapojení se do projektu Zdravé
zuby, výukové programy v Národní galerii Praha, Halloween, návštěva dílny na
výrobu svíček v Šestajovicích, Čertovská
škola, strojení vánočního stromečku pro
ptáčky, společný den s dětmi z MŠ Semice, Štědrovečerní zpívání u kapličky, pla-

vecký výcvik, ozdravný pobyt s možností
lyžování v Krkonoších, předtančení na
plese důchodkyň, návštěvy kin a divadelních představení, projektové vyučování,
prohlubování čtenářské gramotnosti a pravidelné návštěvy místní knihovny, srovnávací testy SCIO žáků 3. a 5. ročníku, srovnávací celostátní testy SCIO ke zjištění
kvality školy, projektový (barevný) týden
před Velikonocemi, vynášení Smrtky, Čarodějnický den ve škole, poznávací a cyklistické výlety do okolí školy, akce ke Dni
matek, návštěva dopravního hřiště v Nymburce, ozdravný pobyt v italském Caorle,
lehkoatletické závody v Hořátvi, koncerty
žáků paní učitelky Sedláčkové či tradiční
školní akademie s šerpováním žáků 5. ročníku. Škola také uspěla v projektu výzvy

EU peníze školám a podařilo se jí získat
finanční podporu, která je využívána na
zkvalitnění výuky a materiální vybavení
školy. Také v minulém roce jsme získali
několik ocenění v rámci České rapubliky, např. certifikát spol. SCIO za kvalitu
výchovně vzdělávací činnosti, ocenění za
projekt Les ve škole, škola v lese. ZŠ Hradištko také podpořila program Dětského
fondu OSN UNICEF v boji proti AIDS
u dětí a Občanské sdružení Píšťalka, kde
se účastnila sbírky pro děti a mladé lidi se
získaným handicapem. Velkým úspěchem
bylo také získání ocenění spol. SCIO pro
žákyni Zuzanu Šaldovou za třetí nejlepší

výsledek ve Středočeském kraji v testování třetích tříd základních škol.
V nastávajícím školním roce budeme
i nadále pokračovat ve svých aktivitách,
škola je nově přihlášena do evropského
projektu Ovoce do škol a také se zapojíme
do projektu nazvaného Čtení pomáhá, jehož předsedou je pan Zdeněk Svěrák a jehož smyslem je čtením knih získat finanční odměnu, která může být použita pro
spoluobčany postižené nemocí, úrazem
a nebo jako výpomoc ve stáří.
Samozřejmě i nadále budeme pokračovat v naprosto výjimečné spolupráci s klubem důchodkyň vedeném paní Štěpánkou
Zavadilovou a také s místní knihovnou
a knihovnicí paní Janou Šestákovou.
V letošním školním roce bude ZŠ Hradištko navštěvovat 26 žáků, což je pro školu
velice dobré a děti se mohou těšit na nové
učebnice, nové pomůcky a je pro ně připraveno mnoho zajímavých aktivit a výukových programů. Letos také zahájíme v 5.
ročníku vyučování předmětu informatika.
Jsem přesvědčena, že letošní školní rok
v kvalitě výuky a vybavení opět posune
naší školu o pomyslný stupínek výše. Děkuji všem sponzorům a přátelům školy za
jejich podporu a přeji rodičům pevné nervy
a mnoho radostných okamžiků se svými
dětmi, pedagogickému sboru a všem dětem
krásný nastávající školní rok 2011-2012.
text a foto: Mgr. Marcela Šteffková, ředitelka školy
(Nezkrácený článek na: www.hradistko-kersko.cz/
zakladni-skola/)

První školní den v hradištské škole a její noví prvňáčci
Zahájení školního roku 1. září tradičně
probíhalo ve slavnostním duchu a bylo zahájeno vyvěšením školního praporu, který
je ve škole uchováván jako vzácná relikvie. Program pokračoval přivítáním žáků,
rodičů, hostů a samozřejmě pěti prvňáčků,
kteří byli šerpováni paní učitelkou Mgr.
Hanou Maudrovou, a kterým předala knihu s věnováním, jako upomínku na první
školní den, místostarostka obce.

Nikola Zahrádková

Víte, že ještě ne všichni zaplatili za
odpad na tento rok? OÚ tento poplatek
dotuje ze svého skromného rozpočtu,
náklady na likvidaci odpadu jsou vyšší.

V naší obci je registrováno 536 obyvatel. Přihlásí se k trvalému pobytu
i další, kteří zde žijí? Více obyvatel,
více financí a příležitostí pro obec.

Laura Karabello

Sofie Karabello

Matěj Winterblum

Jan Kopidlanský

Obecní úřad v Hradištku připravuje
stolní kalendář 2012 s fotografiemi
naší obce. OÚ nabízí možnost umístění reklamy místním podnikatelům.
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Dudek je zpátky
Víme, že jste odborníkem přes ptačí říši
a dlouho jste pracoval v pražské zoologické zahradě, co jste
vystudoval?
● Vystudoval jsem
ornitologii na katedře
systematické zoologie pražské přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. Jenže
v tomto oboru jsem v té době žádnou práci
nenašel. Čekala mě vojna, nevěděl jsem,
kdy mě povolají, tak jsem šel v tomto mezidobí pracovat do ZOO jako řadový chovatel cizokrajných zvířat. A už jsem tam
zůstal.
A to, že jste si vybral ptáky byla shoda
náhod?
● Byla to šťastná souhra náhod, já jsem
původně k ptákům neinklinoval. Na škole
jsem poznal docenta Waltra Černého, našeho předního ornitologa, jeho osobnost
mě natolik zaujala, že jsem u toho zůstal.
Začal jsem tedy poměrně pozdě, v devatenácti letech.
Tak to je docela brzy, ne?
● To není brzy, většina ornitologů začíná
podstatně dříve.
Studium ptáků bylo i vašim zaměstnáním?
● Zpočátku ne, v ZOO jsem dlouho pracoval na oddělení velkých zvířat, kopytníků, kde bylo ptáků poskrovnu. Devět
let jsem pracoval jako chovatel, poté jsem
tento úsek vedl. Když s nástupem nového ředitele došlo k reorganizaci, přibyly
nové úseky a jedním z těch nových úseků
bylo ptačí oddělení, které mi nabídli. Psal
se rok 1989, to místo jsem vzal, na dalších devatenáct let. Mezi mé úspěchy patří
to, že se nám podařilo dovézt z Tanzánie
člunozobce africké, to je jeden z mála velkých druhů ptáků, kteří se chovají v ZOO
velmi řídce. Příležitost získat je, se nám
naskytla až v roce 2004, kdy jsem vhodné ptáky osobně vybral. Od září minulého roku je expozice člunozobců afrických
v provozu. Je docela povedená.
Jak jste se dostal do Kerska?
● Můj otec zde koupil v roce 1938 pozemek od Hyrosche, který parcely rozprodával, aby zde vzniklo nové výletní místo
v blízkosti Prahy. Chatu zde postavili již
před válkou. Tehdy měli rodiče tři děti,
já a bratr jsem se narodil až po válce.
Máma zde trávila většinu válečného času.
Já jsem tady vyrůstal od malička, jezdili
jsme sem na prázdniny, na víkendy, tedy
mimo zimního období. V současné době
bychom chatu chtěli upravit tak, abychom
zde mohli bydlet trvale. Kersko je pro mě
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Představujeme vám zajímavé osobnosti Hradištka a Kerska. Dnes předního českého
ornitologa, RNDr. Karla Pitharta.

druhý domov.
Je jistě mnoho druhů ptáků, které již vymizely. Objevují se i nové druhy?
● Ano. Někde v kerském lese sídlí pravděpodobně čáp černý. Letos jsem ho pozoroval, chová se velmi plaše. Tento druh
je u nás na vzestupu, před sto lety tady
nehnízdil a je možné, že zde někde je.
Kdyby čápa černého někdo zahlédl, budu
rád, když mě lidé kontaktují. Klidně i přes
obecní úřad. Sám nejsem schopen všechny lokality obsáhnout. Určitě je ale více
druhů, které vymizely. Starý pan Samek
mně vykládal, že když se sem přistěhoval,
tak na polích směrem, k Semicím tokal
tetřívek. Pan Franc zase zažil mandelíky,
kteří byli nejen na východním okraji lesa,
ale i na druhém břehu Labe v Doubravě.
Podobně od Sadské vymizel ťuhýk rudohlavý. V zemědělské krajině ovšem snižují své stavy i běžné druhy, jako je skřivan polní nebo strnad obecný.

Není viníkem úbytku ptáků i čím dál tím
hustější osídlení kerského lesa?
● To určitě ne, protože v lese může hustější osídlení vést paradoxně k nárůstu některých druhů ptáků. Hospodářský les je totiž
stejnorodý, podmínky pro ptáky jsou dány
hnízdními příležitostmi a potravní nabídkou. Co však mohou lidé hodně ovlivnit
je hnízdní příležitost. Chataři byli většinou příznivci klidnějšího způsobu života,
vyvěšovali budky. Další chataři les naředili, nasázeli okrasné keře. To je zase nika,
kterou využije další řada ptáků a která se
v běžném lese nenabízí. Chataření, pokud
se nepoužívá chemie je spíše nápomocno
výskytu ptáků.
Často vás zde vidíme, jak na kole vezete
žebřík, to kontrolujete budky?
● Několik let jsem v Kersku vyráběl budky, které jsem rozvěsil, v maximu jich
bylo čtyři sta. V minulosti jsem i já vyráběl budky ne úplně nejlepší. Fungovaly do
té doby, než se predátoři naučili do nich
dostat. Dnes je budek už asi jen čtvrtina z
původního počtu. Budky jsem vyvěšoval
se záměrem kroužkovat mláďata. Tímto
jsem významně navýšil např. populaci
lejska bělokrkého. To se dá ovlivnit. Na
začátku tady bylo tak dvacet pět párů lejs-

ka bělokrkého, potom jich bylo desetkrát
více. Kontrolou budek a odchytem dospělých ptáků to bylo potvrzeno. Dutinovým
druhům ptáků může každý chatař pomoci tím, že pověsí a bude udržovat budku.
(O tom, jaké budky jsou vhodné, jak je
správně vyvěsit a starat se o ně, napíšeme
někdy příště - pozn.redakce).
Máme tady fotografii ptáčat, kterou jsme
pořídili u nás v keři. Sledovali jsme, za
jakou chviličku rychle narostli.
● To jsou drozdi. Ptáci v otevřených hnízdech nemohou příliš riskovat. Vývoj mláďat je proto enormně rychlý, trvá deset
až dvanáct dní. Mláďata hnízdo opouští
v době, kdy ještě nejsou plně vzletná. Dutinové druhy ptáků mají jinou strategii,
poněvadž tam jsou mnohem bezpečnější
a opouštějí dutiny, když mláďata plně
létají. Taková pěnice černohlavá opouští
hnízdo po deseti, jedenácti dnech, drozd
o několik dnů později. Dutinové druhy,
třeba sýkory opouští dutiny v osmnácti až
dvaadvaceti dnech. To je týdenní rozdíl.
Jaké ptáky můžeme potkat na podzim?
● Kolem řeky můžete potkat ledňáčka,
pisíka, brzy potáhnou kvíčaly, cvrčaly
a jikavci.
Ledňáčka u Labe?
● Nejenom u Labe. Potkal jsem ledňáčka během léta a na podzim to musí být to
samé nebo ještě zvýrazněné, protože se
po kraji stěhují mláďata. Takže jej můžete
potkat u rybníka nebo na Kerském potoce.
Ledňáček se pohybuje po vodních tocích.
Ať je to velkořeka typu Labe nebo její přítoky, či polní vodoteče. Živí se malinkými
rybičkami, lépe se mu líbí v mělké vodě.
To takový dudek z české krajiny začal
ubývat ve druhé polovině dvacátého století, teď se zpátky od východu vrací. Nymbursko je významnou lokalitou pro nárůst
populace dudka. V Kersku jsem za dobu
svého ornitologování hnízdícího dudka
nezažil. Ani v sedmdesátých letech tady
nebyl.
Až někdo uvidí dudka, má vám dát vědět?
● Budu velmi rád! Od loňského roku
poprvé a letos znovu dudal v červnu až
v červenci přímo v kerském lese. Letos
jsem ho neviděl na vlastní oči, vloni ano!
Pravděpodobně hnízdí někde mezi Kerskem a Hradištkem. Nad Hradištkem jsem
ho viděl vloni. Jsou tam koňské výběhy,
to je přesně terén pro něj jako stvořený.
Dudek potřebuje travní porosty, které
jsou spásané. Ty ubývají, tak se pohybuje
v náhradních biotopech ve světlých lesích,
ve světlých borech i dubinách a potravní
příležitosti má na alejích. Sbírá potravu ze
země.
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Dudek je tedy vzácný pták.
● Je vzácný, ale je to jeden z těch druhů,
kteří se nám do Kerska vrací!
Můžeme ptákům pomoci v zimě postavením krmítka?
● Krmítko není až tak důležité, je to neškodná záliba. Přikrmování ptákům neškodí, jak někteří tvrdí, ale že by jim nějak
výrazně pomáhalo, to ne.
A ani v takové situaci, jaká byla v minulé
zimě, kdy zde bylo všechno zapadané sněhem a zmrzlé?
● Ptáci by určitě vydrželi! Většina druhů ptáků, kteří zde přezimují, jsou připraveni přezimovat bez pomoci člověka.
Ty druhy, které vám létají na krmítko,
třeba sýkory, šoupálci a brhlíci, se shlukují v zimním období do smíšených hejn
a protahují krajinou. Mají stálé trasy,
které jen trochu obměňují. Na podzim
si krajinu zmapují, zjistí, kde jsou jaké
zdroje a potom každý den udělají kolečko
v délce deseti až patnácti kilometrů. Navštíví ty potravní body, které znají z minulosti a vědí, že je tam nějaká nabídka.
Tak navštíví i vaše krmítko. Když tam
ta krmítka nebudou, najdou si přirozené
zdroje potravy jinde. My můžeme pomoci
v kritických momentech zimy. Je otázkou,
jestli je to dobře nebo špatně. Zimu nikdy
nepřežijí všichni. Ti co přežijí, mají pak
zjednodušenou situaci. Mají lepší a bezpečnější dutiny stromů, mají větší naději,

Muzeum radiové a televizní
techniky v Hradištku
Zveme vás na návštěvu do malého soukromého muzea pana Luboše Milého.
Výstava seznamuje populární formou
studenty a širokou veřejnost se zajímavými výrobky československého průmyslu,
zejména podniku Tesla od jeho vzniku
až do současnosti. Přijďte se podívat na
dovednost československých konstruktérů, návrhářů a jejich krásných přístrojů
z dob technického pravěku. Děkujeme
všem příznivcům a dárcům retrotechniky,
kteří poskytli (a poskytnou) přístroje, jako
důkaz umu československého národa.

že budou mít dostatek potravy pro mláďata.
Jak nakládáte s veškerými informacemi,
které získáváte pozorováním ptáků?
● Vedu deník, který potom přepisuji do
druhových karet. Hlavně jsem ale kroužkovatel. Od roku 1968 jsem spolupracovníkem kroužkovací stanice Národního
muzea. Po pauze, kdy jsem vedl ptačí oddělení v zoologické zahradě, se kroužkování opět plně věnuji.
A jak ptáky chytáte?
● Je několik způsobů. Nejčastěji se ptáci chytají do nárazových sítí nebo do
sklopek či do vrší. V posledních patnácti, dvaceti letech se využívá metoda přilákání ptáků na nahrávku jejich hlasů.
Když byl kerský les po první světové
válce zakládaný, asi v roce 1930 zde proběhla největší výsadba, byl zde světlý les
a hodně lelků. Potkával jsem je běžně ještě
v sedmdesátých letech. Teď zde již nejsou.
V těchto letech les dosáhl na většině území mýtného věku, začíná se kácet ve velkém a znovu osazovat mladými stromy.
Pro lelka se stává zase atraktivním.
Takže brzy budeme opět chytat lelky.
● Ano, těším se na to, že budeme brzy lelky slýchat!
Pane Pitharte, děkujeme vám za hezké
povídání, přejeme mnoho úspěchů při
pozorování ptáků. Ať se jim u nás líbí!
Redakce Novinek
Nezkrácený rozhovor na: www.hradistko-kersko.cz
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Trocha historie nikoho nezabije...
Období 30tileté války (1618-1648)
a následný náboženský i hospodářský
útisk dolehl i na poděbradské panství, které nebylo zkonfiskováno jen díky tomu, že
patřilo panovníkovi. Válečných běd a hrůz
ale ušetřeno nebylo. Před válkou bylo
v Hradištku 12 usedlostí, po válce bylo 10
z nich opuštěných. Aby se zjistilo, kolik
zůstalo na panství obyvatel, byly vypracovány seznamy. Z nich zjišťujeme, že roku
1651 je v Hradištku 8 domácností čítajících 37 osob včetně dětí. V roce 1775 žilo
již v Hradištku 15 chalupníků a 9 domkářů, byla zde i kovárna a myslivna. Dne
13. 5. 1791 vypukl v obci velký požár. Způsobil ho malý chlapec, který si u stavení
rozdělal ohýnek. Výsledkem bylo zničení
7 chalup a smrt jednoho člověka. V josefínské době došlo roku 1789 ke zrušení kaple
Božího těla v kerském lese, byla zbořena
a stavební materiál rozprodán. V Hradištku u domů č. p. 25, 36 a 37 se můžeme setkat s původním klenutím oken, která zde
nyní tvoří ostění domovních branek. Hřbitov byl používán až do roku 1785. Později byly ostatky zesnulých soustředěny do
jednoho hrobu. Ten je označen litinovým
křížem, který dal zhotovit držitel poděbradského panství Filip Arnošt Hohenlohe ze Shilligsfurstu před 120 lety. Toto
místo se dodnes jmenuje Na kostelíku.

Tehdy a dnes ─ škola v Hradištku

Přinášíme vám fotografie některých míst obce pro srovnání minulosti a současnosti.

Informace: www.muzeum-tvradio.ic.cz
Otevřeno po dohodě, kontakt: 606 577 770

Málotřídní škola v Hradištku byla postavena 1894 jako dvoutřídní škola podle
návrhu Josefa Fialy z Poděbrad nákladem
7 500 zlatých a to v rekordním čase pěti
měsíců. Slavnostně byla otevřena 8. září
1894. Při této příležitosti byl škole předán
a před předáním vysvěcen školní prapor,
který občané své škole věnovali. Stuhu na tento prapor nechala vyšít kněžna
z Hohenlohe-Schilligsfurstu. Prapor je dodnes zachován jako vzácná školní relikvie

a je používán při slavnostních událostech
školy. V průčelí budovy bylo heslo ,,Bohu
a vlasti“, které muselo být v době okupace
odstraněno. Škola fungovala až do roku
1974, kdy byla pro malý počet žáků uzavřena. Po 17. listopadu 1989 došlo k řadě
změn v našem státě a protože bylo podporováno zřizování vesnických málotřídních
škol, v Hradištku byla 1. září 1992 slavnostně otevřena opravená a moderně vybavená školní budova. www.zshradistko.pcsa.cz

Lesní ateliér Kuba v Kersku vászve na výstavu grafických listů Jiřího
Slívy: HAPPY HOUR s Jiřím Slívou.
Výstava potrvá do 2. října 2011.

Equus Kinsky v Hradištku: 10. 9.
skokové závody-Auto Exner Audi
Masters, 14.-16. 10. halové skokové
závody-Bentley Praha Parkur Cup

Hostinec U Kocánků pořádá každou
sobotu v září od 19.00 hodin posezení
s country kapelou. Skupina Starý koně
vám zahraje 24. září.

Novinky obce Hradištko-Kersko					
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Houby v kerském lese

Kersko je rájem houbařů. To je skutečnost veskrze známá a snažit se o tom
někoho přesvědčovat by asi bylo nošením dříví do lesa.
Stačí si vzpomenout na zmínky na toto
téma v dílech spisovatele Bohumila Hrabala, který zde prožil poslední část svého
života. A není divu, vždyť oblast Přírodního parku Kersko-Bory, rozkládající se
mezi obcemi Hradištko, Třebestovice
a Velenka, je vlastně jeden velký lesní
komplex posazený na lehkých písčitých
a štěrkopískových půdách příznivých pro
růst hub. Osadu Kersko je z tohoto pohledu možné považovat za srdce celé oblasti,
byť se rozkládá na jejím severozápadním
okraji. Za příznivého počasí lze nalézt velké množství hřibů hnědých i dubových,
křemenáčů a suchohřibů (babek). Na své
si přijdou i pokročilejší houbaři sbírající
jedlé druhy holubinek a ryzců, bedly, pečárky, muchomůrky růžovky, na podzim
i václavky atd.

Vláknice ploštěná/Ateliér Kuba

že mají fotoaparáty a různá udělátka pro
sběr a dokumentaci hub a vytváření herbářových položek. Někdy je zapotřebí
i nějaké to vysvětlování, že v tomto případě se jedná o mykology z České mykologické společnosti, a ne o pochybná individua pohybující se v chatové oblasti za
zcela jiným účelem. Ale většinou jsou lidé
buď jen zvědaví nebo i starostliví a ptají
se, jestli se nám třeba něco nestalo, když
klečíme v tom příkopu...
Ale nyní už k samotným houbám. Kromě dobrých jedlých druhů, jako jsou
např. ryzec pravý, pečárka ovčí, klouzek
obecný, liška obecná a již zmíněné hřiby
a křemenáče, lze v prostředí Kerska nalézt
i druhy do kuchyně se nehodící nebo pro
svou vzácnost nepatřící, avšak o to zajímavější a vzácnější, např. hřib siný, křemenáč bělostný, lupenopórku červenožlutou,
holubinku topolovou, muchomůrku šiškovitou, pečárku vločkatou, abych jmenoval
aspoň některé větší a statnější druhy.

Chřapáč tmavý/U Pramene

Mykologové sem dlouhodobě zajíždějí
především s cílem průzkumu zdejší mykoflóry a sledování výskytu vzácných
a ohrožených druhů hub. Místní usedlíci
se někdy nestačí divit, když vidí, jak podivné postavy, dvojice či trojice prolézají
s batohem na zádech příkopy podél zdejších silniček nebo se v nich přímo válejí. Teprve při bližším pohledu je vidět,

Křemenáč bělostný/Hradištko

ky a hlavně vláknice, které jsou mykologickým specifikem obce. Ty nejvzácnější
rostou tam, kde by to asi nikdo nečekal
– hned vedle Josefského pramene. Jsou to
vláknice význačná a vláknice běloplstnatá, která u nás dosud nebyla popsány odjinud než právě z Kerska. Další druhy lze
nalézt v zahradě Lesního ateliéru Kuba,
která je z mykologického hlediska asi
vůbec nejzajímavějším místem celé obce
a kterou máme možnost pravidelně sledovat díky laskavému pochopení majitelů.
Za všechny uveďme vláknici ploštičnou,
vláknici tmavohnědou a vláknici chloupkatou – dvouvýtrusou. Výše uvedené
druhy se vyskytují na místech, která patří
v Kersku určitě k nejnavštěvovanějším,
a tudíž nejvíce ovlivněným přítomností
a činností člověka. To se může zdát být
paradoxní, ale jak je vidět, tyto tzv. antropogenní vlivy houbám vůbec nevadí, spíše
jim prospívají. Dokonce se dá říct, že člověk svými zásahy do přírodního prostředí

Klouzek obecný/Kersko

Vláknice běloplstnatá/U Pramene

jejich habitat vlastně spoluvytváří. To je
jistě zajímavé poznání. A tak pro kerskou
vegetaci očividně platí slova, jakoby vyřčená z úst klasika: „Kosit, kosit a zase
kosit!“ I kdyby kvůli ničemu jinému, tak
aspoň kvůli těm houbičkám.

Upravované plochy Kerska jsou však
pravým rájem mnoha drobných druhů
hub, kterých si sotvakdo povšimne, což
ale neznamená, že by byly méně cenné
nebo vzácné. Nacházíme je občas právě
ve strouhách a na mezích u silnic, hlavně
u té centrální, protínající obec od severu
k jihu. Jsou to např. různé chřapáče, hlavně
chřapáč tmavý, voskovky, slzivky, lakov-

Text a foto: Mgr. Bohumil Bušek
Autor je členem užšího výboru České mykologické
společnosti. (Nezkrácený článek naleznete na www.
hradistko-kersko.cz/hradistko-a-kersko/priroda)

s kontejnery na odpad. Na tříděný odpad!
Abychom se lépe orientovali, byl vymyšlen žlutý kontejner na plast, modrý na papír, bílý na bílé sklo a zelený na ostatní
sklo. Co do kontejneru nepatří, ukládá se
do popelnic nebo označených pytlů. Nadměrný odpad se odváží do sběrného dvora
v Hradištku. Jednoduché, snadno pochopitelné a docela praktické.
Ale ouha, ono to vždy tak docela neplatí! Za to, že třídíme špatně, mícháme vše
dohromady nebo že odpad nevhodí někdo
ani dovnitř a položí ho vedle na zem, může
naše lenost. Zcela nepochopitelné je však
to, že k barevným kontejnerům na tříděný
odpad navozíme věci, které sem zjevně
nepatří. Například starý kočárek, posečenou trávu, stářím prošoupané matrace, použité květináče, obnošený kabát, rozlámaný slunečník, prasklé akvárium, pořezané

větve ze zahrady, dokonce i celá okna!!!
Dít by se to nemělo. Firma, která se o kontejnery stará, přebytečný odpad neodklidí,
a tak toto bohatství zůstává nám všem.
Nám všem v naší malebné polabské vesnici Hradištko a nám všem v osadě Kersko,
přírodním parku. Prosím, třiďte odpad tak,
jak se má a nepokládejte okolo kontejnerů
nic!!! Navíc i vedle sběrných míst bydlí
totiž lidé, naši sousedé, kteří chtějí žít hezky a nechtějí se dívat na nepořádek.
S mými kamarády z dětství, Pavlem
a Petrem se vždy rád uvidím, zavzpomínáme na staré dobré časy. S Jiřinou to už
bohužel nestihnu. Každý máme svůj život,
své rodiny a na raču pod kopcem, směrem
k potoku, která tam již beztak dávno není,
si ani nevzpomeneme. Jedno vím ale docela jistě. Naše děti si na skládku již nikdy
BK
hrát nepůjdou. Naštěstí!

Skládky na smetišti dějin
Jak jsem tak coby malý kluk „lítal po
venku“ s Pavlem, Petrem a Jiřinou v naší
valašské vesnici, nemohl jsem si nevšimnout, že pod kopcem, směrem k potoku
byla velká, nezapomenutelná a z mého
dětského pohledu velmi zajímavá… skládka, místně zvaná rača! Cokoli jste doma
nepotřebovali, šup s tím do rače! A že se
tam toho vešlo! Od větví, shnilých jablek,
chcíplé slepice, bouračky ze stavby, až
třeba po stará kamna. Takto vyšperkované
vesnice byly snad všude. Naše Hradištko a Kersko nebylo výjimkou, ba co víc,
kerská skládka se proslavila dokonce i ve
filmu slavného oscarového režiséra!
Dnes už si naši přírodu chráníme a tak
jsou tato nepěkná vesnická zákoutí již minulostí. Ne však odpad. Toho je okolo nás
stále víc a víc! Proto se „chytré hlavy daly
dohromady“ a vymyslely sběrná místa

Novinky obce Hradištko-Kersko					
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Vaše názory nás zajímají!

Byli bychom moc rádi, kdybyste si své
názory na dění v naší obci a na Novinky
obce Hradištko-Kersko nenechávali jen
pro sebe, ale napsali je i nám. Poslat je
můžete poštou nebo e-mailem na adresu
novinky@hradistko-kersko.cz, případně vhodit do schránky OÚ.
…ještě jednou vám chceme poděkovat za
pozvání na vítání občánků, bylo to pro nás
příjemné překvapení a ještě příjemnější
zážitek...

Michal a Zuzka Rejzkovi, Hradištko

…ráda bych vám vyjádřila uznání za poslední vydání Novin(ek). Líbí se mi grafická úprava i obsah, v němž nechybí vtipné
sloupky (viz ten od pana Kuby o nedělním
„klidu“) ani podstatné informace či zajímavosti o dění v obou obcích. Chvály-

Tenisové turnaje v Kersku
Po pomalém jarním rozjezdu, díky vysoké hladině vody, ožily tenisové kurty
v Kersku sportovním ruchem. V čase
prázdnin a dovolených uspořádali kerští tenisté řadu deblových turnajů.
Již tradičně zahajovalo letní sezonu klání Kersko vs. Hagibor. Dnes již zaniklý
klub, jehož členové se rozutekli po mnoha
dvorcích, se pravidelně sjíždí na kerské
kurty, aby změřil síly s místními tenisty.
Vítězi mezi velice kvalitními dvojicemi
bylo duo Fatka/Mader. Následoval turnaj

Muzeum v Chotouni a zámek Radim

hodná je rovněž stránka pro děti, které si
tak do novin zvyknou nahlížet ještě předtím, než je budou zajímat ostatní články.
Dobrá je i fotografická soutěž, která nutí
čtenáře všímat si i míst na první pohled
nenápadných. Přeji vám mnoho úspěchů,
dobrých nápadů a neutuchajícího nadšení
při tvorbě dalších výtisků…
Jiřina Homolová, Sadská

Výlet do Hořovic
Klub mladších důchodců pořádá zájezd
na „Cibulový jarmark“ na zámku Hořovice. V sobotu 1. října 2011 v 7.30 hodin
bude vypraven autobus od autobusové
zastávky naproti klubu důchodců. Cena
zájezdu je 100 Kč za osobu. Zájemci se
mohou hlásit telefonicky nebo osobně na
obecním úřadě (telefon 325 598 026).

SPORT

losovaných mixů, kdy dvojice do zahájení
turnaje neznají své tenisové spoluhráče.
V tomto klání zvítězila dvojice Skřivánková Anna/Vitáčková. Dalším v pořadí byl
podnikatelský turnaj a v něm nenašla přemožitele dvojice Jindrák/Kožmín. 		
Závěrečným soupeřením letošního léta
byl otevřený turnaj, který vyhrála dvojice

28. ročník nohejbalového turnaje - Kersko 2011
Turnaje se 9. července zúčastnilo 14
týmů. Tento počet byl letos ovlivněn
počasím, jelikož ještě 14 dní před začátkem turnaje nebylo zcela jasné, zda
bude hřiště způsobilé ke hře.

Nakonec vše proběhlo v naprosté pohodě
a všem družstvům se turnaj velmi líbil. Přálo nám počasí, což se odrazilo i na divácké
návštěvě. Po krásných soubojích ve skupinách jsme dospěli až do čtvrtfinálových
skupin, kde se již hrálo K. O. systémem.
V semifinále se pak utkali o celkové prvenství mužstva: PASTVIŠTĚ, U2, CHAOS
a SEMICE. V 1. semifinále nejprve družstvo z Pastviště zdolalo 2:0 družstvo U2
a v 2. semifinále zdolalo družstvo Semic

předloňského vítěze družstvo Chaos.
O třetí místo pak bojovali poražení ze
semifinále a po zásluze vyhrálo družstvo
Chaosu. O první místo pak svedly souboj
dvě místní družstva z Pastviště a ze Semic.
Družstvo z Pastivště pak po zásluze slavilo prvenství po výhře 2:0. Vítězové hráli
v sestavě: Martin Černý, Ondřej Černý,
Michal Erben, Martin Pospíšil.
Tímto bych chtěl všem zúčastněným
poděkovat za krásný sportovní zážitek
a těšíme se na 29. ročník. Velké díky patří
všem sponzorům a organizátorům turnaje.
Děkujeme již tradičně za výrobu krásných
cen ateliéru Kuba, dále pak za propůjčení
kurtů našim kerským tenistům, restauraci
U Pramene za vzornou obsluhu, dále všem
fanouškům, kteří se zde každoročně scházejí a vytvářejí nádhernou atmosféru tohoto turnaje. Za všechny zúčastněné tímto
děkuji za pomoc a organizaci, panu J. Pechovi, paní J. Loudové, panu M. Loudovi
a panu Z. Horákovi. Za pomoc s přípravou
hřiště patří velké díky rodině Karbanů.
text a foto: J. Louda

Dne 1. října 2011 pořádá knihovna
Hradištko výlet do Muzea zemědělských strojů v obci Chotouň. Muzeum
založil v roce 1996 Pavel Víša, potomek
starého místního selského rodu Rejholců.
V muzeu je k vidění 50 kusů historických
traktorů, z nichž je polovina opravena
a provozuschopná. Další část expozice
tvoří 80 stabilních motorů, z toho třicet je
opravených a funkčních. Od cepu k mlátičce se dá nazvat všehochuť drobného
zemědělského nářadí: krouhačky, máselnice, odstředivky mléka, potahové pluhy,
čističky obilí, elektromotory a další, které jsou též k vidění. Po dohodě s panem
Víšou budou při prohlídce některé stroje
v provozu. Zastavíme se v místní hospodě na gulášek a poté pojedeme do obce
Radim prohlédnout si novorenesanční zámek. Zájemci o výlet se mohou přihlásit
u paní Jany Šestákové, cena bude 150 Kč.

Skřivánková Jana/Skřivánek Jan. Všichni
odehráli utkání s nasazením a chutí do hry
a turnaje měli velice pěknou sportovněspolečenskou úroveň.
V podzimní části jsou ještě na programu
veteránský turnaj a turnaj mixů k ukončení sezony. I přes častou nepřízeň počasí
a v doslova uplakaném létě si vyznavači
tohoto sportu našli cestu do místního tenisového klubu, a to nejen při turnajích, ale
i ke každodenní hře a klubovému životu.
text: R. Skřivánek, foto: K. Beneš

Úspěch tenisového veterána
Ve dnech 20. a 21. srpna 2011 se konalo v Kolíně Mistrovství středočeského
kraje veteránů v tenise.
Zúčastnil
se
ho také člen Tenisového klubu
Kersko Ing. Jan
Holub, který je
kvalifikovaným
tenisovým trenérem Českého
tenisového svazu
a v Kersku učí
tenis děti i dospělé. Podařilo
se mu spolu se svým partnerem Liborem
Žďárským z Mnichova Hradiště zvítězit
v kategorii čtyřher nad 70 let. Během letošní sezóny se panu Holubovi povedlo ještě
s dalším partnerem Ing. Novotným vyhrát
dva grandslamové veteránské turnaje,
dvakrát se dostat až do finále a jednou do
čtvrtfinále. Tímto celkovým výkonem si
vybojoval účast na turnaji masters čtyřher
v Brandýse nad Labem. Blahopřejeme!

Novinky obce Hradištko-Kersko					

Lidové pranostiky

Pěšky nebo na kole

V této rubrice vám pravidelně přinášíme některé známé pranostiky, moudré dědictví minulých generací.

Dnes by to šlo i loďkou, protože místo, kam vás zveme, se nachází na druhé
straně Labe. Dnešní tip na výlet je do
Ostré, do Historického centra řemesel
a umění a Bylinných zahrad Botanicus.
Říkáte si, že už je po sezóně, ale Botanicus má otevřeno až do 9. října. Sami nebo
s vašimi dětmi si můžete vyzkoušet výrobu mýdla, ručního papíru, svíčky, provazu
nebo se pokusit o vytočení misky, či hrnku
na hrnčířském kruhu. Procházka po dřevěné vesničce a po bylinných zahradách obohatí vaše smysly a návštěva hodovní síně
není také k zahození. Skládané palačinky
s marmeládou, tvarohem nebo špenátem,
servírované na březovém prkénku se zde
staly legendou. Nezapomeňte si tedy u pokladny vyměnit koruny za groše (10 Kč =
1 groš), budete je jistě potřebovat!
A pozor, pro první tři pozorné čtenáře,
kteří se dočetli až sem, máme připraveny rodinné vstupenky zdarma. (Hodnota
každé z nich je 430 Kč) Pokud jste z Hradištka nebo Kerska, zatelefonujte na obecní úřad (325 598 026), řekněte, že máte
o rodinnou vstupenku zájem a je vaše!

Září
Barokní socha v zámeckém parku v Lysé nad
Labem znázorňuje tento
měsíc postavou českého sedláka v typickém
venkovském oblečení:
kožíšku s beránkem
a kožešinovou čapkou, který rozsévá obilí.
Význam výsevu ozimu pro příští úrodu se
odráží i v soustředěném výrazu jeho tváře.
‒ Teplé září – dobře se ovoci a vínu daří.
‒ Ozve-li se v září hrom, bude v zimě
zavátý každý strom.
‒ Svatý Václav v slunci září, sklizeň řepy
se vydaří.
Říjen
Tento měsíc je v lyském
parku zobrazen postavou důstojného starce,
jehož vlající plnovous
i draperie kolem jeho
těla připomínají větrné říjnové počasí.
Kolemjdoucím nabízí sklizenou úrodu
z rohu hojnosti.
‒ Říjen když blýská, zima plíská.
‒ V říjnu mráz a větry – leden, únor
teplý.
‒ Když dlouho listí nespadne, tuhá zima
se přikradne.
Listopad
Alegorická socha v zámeckém parku v Lysé
nad Labem souvisí
s tradičními šporkovskými hony. Měsíc je
znázorněn myslivcem
v dobovém obleku,
s třírohým kloboukem a vysokýma loveckýma botama, který nese trofeje z lovu.
Doprovázejí ho dva psi.
‒ Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný
rok nato bývá.
‒ Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
‒ Kateřina na blátě – Vánoce na ledě.
foto: MVDr. Jan Kořínek

Cesty s Bohumilem Hrabalem
Nový, výpravný průvodce od Tomáše
Mazala nás zavede na rozličná místa Čech
a Moravy spjatá s životem a dílem velikána české literatury 20. století. Najdete
zde i kapitoly: Kersko-chata č. p. 0274,
Josefský pramen, restaurace Hájenka, restaurace U Pramene, Hradištko-hřbitov,
Sadská-hotel Modrá hvězda.
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Historické slavnosti v celém areálu
17. září – Staročeské hody a slavnostsokolníků
24. září – Pivo, víno a festival sklizně
Sobotní akce v historickém centru
10. září – Divadlo Na Kolečku: Trakař
1. října – žonglér Vojta Vrtek
8. října – Péro za kloboukem
Akce před obchodem v Ostré
29. října – Čarujeme s dýněmi
Více naleznete na: www.botanicus.cz

Podzimní přednášky

Zahajujeme další cyklus přednášek
s promítáním, tentokrát nejen o české
historii. Zasedací místnost OÚ v Hradištku, vždy od 16.30 hodin.
21. 9. – Kníže Břetislav I. a jeho význam
pro Český stát (manželé Kořínkovi)
12. 10. – Moje cesta do Patagonie (cestovatel Tomáš Matějček)
26. 10. – Synové Břetislava I., Vratislav I.,
první český král. (manželé Kořínkovi)
16. 11. – O historii Kerska (Václav Kořán)
30. 11. – Soběslav I. a Vladislav II., druhý
český král. (manželé Kořínkovi)

Poznáte co je na fotografii?
V minulých Novinkách jsme uveřejnili fotografii nápisu, který se nachází na
území naší obce.
Nápis „Postaveno 1930“ je vytesán na
zadní straně pomníku obětem 1. světové
války a obětem okupace 1939-45, který
se nalézá v těsném sousedství základní
školy v Hradištku. Místo odhalila a správnou odpověď zaslala Jiřina Homolová
ze Sadské, která tímto získala poukázku
v hodnotě 250 Kč do Lesního ateliéru
Kuba v Kersku. Blahopřejeme!
Tentokrát jsme pro vás připravili novou
soutěžní fotografii. Poznejte, na jaké budově v Hradištku nebo Kersku se nalézá
tento krásně vyřezávaný dřevěný štít.

Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu novinky@hradistko-kersko.cz nebo
napiště na lísteček (s vaší adresou) a vhoďte do schránky OÚ do konce října 2011.
Výherci budou odměněni!
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