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Škola na horách

Kloboukový ples

Knihovna v novém
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dostává se
vám do rukou další číslo Novinek, které si stejně jako ty předchozí vydání klade za cíl informovat vás o dění v naší obci. V době, kdy píši
tento úvodník, začíná být ve vzduchu cítit jaro
a většinu z nás již ráno budí zpěv ptáků. Mám
rád tohle roční období, probouzí ve mně touhu
pustit se do něčeho nového nebo jít jen tak na
procházku a pozorovat probouzející se přírodu… Myslím si, že je to také ten správný čas na
jarní úklid, na důkladnou prohlídku venkovních
prostranství, na úpravu zahrádek a jejich okolí.
Všichni jste již byly v minulosti informováni
o skutečnosti, že obec Hradištko podala žádost
na Státní zemědělský intervenční fond o dotaci
v rámci podopatření Obnova a rozvoj vesnic na

projekt „Nové vodovodní řady Kersko“. Státní
zemědělský intervenční fond dne 10. 2. 2012
doporučil ke schválení, na základě alokací stanovených Ministerstvem zemědělství ČR pro
oblast Praha kam spadá i obec Hradištko, celkem
13 žádostí. Dohromady bylo zaregistrováno 110
žádostí. Obec Hradištko obdržela za svůj projekt
celkem 30 bodů, čímž dle hodnocení zadavatele
nesplnila požadovaná kritéria a nebyla doporučena ke schválení. Dle vyjádření zadavatele bylo
nutné splnit alespoň 37 bodů potřebných pro doporučení. Chtěl bych touto cestou vyzvat všechny, kterým není osud osady Kersko lhostejný,
aby se co nejdříve přihlásili k trvalému pobytu
v naší obci, neboť právě toto kritérium nám pomůže uspět s projektem v případné další výzvě.

V zimních měsících jsme se na obecním
úřadě převážně věnovali auditu obecních lesů.
Aktuální situace v obecních lesích nás společně
s Ing. Stopferem, který se staral o obecní lesy
do r. 2006 a panem Karlem Bendlem, novým
odborným lesním hospodářem od roku 2012,
přivedla na myšlenku provést rekategorizaci
obecních lesů se záměrem posílení mimoprodukční funkce lesa. Tato změna přinese změnu
koncepce obecních lesů, místo hospodářského,
těžebního účelu na rekreační, který by sloužil všem jeho návštěvníkům a nebylo by zde
možné provádět rozsáhlou těžbu dřeva. Tímto
děkuji panu Ing. Stopferovi za veškerou odbornou práci, kterou odvádí naší obci. Velmi
si ji vážím. Přeji vám všem veselé Velikonoce.
Ing. Jiří Kubela, starosta
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Knihovna informuje

Knihovna Hradištko nově sídlí v budově obecního úřadu.
Je pěkná, moderně vybavená, ale bohužel menší. Část knižního fondu proto
zůstala zatím nepřestěhována a tak některé knihy si je možno vypůjčit pouze
po objednání podle knižního katalogu.
Po přestěhování jsem zaznamenala mírný
úbytek výpůjček, protože si ještě všichni
čtenáři nezvykli docházet na jiné místo.
Jsem ráda, že děti v rámci školního vyučování navštěvují knihovnu pravidelně
a snažím se každou středu pro ně připravit
něco zajímavého, aby se do knihovny těšily. V únoru jsme četli pohádky Boženy
Němcové a uctili jsme tak 150. výročí od
jejího úmrtí. Děti malovaly pěkné obrázky, z kterých si můžeme poskládat celou
pohádku.
V březnu, v měsíci čtenářů, bude
knihovna pořádat tyto akce:
19. 3. – výtvarná dílna pro členky Klubu
starších důchodkyň
25. 3. – mohou si zájemci přijít vyrobit
voskovou svíčku
Těším se, že se budeme i nadále v knihovně setkávat nejen při dalších akcích.

Den Země – 22. dubna

Základní škola v Hradištku si tento
den připomene ve středu 25. dubna,
kdy se děti vypraví do lesa. Doprovodí
je i nový odborný lesní hospodář obce
Hradištko, pan Karel Bendl.
Procházka po lese bude zakončena opékáním buřtů. Ke školním dětem se můžete přidat i vy. Bližší informace najdete na
webových stránkách obce nebo ve škole.
Den Země slaví víc jak miliarda lidí ve
175 státech světa. Stal se tak svátkem, který si lidé připomínají od roku 1970 společně na celé planetě bez ohledu na původ,
víru či národnost.

Kalendář obce

Akce krupicová kaše
Letos nás bylo jen 20, ale stálo to za to.
Přišli soutěžící od 5 do 90 let. Každý dostal velkou sběračku řídké krupicové kaše,
kterou jedl dřevěnou špachtličkou z talíře,
ty musely být úplně čisté, bylo je třebavylízat, což bylo velmi legrační. Vítězové
dostali bonboniéru a každý účastník si odnesl malou knížečku a propisku.
Jana Šestáková

Pro tento rok byl vydán stolní čtrnáctidenní kalendář obce Hradištko-Kersko
2012. V naší obci to bylo poprvé. Chtěli
jsme potěšit naše obyvatele a zároveň se
pokusit získat finance na konkrétní bolavé místo v Hradištku. Vydání kalendáře zaplatili totiž sponzoři a celý výtěžek
poputuje na vybudování nového oplocení
okolo školního hřiště. Bylo vydáno 300 ks
kalendáře, prodával se za 100 Kč. K 31.
lednu 2012 bylo prodáno 236 ks, vybraná
částka tedy činí 23.600 Kč. Zbylé kalendáře se nyní ještě prodávají za sníženou
cenu 50 Kč. Děkujeme sponzorům a všem
lidem, kteří si tento kalendář zakoupili.
Rádi bychom podobný kalendář, s novými
fotografiemi vydali i pro příští rok.   

Setkání se starostou v Kersku
Pro obyvatele a chataře Kerska je připraveno setkání se starostou Ing. Jiřím Kubelou a některými členy obecního zastupitelstva. Pokud se zajímáte
o dění v Hradištku a Kersku, přijďte
v sobotu 12. května 2012 v 9.00 hodin do
restaurace U Pramene.

Linka 158

Zveme všechny obyvatele a chataře, kterým není lhostejný vzhled naší obce, na
jarní brigádu. Vezměte si s sebou prosím
hrábě, křovinořezy, zahradnické nůžky,
kolečka, košťata a další nářadí potřebné
k tomu, abychom v rámci našich možností
vyčistili hlavní části obce po zimě.
Kersko: sobota 24. 3. od 9 hodin, sraz
u Svatojosefského pramene, Hradištko:
sobota 31. 3. od 9 hodin, sraz před OÚ

Co dělat, když u vás doma byl nezvaný host!
Po příjezdu na svou rekreační chatu, do
rodinného domu či bytu zjistíte, že vás
navštívil nezvaný host. Při podezření, že
se pachatel nachází ještě uvnitř, v žádném případě nevstupujte a hned volejte na
linku 158. Ozbrojení policisté mohou tak
zadržet zloděje přímo při činu! Nedoporučujeme majitelům objektů, aby se snažili
pachatele zadržet. Při kontrole narušeného
objektu na nic nesahejte, zanechaný nepořádek po zloději neuklízejte, aby nedošlo
ke zničení zanechaných stop pachatelem
na místě činu. Neprodleně volejte policii.
Pro ohledání místa činu je tedy důležité,
aby vše bylo tak, jak pachatel místo opustil. Poté společně s policisty provedete
kontrolu obydlí a případně zjistíte, které
věci vám byly odcizeny či poškozeny.
Pro následné vyčíslení škody a pátrání po odcizených věcech, je dobré mít
uschovány doklady o pořízení věci včetně výrobních čísel a fotografií cenností. Jak uchránit svůj majetek? Nabízí se
možnost zvolit si vhodný elektronický

zabezpečovací systém, okna či dveře
opatřit mřížemi či pořídit si bezpečnostní dveře. V případě, že odjíždíte
z obydlí na delší čas, požádejte svého souseda o pravidelnou kontrolu vašeho pozemku, včetně výběru poštovní schránky
a předejte mu váš kontakt. Občan, který
věc neoznámí, znemožní policii protiprávní jednání řádně prošetřit a případně zjistit
pachatele.
Úkolem policie je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva
a svobody osob, preventivně působit proti
trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru
veřejnosti. Tímto bychom chtěli apelovat
na občany, v případě, že dochází k nějakému protiprávnímu jednání, zavolejte na
bezplatnou linku 158, která je svedena na
operační středisko, kde operační důstojník
zajistí výjezd příslušníků obvodního oddělení v Sadské na místo události, případně
jinou hlídku Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje, která bude nejblíže.

ZŠ Hradištko srdečně zve na tradiční
Vynášení Smrtky, které se letos poprvé bude konat o víkendu, v neděli 18. 3.
Průvod vyrazí od školy ve 14.00 hodin.

Dne 16. června 2012 bychom rádi slavnostně přivítali vaše děťátko mezi
obyvatele naší obce. Máte-li zájem zúčastnit se, zastavte se na obecním úřadě.

Prodejna potravin v Kersku bude
opět otevřena 26. března. Provozní
doba od pondělí do pátku (7-16 hodin)
a v sobotu (8-12 hodin)

Jarní úklid – Přijďte i vy!

npor. Mgr. Jana Žďárská, vedoucí OOP, Sadská
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Jaro v lese

Začíná v době jarní rovnodennosti,
kdy je den stejně dlouhý jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo
probouzí ze zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat
nové listy a větvičky, za země vyrážejí
nové rostlinky. Většina zvířat má na jaře
mláďata a ptáci se vracejí domů ze svých
zimovišť. Všechno je v pohybu, roste
a rozvíjí se s ohromnou energií. To, co se
děje v přírodě na jaře, můžeme přirovnat
ke zrození a prvním letům života člověka.
Březen
Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas
tajícího sněhu a probuzení života • Stromy
jsou připraveny k pučení, v lese můžete
najít první posly jara – bledule a sněženky
• Z jihu se již vracejí některé ptačí druhy
(lindušky, sluky, čápi, vlaštovky...) a ptačí zpěv je stále intenzivnější • Zajíci a jezevci mají mláďata a ve stojatých vodách
se shromažďují k páření obojživelníci –
skokani, ropuchy a čolci • Vyletují včely
a probouzejí se první motýli - hlavně babočky a žluťásci řešetlákoví • Netopýři se
probouzejí ze zimního spánku
Pozorování:
V březnu je vhodná doba pro vyvěšení
ptačích budek • Všimněte si baculatých
čmeláků, kteří poletují u země, prohledávají různé otvory a nevšímají si rozvitých
květů – jsou to samičky hledající vhodné
hnízdo • Mravenci, kteří byli v zimě zalezlí v hloubi mraveniště, při určité teplotě
vylézají na povrch své „kupy“. Nahřejí
svoje tělíčka a vyhřívají jimi vnitřek mraveniště. Jsou to tzv. „teplonoši“. Teprve
později se rozlézají po okolí

Duben
Většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze země vyrážejí svěží
rostlinky • Z lesních stromů kvetou modříny, buky, javory a jasany, v zahradách
jabloně a meruňky
• Začátkem dubna kvetou v listnatých lesích dymnivky, sasanky, podléšky a plicníky, u cest najdeme podběl a u potoka
blatouchy • Objevují se první houby (kačenky, špičky, penízovky) • Přilétá většina ptáků, bažanti přepeřují do svatebního
šatu • Straky, kavky, káňata a jestřábi již
mívají postavená hnízda, jiné druhy začínají stavět, objevují se první hejna hmyzu • Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky
a hadi
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Pozorování:
V dubnu lze sledovat ohromné změny.
Můžete sledovat pučení a kvetení stromů
a keřů a zaznamenat do kalendáře, které
stromy kdy vykvetly a kdy se objevily
nové listy. Lze pozorovat přilétající ptáky
i stavbu hnízd. Také je zajímavé ověřit,
zda platí známá pranostika, že na sv. Jiří
(24. dubna) vylézají hadi a štíři. V tomto
čase, kdy je vegetace ještě nízká, je lze za
teplých dnů na vyhřátých kamenech velmi
dobře pozorovat
Květen
Květen je měsíc květů a vůně, mláďat
a čas prvních teplých dní • Kvetou duby,
jeřáby, kaštany, akáty, z keřů hlohy, šípkové růže, kaliny, svídy, bezy... • Přilétají
poslední ptáci (např. rorýsi a ťuhýci), jiní
už vyvádějí mláďata (kosi, drozdi, kvíčaly...), v budkách můžeme nalézt vajíčka
sýkorek i jiných ptáků • Ve stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků
Pozorování:
Zejména zrána a k večeru zní všude ptačí
zpěv. Zkuste podle něj rozlišit jednotlivé
ptačí druhy. Na jaře můžete pozorovat
žabí vajíčka a pulce ve stojatých vodách.
V dubnu žáby kladou do tůněk vajíčka,
která jsou obrácená tmavým pólem vzhůru, takže pohlcují mnoho slunečního záření. Teplota ve vajíčku je až o 10 °C vyšší
než okolní voda a vajíčko se tak může lépe
vyvíjet. Po 3–4 týdnech, většinou v květnu, se z vajíček líhnou pulci, kteří potřebují 2–3 měsíce k tomu, aby se přeměnili
v žabky a mohli opustit vodu. Na listech
kopřiv můžete spatřit housenky babočky
kopřivové
Karel Bendl, www.benateckyctyrlistek.eu

Grand je úspěšné štěně

Dne 2. července 2011 se stala obec
Hradištko kmotrem štěněte aljašského
malamuta, psího chlapečka Granda,
který se narodil 10. května. Za chvíli
mu bude jeden rok. Roste jako z vody,
váží už skoro 40 kg.
Můžeme na něj být pyšní, protože je velice úspěšný na výstavách, kterých se se
svou chovatelkou, paní Renatou Sűtto Vítkovou zúčastňuje.
Výstavní úspěchy: Mezinárodní výstava
České Budějovice říjen 2011 - 1. místo
v kategorii štěňat
Mezinárodní výstava Praha listopad 2011
- 1. místo v kategorii štěňat

Klubová výstava Aljašských Malamutů
listopad 2011 - 1. místo v kategorii štěňat
Mezinárodní výstava Wels, Rakousko
prosinec 2011 - nejlepší dorost
Mezinárodní výstava Norimberk, Německo, leden 2012 - nelepší dorost
Mezinárodní výstava Graz, Rakousko
únor 2012 - 2. místo v kategorii mladých
Mezinárodní výstava Mnichov, Německo
únor 2012 - 1. místo a nejlepší mladý jedinec.
Letos nás čeká ještě spoustu výstav
a v květnu jedeme na světovou výstavu do
Salzburgu, tak nám prosím držte palce.

Povinný roční poplatek za svoz komunálního odpadu: 500 Kč (trvale žijící občan) nebo za rekreační nemovitost. Uhraďte na OÚ či bank. převodem.

Názory na dění v naší obci si nenechávejte jen pro sebe, napište je i nám, buď
na e-mail: novinky@hradistko-kersko.
cz nebo je vhoďte do schránky OÚ.

text a foto: Renata Sűtto Vítková

Tentokrát patří poděkování panu
Václavu Kořánovi, který vyčistil místo Na kostelíku od náletových dřevin
a zrestauroval starobylý křížek.
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Jsem rád, že jsem u toho byl

Představujeme vám zajímavé osobnosti Hradištka a Kerska. Dnes vedoucího projektu Banka pupečníkové krve
ČR MUDr. Petra Kobylku, CSc.
Existují životní situace, kdy se čas zastaví, zmrazí v prostoru. Mezi takové patří
moment, kdy zemře dítě... Člověk se ptá
proč? Proč se něco takového stane a zda
pro jeho záchranu nešlo udělat víc. Takovou otázku si klade mnoho žen, maminek,
které prošly touto nesmírně bolestivou
etapou života, ale i vědců a lékařů. Leukemie, poruchy imunitního systému, vážné
anemie... to vše jsou závažná onemocnění,
při kterých (v mnoha případech) „něco“
udělat lze. Jak? Pomocí pupečníkové
krve. Pupečníková (placentární) krev je
totiž nesmírně bohatá na kmenové buňky,
které mohou být použity pro transplantaci
krvetvorné tkáně místo kostní dřeně, a to
jak prioritně u dětí, tak v poslední době
stále častěji i u dospělých. (Dámský portál
MF Mladá žena)

Pracujete v Ústavu hematologie a krevní
transfuze na Karlově náměstí. Kdy jste se
s problematikou pupečníkové krve poprvé seznámil?
● Poprvé jsem se dostal do světa již v roce
1988, díky náhodě. Byl jsem na kongresu
ve východoněmeckém Lipsku, kde jsem
vyslechl přednášku britské doktorky, jejíž článek jsem zrovna přečetl v jednom
odborném časopise. Po přednášce jsem za
ní přišel, dali jsme se do řeči, mojí poklonou byla poctěna. Pozvala mě do Londýna. Nedoufal jsem, že by to v té době bylo
možné. Asi za deset dní přišel skutečně
dopis s pozváním a jelikož mi nabídli, že
uhradí veškeré náklady a v roce 1988 už
byly zdejší poměry mírně volnější, pustili
mě. Studijní cesta byla nesmírně zajímavá.
Na závěr mého pobytu uspořádali hostitelé párty a zeptali se mě jestli často navštěvuji Londýn. Odpověděl jsem, že jednou
za dvacet let, protože jsem tam poprvé
byl v roce 1968 jako student trhat jahody.
Všichni jsme se tomu zasmáli. Tehdy jsem
si uvědomil: „Kamaráde, ty jsi v budoucnosti!“    
První kroky v oblasti výzkumu kostní
dřeně jsme dělali před revolucí. Když socialismus padl, byli jsme připravení okamžitě přijímat nejnovější podněty a získávat zkušenosti. Když jsme přicházeli na
nejnovější pracoviště ve světě, věděli jsme
již, o co se jedná. Museli jsme se však naučit odebírat buňky, následně je zmrazit,
aby se uchovaly pro budoucí použití, poněvadž okamžité použití je prakticky nemožné.
Další historie je nesmírně zajímavá. Pra-

coval jsem v experimentální hematologii.
V roce 1990 na transplantačním kongresu pro transplantaci kostní dřeně v holandském Haagu jsem vyslechl referát o první transplantaci pupečníkové krve místo
kostní dřeně, kdy byla pupečníková krev
zdrojem kmenových buněk pro krvetvorbu. Slyšel jsem o tom poprvé. Ohromně to
na mě zapůsobilo jako převratná novinka.
Přednáška byla překvapující a přelomová.
Po ní následovaly nadšené ovace autorům,
kteří s tím přišli. Do té doby nikdo nic takového nepoužíval.

Kolik krve se z pupečníku odebere a kolik
je jí pro nemocného člověka potřeba?
● Zpočátku se krev používala výhradně
pro děti, poněvadž odebrané množství, asi
jeden decilitr, je tak pro dvaceti, třicetikilového človíčka. Podařily se i transplantace dospělých především nižších váhových kategorií. Dnes se ve světě používá
i kombinace několika štěpů pupečníkové
krve, ta se sloučí od několika dárců, třeba
až osmi. Třídění této krve není podle běžných skupin, jak je známe z transfuzních
oddělení, ale podle určitých transplantačních znaků. Je to hodně složité.
Jakým způsobem se krev odebírá?
● Pupečníková krev se odebírá výhradně
s informovaným souhlasem maminky. Už
v těhotenské poradně se maminky dozvědí o možnosti darovat pupečníkovou krev.
Odběr je nesmírně finančně náročný. Jeden odběr včetně vyšetření, zpracování,
uložení a zmrazení přijde na dvacet až
pětadvacet tisíc korun. Krev se trvale udržuje v tekutém dusíku -196 °C po desítky let. Do veřejné banky krev sbíráme od
roku 1996. Jsou situace, kdy dítě v rodině
má chorobu, která je léčitelná transplan-
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tací kostní dřeně nebo pupečníkové krve.
Maminka například znovu otěhotní, my se
to dozvíme od ošetřujícího lékaře. Řekne
nám, až se dítě narodí, potřebujeme odebrat jeho pupečníkovou krev, kterou možná použijeme jako léčivou pro sourozence.
V tomto případě jde o příbuzenský odběr.
To hlídáme, těchto případů je tak dvacet
do roka. Ale zároveň budujeme i nepříbuzenskou banku.
Jak jsme propojeni se světem?
● Dokonale, prostřednictvím národních
registrů dárců kostní dřeně a pupečníkové krve. Naše děti dostávají tu nejlepší
pupečníkovou krev, pokud je shoda, třeba
z Austrálie. My poskytujeme krev rovněž
po celém světě. Na to je vypracovaný systém výměny a převozu. Například příští
pondělí posíláme českou pupečníkovou
krev pro pacienta do Turecka. Program
je propracovaný v počítačích, přístup do
databáze je velice hlídaný. Během několika vteřin nám počítač vybere například
třicet dva možných štěpů. Z těchto třiceti
dvou je dvacet šest kostní dřeně a šest je
pupečníková krev. Poté se vybírá, co bude
nejvhodnější.
A je opravdu pupečníková krev takový zázrak, že dokáže třeba v Austrálii uzdravit
člověka?
● Rozhodující je míra genetické podobnosti nebo dokonce shody. Podstatou
transplantace je to, že buňky štěpu, který
přeneseme a pokud se nám uchytí, udělají
v těle nemocného „pořádek“. Krev se pustí do žíly a ty nové, rozhodující buňky si
samy najdou ta správná místa. Technicky
je tato transplantace vlastně jednoduchá.
O jaké nemoci jde nejčastěji?
● Typické jsou různé typy leukémií, nádory z imunitních buněk, vrozené poruchy imunity, transplantují se také některé
omyly metabolismu. Třeba se narodí dítě
s poruchou, chybí mu nějaký enzym. To
má třeba za následek, že postupně dítě
oslepne. Když se takové dítě transplantuje
včas, dodají se mu buňky, které ten správný enzym mají, rozptýlí se po organismu
a ačkoliv jich není moc, tak uklidí to, co
by způsobilo onu tragédii.
Jaký je současný stav odběru pupečníkové krve?
● Přišla velká krize. Nemáme dostatek peněz ani sponzorů na to, abychom udržovali síť porodnic, kde se sbírá pupečníková
krev.  Měli jsme třicet sedm porodnic, kde
nám krev sbírali, které jsme vybavili, zaškolili personál a dnes nám zůstaly pouze
tři porodnice. Více nemůžeme finančně
utáhnout. Zpočátku jsme rozjezd financovali z výzkumných grantů, později to
přestal být výzkum, byla to už hotová věc.
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Dostávali jsme obrovské dary, teď jsme se
museli přizpůsobit době. Rozhodující pro
nás je to, že se nám daří udržovat to, co
jsme dosud vytvořili. Když jsme začínali,
litr tekutého dusíku stál 3,18 Kč. Dnes je
to 14–15 Kč.
Oddělení odběru pupečníkové krve
je jen malá část toho, co děláme. Zajišťujeme laboratorně celý transplantační
program kostní dřeně u dětí a dospělých.
Nebýt však Nadačního fondu Kapka naděje, kterou vede Vendula Svobodová,
naše práce by byla v ohrožení. Je to její
velká zásluha, poněvadž bychom nemohli
být tam, kde jsme. Projekt Banky pupečníkové krve je vlastně typický humanitární
projekt.
Zůstal vám, pane doktore, v hlavě nějaký
případ, kdy jste zachránili lidský život?
● Asi navždy to bude první transplantace
pupečníkové krve, příbuzenská. Bylo to
v roce 1994, ani ne pět let potom, co se  
odtransplantovala první pupečníková krev
v Paříži americkému dítěti. Mimochodem
z tohoto prvního případu byla ona přednáška, která ne mě tak zapůsobila a o které
jsem vám vyprávěl. Zpátky k tomu našemu prvnímu případu. Někde na severu
Čech žil chlapec, který měl vrozenou imu-

nodeficienci, takovou poruchu imunity, že
byl pořád samá infekce. V Praze vyšetřili
jeho maminku, která znovu otěhotněla.
Odebrali jí malinký vzorek pupečníkové
krve, aby zjistili, jestli její další dítě bude
zdravé. Ukázalo se, že ano a navíc to, že
jsou bratři geneticky shodní. Sešel se tým
lidí, který usoudil, že by to mohla být pro
nemocného bratra jediná naděje pro záchranu jeho života. Odebrat pupečníkovou krev jsem mohl jen já, nikdo jiný to
neuměl. Nebyly mobilní telefony, pořídil
jsem si pager z grantových peněz a čekal jsem na porod. Když se odběr zdařil
a všechno klaplo, chlapce později připravili na transplantaci, bylo velmi neobvyklé, že se dožil šesti let.   Po transplantaci
se začal rychle hojit, dnes je to již mladý
muž, má asi dvacet čtyři let. Ne vždy je
však medicína vítězná.
Víme o vás, že jste vynalezl transportní
box, kterým usnadňuje převoz pupečníkové krve po světě.
● Při transportu krve může dojít vlivem
špatného zacházení k jejímu poškození. „Termoska“, ve které je tekutý dusík
musí stát rovně a pořád. Kdysi jsme posílali štěp do Ameriky a cestou se bedna
položila, dusík pomalu unikal a na místo

Jaro, číslo 5, ročník 2, březen 2012
určení došla zásilka poškozená, v jednom
případě i znehodnocená. Napadlo mě, že
se to nesmí již opakovat. Vymyslel jsem
tedy takový systém, kdy má termoska stálou pozici, ať se bedna překlopí, či nikoli.
Je to můj patent, který jsem předváděl na
odborných fórech a zdá se, že o něj bude
zájem. (na www.upright-positioner.com
můžete systém vidět v názorné animaci,
pozn. red.)
Jsem rád, že jsem mohl být u transplantačních začátků. Česká medicína
je na hodně vysoké úrovni, například
v oblasti intervenční kardiologie. Vyznamenáním bylo, že v článku v New York
Times napsali, že má-li Američan smůlu
a má někde ve světě utrpět infarkt, tak ať
je to v Praze. Péče je zde špičková.
Pane doktore, děkuji za zajímavé povídání a děkuji také za to, že jste nám tuto
problematiku podal tak, aby byla pro nás
srozumitelná a mohli jsme alespoň trochu pochopit, čemu se vlastně věnujete
a k čemu pupečníková krev slouží. Přejeme vám hodně úspěchů ve vaší bohulibé
práci a ať se vám i nadále s námi v Kersku
dobře žije.
Více o Bance pupečníkové krve se můžete
B. Kuba
dozvědět na www.bpk.cz

Osobnosti našeho bydliště

Bohumil Hrabal
Český spisovatel Bohumil Hrabal rozený Kylián se narodil 28. března 1914
v Brně, zemřel 3. února 1997 v Praze,
tedy před patnácti lety. Byl jedním
z nejvýznamnějších a nejosobitějších
spisovatelů druhé poloviny 20. století.
Stal se nejpřekládanějším českým autorem 20. století.
Spisovatelem z povolání se stal teprve v roce 1963. V roce 1965 se stal členem Svazu československých spisovatelů
a redakční rady Literárních novin. V roce
1965 si manželé Hrabalovi koupili v Kersku na parcele č. 0274 chatu. Po roce 1970
nesměl několik let oficiálně publikovat,
psal tedy do samizdatových a exilových
periodik.
V roce 1973 se přestěhoval ze staré Libně
do družstevního bytu v panelovém domě
v Kobylisích na sídlišti Sokolniky. Roku
1975 uveřejnil v časopise Tvorba krátké
sebekritické prohlášení, na jehož základě
mu bylo částečně a pod dohledem cenzury
opět umožněno publikovat. Řada jeho děl
vycházela v nakladatelství Pražská imaginace, vydávajícím Hrabala samizdatem
od roku 1985. Totéž nakladatelství vydalo
pod editorským dohledem Václava Kadlece v letech 1991–1997 Sebrané spisy Bohumila Hrabala v 19 svazcích.
Hrabalovy knihy byly mnohokráte úspěš-

ně zfilmovány a obdržel také spoustu nakladatelských cen. Často navštěvoval hospodu U Zlatého tygra (Husova ul.), kde
se v roce 1994 setkal s Václavem Havlem
a americkým prezidentem Billem Clintonem.
Za své dílo byl několikrát oceněn, za román Příliš hlučná samota získal italskou
literární cenu Premio Elba – Raffaello
Brignetti, maďarskou cenu I. Bethlena, za
knihu Obsluhoval jsem anglického krále
Národní cenu České republiky, francouzské vyznamenání Officier de l´ordre des
arts et des lettres (Rytíř umění a písemnictví), za anglické vydání Příliš hlučné
samoty obdržel cenu Georgie Theinera
a cenu Jaroslava Seiferta za trilogii Svatby
v domě, Vita nuova, Proluky,...
9. května 1996 jej jmenovali doktorem
honoris causa na univerzitě v Padově.
Téhož roku získal z rukou Václava Havla medaili „Za zásluhy“. Bohumil Hrabal zemřel v roce 1997 v Praze po pádu
z okna v pátém patře Ortopedické kliniky
nemocnice na Bulovce, ve které se léčil.
Byl pohřben v rodinném hrobě na hřbitově
v Hradištku. Ve stejném hrobě jsou pohřbeni také jeho matka „Maryška“, nevlastní otec „Francin“, strýc „Pepin“,
žena „Pipsi“ , bratr „Slávek“ a jeho žena
„Dáša“
Vybráno z Wikipedie

14. Hrabalovo Kersko
19. května 2012 proběhne v Kersku již
čtrnáctý ročník akce Hrabalovo Kersko.
Den začne pochodem po Kersku a Hradištku, se startem u Svatojosefského pramene v 10 hodin. Cykloturisté ve stejnou
dobu vyráží z Nymburka. Odpolední program v lesní zahradě ateliéru Kuba začíná
ve 13 hodin. Můžete shlédnout divadelní
a hudební vystoupení, setkáte se se zajímavými hosty. Nebude chybět ani tradiční
pivo z Nymburka a grilované speciality.
Podrobný program letošního ročníku naleznete na www.lesniatelierkuba.cz
Ilustrace: Ak. mal. Milada Kudrnová
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Škola na horách

Již šestým rokem se děti ze ZŠ Hradištko vypravily do Dolního Dvora, aby
si užily sněhu a lyžování.
Kromě zdokonalování a různých her na
lyžích, měly děti také možnost bobovat,
stavět ze sněhu různé postavičky a zvířata a některé si opět vyzkoušely i jízdu na
běžkách. Ta se stává jedním z největších
zážitků celého pobytu na horách. Ani letos
nemohlo chybět večerní lyžování. Vyvrcholením lyžařského snažení byl pak slalom, který se jel právě večer za umělého
osvětlení a na který už několik let věnuje
medaile pan Ing. Tomáš Černý z poděbradské firmy SPORT FORTE a patří mu za to
velký dík. Ostatní program v tomto týdnu
byl také velmi zajímavý, a přestože jsme
se i chvilkami učili,
o ostatní zábavu se
každý večer postaraly
děti samy připravenými soutěžemi nejen pro své kamarády
ale i pro pedagogický
sbor. A tak jsme se
asi nejvíce pobavili
u chytání popcornových kuliček, vodících psů a tancování
s míčky. Celý pohodový týden byl provoněn výbornou kuchyní
paní Jany Maudrové

Trocha historie
nikoho nezabije
O stavbě silnice Hradištko - Sadská
Poslední třetina 19. století byla ve znamení budování okresních silnic. Důvodem byl požadavek na zvýšení přepravy zboží, zemědělských surovin
a dalších produktů, který po stávajících
prašných, v deštivém počasí blátivých
cestách plných výmolů, které dosud spojovaly jednotlivé obce, nemohl být splněn.
Jednou takovou stavbou měla být i silnice ze Sadské do Hradištka, či přesněji řečeno z Hradištka do Sadské, protože této
silnice se domáhalo zdejší zastupitelstvo.
V zápisech okresního zastupitelstva v Poděbradech ze dne 26.5.1881 je uvedeno:
Následkem představenstvu přednesené žádosti obce Hradištko o předsevzetí stavby
silnice ze Sadské do Hradištka svolána jest
komise sestavující z pána starosty Marka,
členů pana Černého ze Sadské, Rozsýpala
z Hradištka, Suchánka z Oumyslovic
a Dohnala z Poděbrad. Komisi uloženo,
aby trať pro zamýšlenou silnici ohledala
a po zvážení i stránky finanční v příští schůzi zprávu o tom i příslušný návrh podala.
Výstavba silnice byla tedy příslušnou ko-

a paní Marie Danešové, které se staraly
o náš jídelníček. Vymetené talíře i zástupy
na nášup svědčily za vše. Proto jim chceme
ještě jednou moc poděkovat. Poděkování
však také patří všem sponzorům – firmě
Bramko ze Semic za zeleninu, panu Ladislavu Brettovi ml. za ovoce, všem rodičům, kteří přispěli sladkostmi a napečenými dobrotami na snídaně a svačiny. Další
poděkování  patří paní učitelce Mgr. Haně
Maudrové a paní družinářce Lence Mojžíšové, paní Veronice Karabello a pplk.
Mgr. Karlu Aghovi, kteří se o děti vzorně
starali a věnovali jim spoustu času a péče.
Je určitě nejen mým velkým přáním, aby
se naše děti mohly příští rok opět vypravit
za sněhem a zážitky do Dolního Dvora.
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Škola má novou šatnu
Problémem naší školy byla nedostatečná
kapacita šatny. S přibývajícím počtem žáků  
přestala šatna vyhovovat jak hygienickým
požadavkům, tak i požadavkům moderní
školy. Letos se však našel ochotný tatínek,
pan František Winterblum ml., který nabídl škole vybudování šatny bez nároků na
odměnu. Na koupi materiálu přispěla firma Bramko Semice
a díky tomu všemu
má škola krásných
třicet skříněk. Moc
děkujeme a pokud
se nám podaří sehnat
další finanční prostředky, máme slíbené i nové botníky.
Dotace z EU fondů
Naše škola  v rámci projektu Peníze školám EU získala další část dotace z EU
fondů, která bude použita na modernizaci
počítačové učebny. Tato investice je velice potřebná, neboť na jaře proběhnou
celoplošné generální zkoušky ověřování
výsledků žáků na úrovni 5. ročníku základních škol. Rádi bychom tak poděkovali panu Václavu Mojžíšovi, který bez
nároků na jakoukoliv odměnu několik let
spravuje naši počítačovou síť.
text a foto: Mgr. M. Šteffková, ředitelka školy
kresba: děti ZŠ Hradištko

misí doporučena, bohužel však druhá strana, Sadská vydala negativní stanovisko:
Dle svého usnesení ze dne 2. 10. 1881 ku
stavbě řečené silnice z finančních nesnází,
ve kterých se z příčiny opravy školní budovy a poskytnutí velké oběti k uskutečnění
stavby železné dráhy z Poříčan do Sadské
nachází, dobou touto se zavázati nemůže.
Po přečtení tohoto stanoviska se nechal
zástupce obce Hradištko, pan Rozsýpal
slyšet, že by se měla Sadská ke stavbě donutit, třeba i z vyšších míst.
Okresní zastupitelstvo se usneslo stavbu
silnice o jeden rok odložit. Uplynul rok
a pan Rozsýpal se dožaduje, aby dávno
projektovaná silnice z Hradištka do Sadské v době co nejkratší byla vystavěna
nebo aby Sadská donucena byla, svou cestu vedoucí k Hradištku spolehlivým způsobem do sjízdného stavu uvésti.
9. 3. 1883 schválila městská rada
Sadské finanční příspěvek 4.717 zlatých
a 50 krejcarů, bezplatné opatření pozemků a dodávku kamene lomového i písku
na tuto stavbu.   6. 5. 1883 zastupitelstvo
v Hradištku se jednohlasně usnáší, že si
na stavbu silnice vypůjčí částku ve výši
14.000 zlatých pod zástavou svého nemovitého majetku. Uběhl další rok, dva, tři...

a až za osm let, v roce 1891 jsou opět záznamy o špatném stavu prašné, nezpevněné cesty z Hradištka do Sadské. O stavbě
nové silnice nic.
Za další dva roky, v roce 1893, Děkan
Vojtěch Jelínek ve své knize o Sadské
píše: Téhož roku bylo také definitivně rozhodnuto a to jak v okresním zastupitelstvu,
tak i v obecních zastupitelstvech Sadské
i Hradištka, že v příštím roce bude vystavěna silnice spojující obě osady. Trasa ze
Sadské měla vést kolem sochy s. Gotharda,
poté cestou „dubskou“ k „vinohrádku“.
V Hradištku byl v tomtéž roce zřízen přívoz přes Labe, čímž bylo docíleno spojení
se „Zálabím“. V roce 1897 píše pan Děkan ve stejné knize: Silnice z Hradištka
byla ukončena.
Úplné potvrzení, že silnice ze Sadské
do Hradištka byla v roce 1897 postavena,
nám přináší zpráva v písemnostech okresního zastupitelstva v Poděbradech, která
nese číslo 492 s datem 11. 5. 1897: Silnice
sadsko-hradištská byla až na hranici okresu poděbradského dokončena a veřejnosti
předána. Letos je tomu 115 let.
Vybráno z publikace: Václav Marek,
Hradištko 2. díl
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Divadlo Viola: The Gin Game
14. března 2012 se uskutečnil zájezd
z Hradištka a Kerska na divadelní představení The Gin Game. Divadelní představení pro dva skvělé herce Blanku Bohdanovou a Josefa Somra bylo opravdovým
zážitkem. Sehráli hru D. L. Coburna, která pojednává o setkání dvou starších lidí
v domově seniorů, kteří nad karetní hrou
The Gin Game bilancují své životy. Byl to
„koncert“ dvou skvělých sólistů.
Návštěvu tohoto divadelního představení
iniciovaly členky Klubu důchodců v Hradištku, kterým se líbilo vyprávění herečky
Blanky Bohdanové při vánočním setkání
na OÚ. Dodáváme, že březnové divadelní
představení
bylo prvním
po delší odmlce paní Bohdanové, kdy ji
potrápilo nepříjemné onemocnění. Na
jejím výkonu
to znát nebylo,
byla skvělá.            

O pohár starosty obce
V sobotu 7. ledna 2012 proběhl v sále
U Kocánků historicky první turnaj ve
stolním tenise ve čtyřhrách.
Do soutěže se přihlásilo osm dvojic,
z toho dvě smíšené. První cenou pro vítěze byl putovní pohár a zapůjčení vozu
Touareg na víkend s plnou nádrží zdarma.
Všechny soutěžní týmy však byly odměněni cenami. Děkujeme všem sponzorům!
Další fotografie a výsledky turnaje naleznete na www.hradistko-kersko.cz
Zveme vás a těšíme se na příští ročník.
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Kloboukový ples
Dne 3. března pořádal Klub mladších
důchodců v Hradištku Kloboukový
ples v Hostinci U Kocánků.
Všechny jsme měly s přípravou plesu
hodně práce a starostí, snažily jsme se vše
připravit tak, aby se hostům u nás líbilo.
Dlouho dopředu jsme vytvářely malé
kloboučky – znak našeho plesu. Každý
host dostal klobouček ke své vstupence.
Kloboučků bylo nachystáno 130 kusů
a  přesto nám jich ještě pár chybělo.
   Sál jsme vyzdobily rozkvetlým zlatým
deštěm, na stranách byla výzdoba z klobouků různých tvarů, na stolech v květináčích první květiny jara, primulky.
   Pro hosty bylo připravené občerstvení.
Napekly jsme sladké koláčky, sušenky  
i slané pečivo. Hosté se sjížděli z celého
okolí. Pozvání přijala také ředitelka Centra sociálních služeb z Poděbrad paní Míla
Třísková a šéfredaktorka Nymburského
denníku paní Milena Jínová. Po uvítání
hostů a zahájení plesu paní Miluškou Zikovou předvedly členky klubu módní přehlídku klobouků. Přehlídka byla doplněna
vtipnými verši. Potom vystoupily se svými
tanečky děti z místní školy vedené paní ředitelkou Šteffkovou. Pěknou  písničkou do

programu přispěly také naše starší důchodkyně. Poděkováním jim byla kytička.
Proběhla také soutěž o nejhezčí klobouk,
kterou vyhrála se svým bohatě zdobeným
slamákem paní Růžičková z Nymburka.
K tanci a poslechu hrál pan Barták. Hosté se vrhli do víru tance, vesele se točili
v kole. Byla na nich vidět radost a potěšení. K dobré náladě přispěla bohatá tombola, ve které každý lístek vyhrával. Chceme
tímto poděkovat sponzorům!
  Máme dobrý pocit z průběhu našeho plesu a víme, že i naši hosté odcházeli domů
spokojeni a těší se na naši další akci.
Mladší důchodkyně

Boj proti komárům
V loňském roce iniciovali občané
finanční sbírku na postřik proti komárům v obydlené části kerského lesa.

Blahopřání občanům
Hodně zdraví a spokojenosti přejeme
všem, kteří na jaře oslaví 70 a více let.
Březen: Miloslava Koštířová, Antonie
Janečková, Vlasta Kurková, Věra Šťastná,
Danuška Fialová, Jana Stopferová, Josef
Janouch a Jaroslav Vorlíček.
Duben: Mária Zicháčková, Božena Kasalická, Marta Kratochvílová, Jaroslava Zelenková, Josef Tržický a Stanislav Hezina.
Květen: Marie Nováková, Helena Steklá, František Hlavička, Kristian Berauer
a Miloslav Sýkora.

Sbírka se setkala s příznivým ohlasem, vybralo se téměř 40.000 Kč. Postřik byl účinný a tak léto proběhlo
v klidu. Problém je to ale každoroční,
žijeme přeci v Polabské nížině. Buď se
s tím smíříme, nebo letos zkusíme proti
obtížnému hmyzu opět zabojovat. Abychom tak mohli učinit, potřebujeme získat určité finanční prostředky. Jejich výše
je odvozena podle toho, jak bude mokré
jaro, kolik vody bude stát ve vodotečích
a příkopech. Předpokládáme, že půjde
o podobnou částku jako vloni. Tímto vás,
milí spoluobčané a chataři, vyzýváme, přispějte prosím podle vašich možností nějakým finančním obnosem na postřik proti
komárům, který na rozhraní května - června
provede odborná firma. O přesném termínu vás budeme informovat. Peníze můžete
poslat bankovním převodem na číslo účtu
obce 0504932389/0800, variabilní symbol 1234 nebo platit v hotovosti na Obecním úřadě v Hradištku, či v ateliéru Kuba
v Kersku. Všem, kteří přispějí, děkujeme.

Novinky obce Hradištko-Kersko					

Tehdy a dnes – náves v Hradištku

Přinášíme vám fotografie některých míst obce pro srovnání minulosti a současnosti.
Každá historická zmínka o Hradištku a Kersku nás zajímá. Pomozte nám pátrat i vy!

Ukázka z knihy Karla Sellnera Tři bratři
z Mydlovaru, historické povídky z Polabí,
vydané roku 1934:
     …Kromě mysliven nebylo v Kersku
lidských obydlí. Labe valilo své vody od
Kostomlat k Semicům lesními pustinami.
Jediná ves Hradištko, založená na návrší
blízko Labe, připomínající pradávné osídlení a opevnění na hranici kmenů, byla
ukryta úplně v zeleném objetí Kerska.
Obyvatelé této světu ztracené vsi se dočkali vzácné podívané, když panstvo sjíždějící se po skončení první leče bylo vedeno panem forstmistrem k smluvenému
shromaždišti. Ves v Kersku ukrytá oživla.
      Z nízkých roubených, došky pokry-

tých chalup a pokřivených, podivně rozcuchaných baráků vyběhly bosé, jedinou
sukní a hrubou košilí oděné ženy a hejno
umouněných dětí zcela nahých nebo jen
košilí oděných a prohlížely si pěkně oděné panstvo a hledaly krále, o němž kdosi
pověděl, že jediný z celé družiny jede na
bělouši. Prostí zálesáci z Hradištka myslili, že spatří velebnou postavu v šatě zlatem zdobeném se zlatou, drahými kameny
zdobenou korunou na hlavě a když kdosi
zvolal: „Král přijíždí - hle, tam na bělouši, za ním pan purkrabí z Brandejsa, pan
forstmistr a přerovský hejtman“ - všichni diváci a zvědavci ustupovali k plotům
a obrubám baráků…

Poznáte co je na fotografii?
V minulých novinkách jsme uveřejnili fotografii kamenné kapličky v naší
obci. Vašim úkolem bylo poznat, kde
se nachází. Úkol to byl zřejmě nesnadný,
poněvadž hledaný objekt nepoznal nikdo
z našich čtenářů. Jedná se o kapličku, která se nachází za bývalým Ústavem sociální péče v Kersku, který předtím patřil
rodině Beránkových. Vilu si v Kersku
Beránkovi postavili v letech 1935 - 1936.
Helena Fantová, roz.Beránková se u této
vysvěcené kapličky vdávala. V době, kdy
stát vilu znárodnil a přebudoval na ústav,
pracovaly zde řádové sestry, kterým kaplička sloužila jako modlitebna. V rámci
restitucí byl tento velký pozemek se všemi nemovitostmi vrácen původním majitelům. Ti jej prodali. Nyní je celý objekt
totálně vybydlený, další osud je neznámý.
Pokud byste chtěli zmiňovanou neznámou
kapličku vidět, běžte alejí č. 1 skoro až na
konec k velenským polím. Na lesní křižovatce se dáte vpravo. Půjdete po pěšině,
minete jednu odbočku vpravo. Na konci
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Cesty, cesty, cesty

Někdo si zvykl, jiný ne! Než se dostaneme z našeho domova autem na „normální“
silnici, tak se houpeme, skáčeme, kličkujeme, šploucháme, stříkáme, prášíme.
Jako ranní rozcvička to není špatné. Cvičíme si tak postřeh, předvídavost. Rozhodně
nás to probere.  Utužujeme si pevné nervy.
Těší nás, že v tom nejsme sami. Ať trabant
či mercedes, všichni jsme si rovni. Naše
vyskákaná auta se poté setkají na silnici
a vezou nás za denními povinnostmi. Skáčeme stále, jen roční období se za okny našich aut mění. Už mnoho let, možná desetiletí, zřejmě už od začátku automobilismu
v Čechách vůbec. Nemuseli bychom ale ta
muka denně podstupovat. Mohli bychom
se zbavit všech těch plechových domečků
na kolečkách, chodit pěšky, potom by stačily jen pěšiny. Po pevných cestách bysme
netoužili...
     …nebo se s tím nesmíříme? Nenecháme si naše plechové miláčky vzít? Chceme
jezdit k našim domovům tak nějak trochu
důstojně? Tak nějak, jak by dvacátému
prvnímu století slušelo? Co s tím? Jsme
rozlehlé místo na mapě s mnoha kilometry
cest. Na jejich opravu obec nemá finance,
půjčku si vzít nemůže. Budeme muset tedy
něco vymyslet, pokud chceme žít lépe.
Automobilisté všech alejí a cest, spojte se!
Složme se. Přispějme každý, koho to trápí.
Těžké je dát, já vím. Zkusme to. Někdo
udělá první krok, další budou mít vzor,
třeba se pak přidají. Opraví se kousek po
kousku. Až na konec, na daleký konec, tak
nějak pro náš důstojnější život.                      
BK

Minimuzeum džbánů

se pěšina dělí na tři směry. Prostřední, nejméně viditelná, vede ke kapličce. Dobře
hledejte. Dodnes tam lidé nosí květiny.
Dnes jsme pro vás připravili novou
soutěž. Poznejte, co je na fotografii, kde
se tento objekt na území obce Hradištko
nachází. Své odpovědi zasílejte e-mailem
na adresu novinky@hradistko-kersko.cz
nebo napište na lísteček s vaší adresou
a vhoďte do schránky OÚ do konce dubna
2012. Tři výherci budou odměněni.

Jako novinku letošního roku připravil
Lesní ateliér Kuba v Kersku minimuzeum,
věnované tématu džbán. Můžete zde vidět
stálou výstavu džbánů českých keramiků,
doplněnou o početnou sbírku kreslených
džbánků od známých
osobností. Pokud byste chtěli vidět, jak si
s nakreslením džbánku
poradil třeba Václav
Havel, Karel Gott, Tomáš Baťa, Stella Zázvorková a asi stovka
dalších, přijeďte se do
Kerska podívat.
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