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Andělská škola

Zdobení stromečku

Štědrovečerní zpívání u kapličky
Svatojosefský pramen v Kersku, Ak. mal. Milada Kudrnová

Milí spoluobčané, přejeme vám příjemné a klidné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2012 hodně zdraví, optimismu a dobré nálady.
Váš Obecní úřad v Hradištku

Novinky obce Hradištko-Kersko					

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

Blíží se konec roku a rád bych vás touto
cestou seznámil s činností obce za první
naše funkční období (od podzimních voleb roku 2010 až dosud).
Ihned po ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva, které se uskutečnilo
v polovině měsíce listopadu 2010, mělo
dojít k řádnému předání obecního úřadu
a veškeré s ním spojené agendy. Bohužel
již zde jsme narazili na první překážky,
které nám razantně znesnadnily námi zamýšlenou práci. Nejenže nedošlo k předání veškerých písemností, smluv a obecně
závazných vyhlášek obce, ale šokující
bylo zjištění, že počítač užívaný bývalým
panem starostou a v něm uložená veškerá data byla kompletně vymazána, tudíž
jsme neměli žádnou možnost navázat na
dosavadní činnost předchozího vedení
obce.  Dovolte mi pozastavit se nad touto
první překážkou, které jsme byli vystaveni. Když jsem po 15-ti letech práce ve
státní správě odcházel z pozice vedoucího oddělení, předal jsem svému nástupci
veškeré informace, se kterými jsem   po
celou svoji kariéru pracoval. I nadále jsem
se nabídl, aby, kdykoli si můj nástupce
nebude jistý mým postupem, mi zavolal
a já mu všechna svá dosavadní rozhodnutí zdůvodním a to včetně okolností, proč
jsem se tak rozhodl. Dodnes, a to i přesto,
že jsem již více než 4 roky na novém pracovišti, se svým nástupcem komunikuji
a poskytuji mu informace k případům, které se opět po 5-ti letech otevírají. S takovýmto postupem jsem se bohužel od předchozího vedení obce nesetkal a jistě mi
dáte za pravdu, že za spoustu let, co měli
tuto obec ve správě, museli rovněž vytvořit
mnoho projektů, na které jsme mohli plynule navázat. O ochotě komunikovat z jejich strany se nebudu raději ani zmiňovat…
Nyní přejděme k pozitivnějším zprávám
a to, co jsme za ten rok udělali, co se nám
povedlo i nepovedlo a co plánujeme do
budoucna. Na počátku naší práce byl velký úklid a malování stavebního archivu
a jednací místnosti v budově obecního
úřadu. Podařilo se nám dále vybavit stavební archiv novým nábytkem a to včetně
jednací místnosti. Za necelý měsíc našeho
působení ve vedení obce jsme zpracovali
a podali žádost o dotaci na rekonstrukci
budovy obecního úřadu, která by měla
nově sloužit všem občanům obce. Budova
by měla být přestavena a sloužit jako klub
důchodců, jídelna pro školní děti, knihovna, ordinace lékaře a obecní úřad. Vzhledem k tomu, že jsme neměli dostatek času
k projednání žádosti s příslušnými úředními orgány a obec Hradištko se teprve v pro-
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sinci 2010 poprvé zaregistrovala v systému
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst,
tak jsme s žádostí o dotaci neuspěli.  Letos
se opětovně pokusíme znovu žádost o rekonstrukci budovy obecního úřadu podat.  
Začátkem roku 2011 jsme zpracovali
obecně prospěšné vyhlášky obce a uvedly je v život. Pokoušeli jsme se připojit
k již běžícím výzvám k čerpání dotací
pro obce, ale vždy jsme narazili na nějakou z překážek, kvůli které jsme nemohli
o dotace požádat. Např. pro dotaci na čistící stroje pro obce nesplňujeme zákonem
stanovený počet kilometrů zpevněných
komunikací v obci atd.
Začátkem března 2011 jsme se potýkali s mimořádně vysokou hladinou spodní
vody v Kersku. Tuto lokální „povodeň“
jsme částečně vyřešili opravou odvodnění u rybníka v Kersku. Podařilo se nám
navázat úspěšnou spolupráci s podnikem
Lesy ČR a po vzájemné dohodě společnost Lesy ČR prohloubila a vyčistila na
své náklady celé koryto Kerského potoka.
V Hradištku jsme před místním hřbitovem odstranili staré keře a prostor byl
osázen novými keři, darovanými firmou
Školky Montano, Přerov nad Labem. Velmi smutné je, že některé byly krátce po
vysazení odcizeny. V současné době připravujeme plán úpravy celého prostoru
a plánujeme zažádat o dotaci na zkulturnění tohoto pietního místa.
V Kersku byly z budovy prodejny potravin odstraněny staré a poničené reklamy,
které kazily ráz osady Kersko. Prodejnu se
podařilo pronajmout, nový nájemce zde zahájil provoz v červnu 2011 k radosti všech
chatařů. V Hradištku v květnu proběhly
úklidové práce u fotbalového hřiště, kde
byla odstraněna většina letitých hromad
zeminy. Na odvoz stále čekají neidentifikovatelné hromady podél cesty k hřišti.
Pevně věřím, že  i tyto hromady opuky se
brzy dočkají odvozu, jak mi bylo slíbeno.
Obec ve spolupráci s firmou Dabona
připravovala žádost o dotaci na revitalizaci rybníka v Kersku. Společnost ovšem
nesplnila své smluvní závazky a nebylo
tudíž možné žádost včas odevzdat. Hledáme další možnost, jak tuto akci financovat
z dotačních titulů. Na jaře 2012 se pokusíme již kompletní žádost předat na Ministerstvo životního prostředí v již připravované výzvě.
V jarních měsících jsme iniciovali sbírku na postřik proti komárům v Kersku.
Díky dárcům a sponzorům se podařilo
v červnu postřik realizovat a razantně zmírnit výskyt komárů na území obce Hradištko
a hlavně v osadě Kersko.
10. června se v Kersku u Svatojosefského pramene konala historicky první svatba v naší obci. Své ANO si řekli dnes už

manželé Dohnálkovi.
11. června jsme poprvé po patnácti letech slavnostně uvítali šest nových občánků obce Hradištko. Vítání občánků mělo
velký ohlas a v této činnosti budeme nadále pokračovat.
Během léta jsme vybudovali zdarma
(veřejně prospěšné práce) dvě  informační tabule v Kersku a jedna v Hradištku.
Stejným způsobem vznikl i nový pevný
můstek u kerského rybníka.
V září 2011 bylo ze sponzorského daru
postaveno školní dětské hřiště, kam byly
umístěny i dvě nové obecní lavičky. Hřiště
slouží hlavně školním dětem a je i veřejně
přístupné.
V listopadu byla provedena rekonstrukce hromosvodů na budově základní školy.
Naše obec začala na jaře 2011 vydávat vlastní noviny. Právě držíte v rukou
již čtvrté vydání. Čtvrtletně je dostáváte
zdarma díky sponzorům a práci skupiny
nadšenců, kteří bez nároku na honorář píší
tyto noviny.
Stejným způsobem, ze sponzorských
darů, byl vydán stolní čtrnáctidenní kalendář s fotkami Hradištka a Kerska na
rok 2012. Celý výtěžek z prodeje kalendářů bude určen na rekonstrukci plotu školního hřiště. Neváhejte si jej zakoupit, je
opravdu vydařený! K dostání je na obecním úřadě, v Koloniálu a nebo v Lesním
ateliéru Kuba v Kersku.
V průběhu celého roku jsme pracovali na
projektech vodovodního řádu a tlakové
kanalizace v Kersku. 7. 11. 2011 jsme
požádali Státní zemědělský intervenční
fond o dotaci z programu Obnova a rozvoj
vesnic a čekáme na rozhodnutí.
V jednání je také možnost vybudování
naučné stezky Bohumila Hrabala, která
by měla obsahovat odpočívadla s informačními panely a interaktivními prvky.
Pokud vše dobře dopadne, mohla by se
budovat v příštím roce z finančních zdrojů
společnosti Lesy ČR.
Mimo výše uvedené naše hlavní aktivity, průběžně zpracováváme agendu
územní samosprávy a veřejné správy
a řádně hradíme závazky, které nám plynou
z poskytnutých úvěrů, které byly uzavřeny s předchozím vedením obce. Mimořádně se nám podařilo splatit Dohodu
o uznání dluhu a jeho splácení ve výši
590.000 Kč za neuhrazené faktury „výstavba vodovodních řádů a přípojek Hradištko
u Sadské“ z roku 2009 a 2010, o kterých
jsme nebyli informováni. Průběžně rušíme
všechny smlouvy, které nejsou pro obec
výhodné a nahrazujeme je výhodnějšími.
Závěrem přeji všem občanům naší obce
klidné prožití svátků vánočních a vše
nejlepší v novém roce!
Ing. Jiří Kubela, starosta obce
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Policie ČR Obvodní oddělení Sadská informuje
Chataři máte před zimou řádně zabezpečené objekty? Co dělat když přijde nezvaný host? Policie ČR Obvodní
oddělení Sadská zaznamenala od začátku
roku 2011 do současné doby nárůst majetkové trestné činnosti vloupání do rekreačních objektů v chatové oblasti Kersko
a Na Pastvišti v Hradištku. Návštěvnost
těchto objektů má svá neměnná pravidla. V podzimních a zimních měsících
návštěvnost klesá a lidé je obývají velmi
zřídka. Právě tohoto využívají pachatelé
majetkové trestné činnosti, kteří se zaměřují v převážné míře na nezabezpečené
objekty a jejich přilehlá příslušenství, jako
jsou kůlny a garáže. Předmětem jejich zájmu je vše, co se dá prodat nebo užít pro
vlastní potřebu. Jak dostatečně zabezpečit
a ochránit svůj majetek? Rekreační objekt
lze zabezpečit mechanickými zábrannými
prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice,...). Věnovat zvýšenou pozornost zejména stavebním otvorům (vstupní dveře,
okna, verandy). Uložit z dosahu žebříky
a jiné nástroje, které by pachatel mohl

použít při vloupání. Pro případ vloupání
si pořídit fotodokumentaci cenných věcí
a poznamenat si také jejich výrobní čísla.
Cennější věci v chatě přes zimu nenechávat a raději je odvést na bezpečné místo. Provést kontrolu objektu i přes zimu.
Policisté Územního odboru Nymburk
se intenzivně věnují problematice vloupání do rekreačních objektů v Kersku
a Hradištku. V dané lokalitě byl navýšen
výkon služby policistů a za poslední dva
měsíce zde proběhlo několik rozsáhlých
bezpečnostních akcí. V případě, že zjistíte
po příjezdu na chatu, že ji navštívil nezvaný host, v žádném případě nevstupujte do
objektu a po zlodějích neuklízejte. Ihned
volejte linku 158 a na místo se neprodleně
dostaví hlídka Obvodního oddělení Sadská. Zároveň žádáme trvale žijící občany
Hradištka, aby se v případě zjištění podezřelých okolností v chatové oblasti např.
cizí motorová vozidla, neznámé osoby
apod. s důvěrou obraceli na naši policejní
služebnu v Sadské cestou linky 158 nebo
na email: krpstc.oo.sadska@mvcr.cz.  

Vánoční setkání – Blanka
Bohdanová a Jan Neckář
Obecní úřad v Hradištku pořádá setkání s herečkou a malířkou Blankou
Bohdanovou. Zveme všechny na jistě příjemné předvánoční povídání, které doplní
i koledy v podání Jana Neckáře. Zveme
vás i na skleničku svařeného vína. Zasedací místnost Obecního úřadu v Hradištku,
pondělí 12. prosince 2011 od 17.00 hodin.

npor. Mgr. Jana Žďárská, vedoucí OOP, Sadská

Kalendář Hradištko-Kersko

Máte už kalendář naší obce?
V závěru letošního roku byla vydána
novinka – čtrnáctidenní stolní kalendář
s fotografiemi Hradištka a Kerska. Fotografie do kalendáře pořídil Bronislav
Kuba a graficky ho zpracovala Kristýna
Kubová, oba mu věnovali mnoho času
a to bez nároku na jakoukoliv odměnu. Tisk
zaplatili sponzoři. Kalendář se prodává za
100 Kč, aby obecní úřad získal alespoň
část finančních prostředků na nové oplocení školního hřiště. Pokud si kalendář

zakoupíte, uděláte radost nejen sobě
z pěkného a praktického pomocníka
do domácnosti, ale i dětem z vylepšení
jejich školního prostředí. K jejich bezpečnosti při tělocviku a při odpoledních
hrách je nový plot potřeba. Kalendář
je také pěknou prezentací naší obce,
což potvrzují reakce z okolních vesnic
i měst. Kalendář si můžete zakoupit na
obecním úřadě, ve škole, v Koloniálu
a v Lesním ateliéru Kuba. Podpořte prosím dobrý úmysl vedení naší obce.

Dne 14. prosince bude odpojena dodávka elektrické energie v celém
Hradištku i Kersku a to od 8.30 do
14.00 hodin.

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat 28. prosince
2011 od 18.00 hodin na Obecního úřadě v Hradištku.

Knihovna informuje
  V říjnu se naše knihovna zapojila do celostátní akce Týden knihoven hned několika programy.
1. 10. výletem do muzea zemědělských
strojů v obci Chotouň a na zámek v Radimi kam nás jelo celkem 40.
3. 10. besedou s Klubem starších důchodkyň s promítnutím obrázků z výletu
5. 10. povídáním o dinosaurech spojeném s modelováním těchto pravěkých ještěrů, určeném pro děti
V listopadu děti v knihovně malovaly
dýně a moc se jim povedly.
Nyní proběhlo Vánoční cukrování - děti
skládaly svícny z kostek cukru a recitovaly básničky. Za odměnu dostaly drobné
dárečky.
V měsíci prosinci se knihovna na zimní období přestěhuje do budovy obecního
úřadu, kde bude omezený provoz.
Přesto, že se nebudou stěhovat všechny
knihy, bude z čeho vybírat, neboť jsem
přivezla knižní novinky z Kutné Hory.
Těším se, že budete dále knihovnu navštěvovat. Přeji všem krásné Vánoce
a šťastný nový rok.
Jana Šestáková

Otevírací doba knihovny
v Hradištku v zimních měsících:
pondělí 13.30-17.00 hodin
středa 12.00-13.30 hodin
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Simona Kálalová: „Chtěla bych jet do Koreje…“
  Když bylo v dubnu roku 1955 v Koreji
poprvé oficiálně představeno veřejnosti
moderní umění sebeobrany pod názvem
taekwondo, nikdo netušil, jak populárním
se za několik málo let stane. Dnes, 56 let
od jeho vzniku, jej aktivně vyznává přes
100 miliónů lidí po celém světě. Smyslem
taekwonda bylo vytvořit velice účinné bojové umění sebeobrany, které by se dalo
použít v dnešní moderní době. Neméně
důležitým prvkem výuky je také aspekt
morálních principů, který má tvořit člověka čestnějšího, zdvořilejšího, vytrvalejšího a sebevědomějšího…
Možná nevíte, že i v naší obci žije jedna
sportovkyně, která se tomuto bojovému
umění věnuje a dosáhla v něm, byť velice mladá, už mnoho úspěchů. Představujeme vám desetiletou Simonu Kálalovou
z Hradištka.

● Po týdnu, kdy jsem si to zkusila a viděla
jsem, jak vysoko kopou, jsem se rozhodla,
že to budu dělat. Jezdím třikrát týdně večer
na trénink. Cvičím od pěti do půl sedmé.
Dvakrát do Kolína (navštěvuje klub korejských bojových umění-TAEHAN) a jednou
do Prahy, kde Mistr otevřel reprezentaci.
maminka: Zatím je v kategorii B, ještě
nemá černý pásek. Navíc o sobotách a nedělích bývají semináře a závody.
V čem vlastně spočívá toto bojové umění?
Bojuješ proti někomu?
● Taekwondo jsou vlastně tři slova. Tae
je ruka, kwon je noha a do je cesta nebo
disciplína. Taekwondo se dělí na kyorugi,
to je zápas a na poomsae. Kyorugi jsou
boje proti soupeři, to je kopání do sebe
a poomsae jsou přesně stanovené techniky
a akce, podle starých mistrů v Koreji. Je to
boj proti pomyslnému nepříteli.

se musí přesně i skončit.
Jakou známku míváš ve škole z tělocviku?
● Vždycky jedničku! Cvičím i přes švihadlo.
Baví mě ale i matematika. (Simona popadne švihadlo a předvádí nevídané kousky)
Co bylo zatím tvým největším úspěchem?
● Moje první mezinárodní závody byly
v Belgii, tam jsem byla čtvrtá. Prošla jsem
sedmi koly, ale ve finále jsem udělala chybu. Byla jsem i v Maďarsku, tam jsem
byla druhá. Jinak závodím v Praze, třeba
i v Olomouci… Do Belgie to bylo dlouhé,
do Maďarska jen pět hodin.
maminka: Závody probíhají většinou
celý den od devíti do jednadvaceti hodin.
Simonka sbírá v závodech body, první až
třetí místo je bodované. Vyhlašuje se nejlepší oddíl, který dostane pohár a také nejlepší jednotlivec.
tatínek: Simča je ve své kategorii nejmlad-

Největší úspěchy Simony Kálalové:

Můžeš nám na úvod prozradit, jak dlouho se tomuto sportu věnuješ a jak jsi
k němu vlastně přišla?
● Budou to brzy už tři roky, přesně od
února 2009. Přišel s tím tatínek. Předtím
jsem chodila na tanec, bavilo mě to, ale
o prázdninách to vždy skončilo…
maminka: Našla jsem přes internet korejského učitele (korejsky sabomnim) Lee
Youn Jae, pochází ze Soulu. Je nositelem
7. danu. Se Simonkou jsem se domluvila, že
se tam půjdeme podívat, jak probíhá trénink.
A jak to tehdy na tebe zapůsobilo?
● Trochu jsem se ho bála, měla jsem strach.
Čekala jsem malinkého Korejce a on byl veliký, má 190 cm. Neumí česky, překládala
mu to jeho manželka. Navíc hrozně křičel.
maminka: Mají hlasité povely. Dali nám
týden na vyzkoušenou.
Takže se ti to zalíbilo?

Dálší část je kyokpa, to jsou přerážecí techniky a hosinsul, to je sebeobrana. Součástí
cvičení je i slušné chování a  pravidlo, že
nesmím bojové umění bezdůvodně zneužít.
tatínek: Při soutěžích hodnotí pět rozhodčích, nejnižší a nejvyšší známka se škrtá,
dává se průměrná známka. Někteří rozhodčí u nás ani neznají nejnovější techniky, které je Mistr učí a nehodnotí pak dobře. Každá sestava je přesná tak, že záleží
na každém pohnutí prstu.
Používáš specielní dres?
● Je to takové kimono, jako mají třeba karatisti, jmenuje se to tobok. Když kopeme,
mám chrániče na nohou, jinak jsem bosa.
Musí být vidět i prsty na nohou, které ohýbám nahoru. Úder se provádí hlavně patou.
tatínek: Jihokorejské taekwondo, co dělá
Simča, je olympijským sportem. Cvičí se
na tatami, začíná se na značce, na které

Internetové stránky klubu: www.taehantkd.com

bronzová medaile v Aprílovém turnaji TAEKWONDO WTF v Humpolci
v kyorugi (bojích)│stříbrná medaile ze
závodu BELGIE OPEN CHALLENGE CUP 2010 v poomsae (technice) ve
dvojicích│stříbrná medaile v Mistrovství ČR v poomsae 2010 ve dvojicích, kde
jejím cvičícím partnerem byl učitel Lee
Youn Jae│stříbrná medaile v jednotlivcích na turnaji HUNGARIAN OPEN
2011 v poomsae v Budapešti (první
místo uteklo jen o 0,05 bodů)│stříbrná
medaile tamtéž ve dvojicích│zlatá medaile na PRAGUE OPEN 2011 v jednotlivcích v poomsae, zlatá medaile tamtéž
ve dvojicích│zlatá medaile na Czech
Open Poomse 2011 v nejmladší kategorii mladších žákyň B - mistrovský titul

ší v republice. Teď má červený pásek. Má
nakročeno k získání černočerveného pásku, potom černého a pokud se jí to podaří, bude nejmladší, která toto kdy u nás
dokázala. Mistr říkal, že má Simča velký
talent.
Vím, že jsi nedávno slavila deset let, chodíš do školy v Hradištku, viděli tě spolužáci cvičit?
● Chodím do čtvrté třídy, kde nás je osm.
Cvičila jsem i na školní akademii a v jednom školním programu. Také ráda kreslím
a skládám básničky. Mám ráda zvířata.
Máme tři psy, tři kozy, dvě kočky a křečka. Chtěla bych být veterinářkou.
maminka: Škole musíme poděkovat, že
díky nim Simonka i lyžuje.
Baví mě to.
Brzy budou Vánoce, jaké je tvé vysněné
přání?
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● Přála bych si jet do Jižní Koreje, podívat
se, jak tam cvičí, zacvičit si s nimi.
maminka: Chtěli bychom korejský slovník,
který není ale snadné sehnat.
Tak my všichni ti na závěr, milá Simono
přejeme, aby ti to šlo jak ve škole, tak
v taekwondu. Držíme ti palce.
Simona sklízí sportovní úspěchy rychleji,
než my stíháme psát noviny, takže od rozhovoru s ní, se jí 20. 11. podařilo v Praze
udělat zdárně zkoušky na červeno-černý
pásek. Zkoušek se zúčastnilo 33 cvičenců
z celé České republiky a Simona byla vyhlášena jako nejlepší!
Pár slov na závěr: Je mi jasné, že taekwondo převrátilo celé rodině Kálalových
život. Vážím si toho, že nám umožnili
nahlédnout do svého soukromí a že nám
jejich malá sportovkyně poodkryla tajemství svého úspěchu. Není za tím nic jiného, než neskutečná dřina a odhodlání chtít
dokázat něco velkého. V jejím věku je to
obdivuhodné. A jak jsem Simonu poznal,
tak vím, že její sportovní boj je zároveň
bojem i za bráchu Adama, na kterého nedá
dopustit a který to nemá v životě zrovna
lehké. Moc jim fandím.                 B. Kuba
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Trocha historie nikoho nezabije...
Obec Hradištko měla v roce 1900 již
514 obyvatel. Až do roku 1913 patřila,
jako celé poděbradské panství včetně lesa
Kersko, knížeti Filipovi z HohenloheShilligsfürstu. Ten po smrti své manželky a po opětovném sňatku s Henrietou
Gindrovou v roce 1913 postupuje zdejší
majetek svému mladšímu bratru Mořici.
   Přichází válečný rok 1914 a kníže Mořic se
rozhoduje celé panství prodat. Dává plnou
moc tehdejšímu presidentu banky Bohemia Josefu Hyrossovi, aby podnikl patřičné
kroky. Tomu se postupně podařilo některé
pozemky rozprodat, většinu panství však
získal do svého majetku trhovou smlouvou
z roku 1922 za osm a půl milionu korun.
Během první světové války zaplatilo
i Hradištko svou krutou daň. Na památku
padlým osadníkům byla vybudována roku
1920 kaplička a zasazeny lípy na návsi.
Ve 20. letech 20. století se prováděla pozemková reforma. Ve zdejším kraji byl
největší statek Poděbrady, majetek Josefa Hyrosse ml. a J. Slezáka. Velkostatek
se skládal z 8 dvorů, jedním z nich byl
i dvůr Hradištko o 103,59 ha zemědělské půdy. Po jeho rozparcelování koupilo pozemky 66 občanů Hradištka,
tři občané ze Sadské a 29 občanů z Třebestovic. Velkostatkáři Hyrossovi zůstal
celý revír Kersko a některé další pozemky.

Tehdy a dnes ─ Restaurace Hájenka

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

Víte, jak je vlastně restaurace Hájenka
stará? Něco napoví vyjádření předválečného starosty Hradištka Josefa Klicpery: Ku žádosti p. Jos. Hyrosse velkostatkáře ze Sadské, jednání ohledně udělení
povolení ku stavbě lesní kavárny na
parcele č. 418 Kersko, kat.území Hradištko. Přesný popis stavby jest patrný
z přiložených plánů. Proti zamýšlené
stavbě komise stavební nečiní námitek,
bude-li stavěno dle předložených plánů

a dbáno ustanovení stavebního úřadu.
V Hradištku 19. 3. 1935. V průběhu let,
jak se vyvíjela historie našeho státu, měnili se i majitelé a provozovatelé Hájenky. Nyní je opět v soukromém vlastnictví.
Do konce roku můžete Hájenku navštívit od čvrtka do soboty 11.00–22.00
hodin, v neděli 11.00–20.00 hodin.
24.–27. 12. zavřeno, 28. 12.–1. 1. otevřeno, na Silvestra do 18.00 hodin.
Více na www.hajenka-kersko.cz.

Děkujeme paní Marii Beníkové,
Magdě Křehnáčové a panu Václavu
Kořánovi za neustálou péči o veřejná
prostranství v Kersku.

Společnost Lesy ČR, s.p. nám během
začátku prosince provedla na vlastní
náklady opravu lesní cesty - 6. aleje.
Děkujeme!

Osobnosti našeho bydliště
Motoristický cestovatel František Alexander Elstner (1902–1974) byl také novinářem a spisovatelem. Do Kerska jezdil na chatu, kde často pobýval. Z jeho
bohatého cestovatelského života jsme
vybrali popis jeho první velké cesty. Poté
následovaly další, téměř po celém světě.
V roce 1932 se vedení firmy Aero rozhodlo prověřit kvality svého nového modelu
Aero 500 v zátěžovém testu, jehož běžnou
formou tehdy byla dálková jízda. Jako
testovací jezdec byl vybrán právě Elstner,
tou dobou již známý motoristický propagátor, a trasa vedla „jen“ Evropou – skrze
Alpy do nejjižnějšího cípu Jugoslávie – ke
Skadarskému jezeru ležícímu na hranicích
s Albánií a poté přes Bosnu a Hercegovinu

zpět. Běžná jízda Evropou jako zátěžový
test může znít možná úsměvně, ovšem jen
do chvíle, než si neuvědomíte, že tehdejšími Alpami nevedly žádné dálniční tunely, tehdejší Jugoslávií nevedly prakticky
žádné slušné silnice, a že Aero 500 byl
jednoválec o objemu motoru 499 cmᵌ, do
nějž se navíc museli naskládat tři lidé –
Elstner, jeho manželka a vytáhlý student
Vratislav Židlický. Malé auto i posádka se
v červencových vedrech prokousali trasou
dlouhou přes 3 300 km včetně prudkých
alpských stoupání a děravých balkánských
cest – český automobil i český cestovatel
prokázali, že jsou schopni vydržet i velmi
náročné podmínky.              Zdroj: Wikipedia
Česká pošta vydala (14. září 2011) čtrnáctikorunovou známku s portrétem
cestovatele Elstnera, podle návrhu Antonína Odehnala. Autorem rytiny je
Jaroslav Tvrdoň. Obálka prvního dne
vydání byla vydána v nákladu 4 100 ks.

Občané, kteří mají zájem o obecní
zpravodaj, si jej mohou vyzvedávat
na OÚ nebo v prodejnách a restauracích v Hradištku a Kersku.
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Jak se slavil Halloween na Základní škole v Hradištku
Vše začalo už ráno ve škole 25. 11., kdy
jsme dostali od paní ředitelky pozvánku na
halloweenskou noc. Na pozvánce stálo, že
si máme přinést v pondělí 30. 11. v 17.00
hodin do školy věci na spaní a hlavně, že
máme přijít ve strašidelné masce. Přestože byly před námi podzimní prázdniny
a spousta volna, do školy na Halloween
jsme se nemohli dočkat.
V pondělí ráno si každý přinesl do školy
dýni, uložil ji na chodbu a po vyučování ji
začal dlabat. Nebyla to příjemná práce, ale
výsledek by úžasný. Do dýně jsme si každý
dal svíčku a pak jsme jimi ozdobili školu.
V 17.00 hodin to začalo. Se strašidly přišli
i rodiče. Pomohli nám vybalit věci a ve třídě
vytvořit spaní. Všichni jsme se těšili na lampiónový průvod a překvapení, které pro nás
každoročně mají nachystané paní učitelky.
V půl šesté vyšel průvod, který vypadal opravdu strašidelně a strašidelně se
i choval. Vydával všelijaké zvuky a strašil
kolemjdoucí. Průvod prošel Hradištkem
a skončil na fotbalovém hřišti. Každý ročník si vypustil jeden lampión štěstí a sám
za sebe si něco tajně přál. Při vypouštění
pomáhali i rodiče a my jsme z toho měli
velkou radost. Průvod se opravdu povedl.
Pak jsme se s rodiči rozloučili a  šli do klubu na večeři, kterou nám uvařila paní Bašusová. Byly špagety a nám moc chutnaly.
Paní Bašusová měla také překvapení – lívance. I ty byly skvělé. Mysleli jsme si, že
už nebude stezka odvahy, ale mýlili jsme se.
Stezka byla a opravdu jsme se někteří
báli. Vedla od klubu k rybníku Hynčáku
a museli jsme na ní plnit úkoly. Menší děti
mohly jít ve dvojicích, ale páťáci a čtvrťáci to museli zvládnout sami. Kromě toho,
že se musel utrhnout na stromě, který se
z ničeho nic sám hýbal, ducha, tak se také
každý musel podepsat v altánku na papír,

Z historie Kerska

kde vás někdo tahal za nohu a pak ještě
se mělo zazvonit na zvon. Někteří se tak
báli, že úkoly málem vynechali. Moc se
nám to líbilo.
Po stezce odvahy nastala ve škole diskotéka. Nejdříve se každý duch musel
představit a říci, proč na tento podivný rej
dorazil. Moc jsme se při tom nasmáli. Někteří duchové byli opravdu vtipní. A pak
už začal tanec, který byl prokládán různými hrami. Vůbec se nám nechtělo spát.
A tak když paní učitelky zavelely, že je
konec a musíme jít spát, opravdu se nám
nechtělo. Ale těšili jsme se, že ráno přijde
další překvapení.
A přišlo. Hned po snídani nás navštívili kouzelníci. Připravili si pro nás kouzla,
která nikdo nemohl pochopit. Tak například kouzelnice hodila kovové kruhy do
výšky, a když je chytla, byly spojené. Také
vyčarovali andulku. Byli jsme opravdu
moc šťastní a Halloween jsme si užili. Děkujeme. Skupinová práce žáků 3., 4. a 5. ročníku

Blahopřejeme našim občanům

Pan Václav Kořán přednášel 16. 11. 2011
na OÚ o historii Kerska. Publiku poutavě
vyprávěl o již zaniklé vesnici Kří, bývalém
kostelíku...
a také o novější historii
budování
lesního městečka a dalších zajímavostech.

V prosinci životní jubileum slaví paní
Marie Hakrová, Marie Klicperová, Miroslava Svatušková a pánové František Vejr
a Josef Drobný. V lednu oslaví pěkné narozeniny paní Antonie Svatoňová, Marie
Homolová a Anežka Výborná. V únoru
se dožívají krásného věku paní Drahomíra
Štěrbová, Růža Huljaková a pánové Josef
Němec, Josef Belinger a Karel Miškovský. Všem našim občanům přejeme hodně
štěstí, radosti a hlavně pevné zdraví!

Klub mladších důchodců pořádá 29. 12.
2011, od 14.00 hodin U Kocánků taneční zábavu, rozloučení s rokem 2011.
K tanci a poslechu zahraje pan Barták.

Kloboukový ples: 3. 3. 2012 od 14.00.
Klub mladších důchodců přichstal Kloboukový ples v sále hospody U Kocánků. K tanci bude hrát skupina Fobos.

Poděkování
   Základní škola Hradištko děkuje  Mysliveckému sdružení Sadská, jmenovitě
pak paní Mgr. Janě Frckové, p. Jaroslavu
Bendlovi, p. Josefu Čurdovi, p. Karlu Forejtovi, p. Eduardu Forejtovi, p. Zdeňku
Zitovi, p. Michaele Ljubojacke a jejich
čtyřnohým přátelům za krásně připravený
program, který nachystali pro naše děti
na  sobotu 24. 9. 2011 v kerském lese při
poznávání přírody a základních mysliveckých dovedností. Těšíme se na další slíbené setkání. Poděkování patří také mladším
členkám KD Hradištko za zajištění dopravy a exkurze v Muzeu cukrovarnictví,
lihovarnictví a řepařství Dobrovice. Pro
žáky naší školy byla návštěva cukrovaru
velkým zážitkem. Základní škola by ráda
touto cestou chtěla poděkovat starším
členkám KD Hradištko za vedení kroužku,
který již několik let pro naše děti pořádají.
Setkávání nejstarší generace s nejmladší
je velmi cenné a naše škola si této skutečnosti nesmírně váží. Těšíme se na setkání
s Mikulášem 5. 12., které se bude konat
v budově školy.
Za žáky ZŠ Hradištko Mgr. Marcela Šteffková,
ředitelka školy

Pozvánka na akce ZŠ
15. 12. – koncert žáků paní učitelky
Sedláčkové od 17.00 hodin ve škole
16. 12. – Česká mše vánoční – J. J. Ryba,
od 18.00 hodin v hospodě U Kocánků
24. 12. – Štědrovečerní zpívání u kapličky od 21.30 hodin

Sladký výlet
Klub mladších důchodců uspořádal
25. října 2011 zájezd jak pro své členy,
tak pro školní děti z Hradištka. Tentokrát do dobrovického cukrovaru.
Navštívili jsme část venkovního i vnitřního zařízení cukrovaru s podrobným
a zajímavým výkladem. Součástí exkurze
byla také návštěva muzea přímo v areálu.
Překvapilo nás, jak málo zaměstnanců pracuje v tak rozsáhlém areálu. Exkurze trvala téměř tři hodiny a byla jistě přínosem
nejen pro nás starší, ale hlavně pro žáky.
Cenné bylo i to, že jsme se dozvěděli zase
něco víc o tomto kraji. Moderně zařízená
vstupní hala, s možností zakoupit si různé druhy cukru či homolí, velké množství
propagačního materiálu a hlavně všude
příjemní lidé umocnili pěknou atmosféru.
Magda Křehnáčová

Muzeum v Dobrovici, otevírací doba
do konce prosince: PO–NE 9.00–12.00
a 13.00–17.00 hodin, od ledna: ÚT–
NE 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin.
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Vanilkové rohlíčky

Jistě víte, že naše knihovnice, paní
Jana Šestáková z Hradištka, je nejlepší
pekařka cukroví v širokém okolí. Jestli
chcete vyzkoušet její rodinný recept na
vanilkové rohlíčky, zde je:
● 150 g hladké mouky
● 60 g moučkového cukru
● 125 g mletých ořechů
● 125 g másla
● citronová kůra
Všechny suroviny by měly být v pokojové
teplotě.
● Vypracujeme těsto a necháme jej odpočinout v chladnu alespoň 2 hodiny. Vytvarujeme z těsta rohlíčky a klademe je na
plech vyložený pečícím papírem. Pečeme
v troubě rozpálené na 180 stupňů do růžova.
Ještě horké jemně posypeme moučkovým
cukrem s vanilkou. Pozor, jsou křehké!

Poslední leč

Myslivecké sdružení Sadská vás zve na
tradiční taneční zábavu s bohatou tombolou. K tanci i poslechu zahraje skupina Fobos. Restaurace U Kocánků v Hradištku
10. prosince 2011 od 20.00 hodin.

Andělé nad námi
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Rybí škvarky z kapra

Co to zkusit letos jinak. Jednatel pražského rybářského svazu Zdeněk Mužík,
který žije se svojí ženou v Kersku, vám
nabízí netradiční recept na zpracování
kapra. Kapra je možné už bez problému vylovit z Labe mezi Hradištkem
a Lysou nad Labem. Tedy pokud máte
rybářský lístek. Ryby do této části řeky
vysazují pražští rybáři několikrát za
rok. Po roce 1990 se voda v Labi natolik zlepšila, že ulovené ryby se dají také
s chutí a bez obav konzumovat. Zdeněk
Mužík tedy radí:
● Kapra oškrábeme, vykucháme, zbavíme ploutví, hlavy a vykostíme. Vykostěné
maso, nejlépe z břišní partie, nakrájíme
na slabé proužky, dlouhé asi 4 cm a tlusté
0,5 cm. Z větších a tlustších proužků nejsou škvarky dobré, protože se dostatečně
neprosmaží. Maso z páteře a ocasní části
ryby můžeme použít do přípravy rybího
salátu. Vzhledem k tomu, že rybí maso
obsahuje velké množství vody, je třeba
proužky řádně vysušit v utěrce nebo papíru, a co je základní, nesolit. Při solení
maso pouští vodu, a to by se při smažení
vymstilo. Na větším tácu smícháme hladkou nebo polohrubou mouku se sladkou

nebo pálivou paprikou (jak komu chutná).
Patřičně osušené nakrájené proužky
kapra nejdříve opepříme, potřeme utřeným česnekem (najemno utřený česnek
bez soli), přidáme kari koření a potom
obalujeme v připravené směsi mouky
a papriky. Kdybychom to udělali obráceně
– obalili proužky masa nejdříve v mouce
a paprice, maso by nepřijalo koření včetně
česneku. Na pánvi (ve fritovacím hrnci)
rozpálíme olej na dostatečně vysokou teplotu, protože špatně rozehřátý olej by se
po vložení proužků příliš ochladil, proužky by pouštěly více vody, zbavovaly by se
mouky a papriky, zůstaly by tedy neobalené a místo smažení by se dusily. Mouka s paprikou by se oddělila a připalovala. Těsně před smažením proužky masa
znovu obalíme, protože stále vlhnou. Smažíme zprudka za stálého obracení. Škvarky se nesmějí spálit a nesmějí být málo
usmažené. Škvarky z pánve nebo z hrnce
vyjmeme na misku vystlanou papírovým
ubrouskem a osolíme.
Škvarky jsou nejchutnější čerstvé, ještě horké. Podáváme je k pivu nebo vínu.
Tuto úpravu kapra si vychutnají i zarytí
odpůrci rybího masa.

Pohádky z Kerského lesa

Jsou Vánoce! Krásné bílé Vánoce! Studené bílé vločky zlehounka dosedají na
zem, smutný sněhulák se krčí v rohu zahrady a toulavá kočka schoulená do klubíčka sní o teplé náruči. Opět se dojímáme, máme se rádi a přejeme si, aby toto
kouzlo okamžiku v nás zůstalo napořád!
Andělé poletují, zvesela si prozpěvují…
Všichni se však neusmívají. Mnozí
z nás si myslí, že doba je zlá. Je i není! Je
rychlá, uhání zběsilým tempem. Události
se na nás z celého světa řítí překotně jako
o závod. Dennodenně sledujeme téměř
v přímém přenosu různá lidská utrpení,
žal a bolest. A ono se to usazuje v nás,
v našich duších a tíží to jako kámen, moc
to tíží. Nepodléhejme však té vší hrůze
okolo, mysleme také tak trochu na sebe!

Život, který nám byl dán, je pouze jeden
a je jen a jen náš! Buďme rádi za každý
nový den, radujme se i z maličkostí, radostí všedního dne. Vždyť kdybychom se
stále utápěli jen v problémech, tak hrozí,
že se v nich opravdu utopíme. Vločky jsou
sice studené, ale nádherné!  Prohlédli jste
si někdy jejich tvar? Sněhuláka, smutně se
krčícího v rohu zahrady rozveselíme oranžovou mrkví a toulavé kočce dnes dopřejeme trochu tepla.  Trochu lidského tepla!
Andělé poletují, zvesela si prozpěvují.
Pohlédněte vzhůru, vidíte je? Každé dobro
vám oplatí, věřte tomu.
Jsou Vánoce, krásné bílé Vánoce…    

Na veřejném zasedání zastupitelstva
obce Hradištko dne 18. 11. 2011 byla
přijata rezignace člena zastupitelstva
RNDr. Tomáše Matějčka Ph.D. Na

jeho místo postoupil podle § 56 zákona
o volbách č. 491 Sb.,další v pořadí na
kandidátce téže strany Ing. Roman Pařík, který složil slib zastupitele obce.

BK

Na letošní vánoční trh dorazila knižní
novinka. Spisovatel Jan Řehounek napsal
svoji dvacátou knihu a to přímo o našem
místě. Nechal se inspirovat pověstí o zakletých duších dvou panen do památných
borovic. Příběhy svých pohádek situoval
do konkrétních známých míst Kerska:
k již zmíněným borovicím, Svatojosefskému prameni, svícnovému smrku, menhiru,
k rybníku Pod Hrází,... Laskavé pohádky
napsané bohatým jazykem doprovodila krásnými ilustracemi Ak. mal.
Milada Kudrnová. Knihu
můžete zakoupit v Lesním ateliéru Kuba nebo
v knihkupectvích v našem blízkém okolí.
Jan Řehounek, Milada Kudrnová

Zastupitelstvo obce vybralo ze 3 zájemců o pronájem obchodu v budově OÚ
pana Hung Nguen Kima s nejvyšší nabídkou nájmu. Otevřeno od 3. 1. 2012.
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Lidové pranostiky
Prosinec
Český název pochází
pravděpodobně
od
výrazů siný, prosinět
souvisejících s bledým slunečním svitem
a mlhavým počasím.
Také od slovesa prositi – koledovati. Socha v zámeckém parku v Lysé nad Labem
je vychrtlý stařec, který široce rozkročen
nese na ramenou vepře. Velká kovová pokladna u jeho nohou symbolizuje bohatství, které se nashromáždilo koncem roku
na statcích.
‒ Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný
rok na to běží.
‒ Kateřina na ledě, Vánoce na blátě.
‒ Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté,
bude rok úrodný.

Zima, číslo 4, ročník 1, prosinec 2011

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

Leden
První měsíc v roce byl
někdy u nás nazýván
ledný, většina národů
přejala jeho pojmenování z latinského
januarius. Hrabě F.
A. Špork nechal tento
měsíc zpodobnit jako
starce s dlouhým vlajícím vousem. Oblečen je do kožíšku, kožešinové čapky a na
nohou má typické obutí 18. století. Symbolickým gestem se loučí se starým rokem,
jakoby se ohlížel za minulostí. V ruce drží
zrcadlo, které nastavuje budoucnosti, novému roku.
‒ Leden jasný, roček krásný.
‒ Krtek ryje v lednu, zima končí v květnu.
‒ Na Nový rok o slepičí krok. Na Tři krále
o skok dále.

Poznáte co je na fotografii?

V minulých Novinkách jsme uveřejnili fotografii vyřezávaného štítu jedné
budovy v naší obci. Vašim úkolem bylo
poznat, o kterou budovu šlo.
Fančinu chatu, která patří ke zdejšímu
polesí, poznali a jako první odpověděli:
David Pragen z Hradištka, manželé Veverkovi z Hradištka, Mgr. Michaela Kudějová
z Kerska a Antonín Černý z Hradištka.
Tito výherci získávají poukázku v hodnotě 250 Kč do Lesního ateliéru Kuba. Blahopřejeme! Rovněž i turistický oddíl naší
základní školy poznal hledanou budovu.
Jsme rádi, že se do pátrání zapojili. Dětem, Dominikovi a Nikole Zahradkovým,
Jiřímu Řezníčkovi, Matěji Winterblumovi,
Davidu Pragenovi a vedoucí turistického
kroužku Mirce Pragen rovněž darujeme
drobné dárečky.

Dnes jsme pro vás připravili novou soutěž. Poznejte, co je na fotografii, a kde se
na území Hradištka-Kerska tento objekt
nachází. Své odpovědi zasílejte e-mailem
na novinky@hradistko-kersko.cz nebo
napište na lísteček s vaší adresou a vhoďte do schránky OÚ do konce ledna 2012.
Tři výherci budou odměněni!

Únor
Český název je od slova nořit, protože se
led noří do vody, láme
se a puká. Barokní socha v lyském parku je
půvabná žena s krásným účesem, která
kolemjdoucí zve k bohaté masopustní hostině. Jejími atributy je
mísa plná koblih, sud piva, konvice vína,
rožeň s pečínkou a kuřetem, oškubaná
drůbež.
‒ Únor bílý – pole sílí.
‒ Leží-li kočka v únoru na slunci, poleze
ještě v březnu za kamna.
‒ Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
‒ Teplý únor – studené jaro, teplé léto.
foto: MVDr. Jan Kořínek

O nejlepší vánočku
Soutěž, které se může zúčastnit každý,
kdo přinese do 18. 12. do 13.00 hodin do
Lesního ateliéru Kuba v Kersku vlastnoručně upečenou vánočku. Porota následně vybere tu nejlepší. Hodnotí se vzhled
a chuť. 18. 12. v 15.00 hodin bude slavnostní vyhlášení soutěže a předání cen,
které věnovali: Botanicus, časopis Dekor,
restaurace Hájenka a Zlatý pruh Polabí.

Pěšky nebo na kole
Tentokrát nabízíme souhrn prosincových zajímavých akcí přímo v Hradištku
a Kersku, poněvadž se toho u nás děje docela hodně. Nemusíte tedy jezdit nikam daleko, když i v naší vesnici můžete zažít něco pěkného, vzdělat se, zazpívat si, zatančit
si, koupit pěkný dáreček… Posuďte sami.
10. prosince / 10.00-17.00 / L. a. Kuba
v Kersku / Malovaný porcelán od Soni
Hrabákové
10. prosince / 17.30 / L. a. Kuba v Kersku
/ Povídání při svíčkách se spisovatelkou
Zuzanou Maléřovou
10. prosince / 20.00 / U Kocánků / Poslední leč se skupinou Fobos
11. prosince / 10.00-17.00 / L. a. Kuba
v Kersku / Vizovické pečivo M. Kotaškové
12. prosince / 17.00 hodin / zasedací
místnost OÚ / Vánoční setkání s Blankou
Bohdanovou a Janem Neckářem
15. prosince / 17.00 / škola / Koncert žáků
paní učitelky Sedláčkové

16. 12. / 18.00 / U Kocánků / Česká mše
vánoční v podání dětí ze Základní školy
v Hradištku
17. prosince / 10.00-17.00 / L. a. Kuba
v Kersku / Paličkované Vánoce Elišky
Plánské
18. prosince / 15.00 / L. a. Kuba v Kersku
/ vyhlášení výsledků soutěže O nejlepší
vánočku
24. prosince / 21.30  / u kapličky / Štědrovečerní zpívání dětí s trochou svařeného
vína a dětského punče
29. prosince / 14.00 / U Kocánků / Rozloučení s rokem 2011, pořádá Klub mladších důchodců, zahraje pan Barták
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