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Zimní pranostiky
na Mikuláše prší, zima lidi hodně
· Když
zkruší.
Kateřina po ledě už chodívá,
· Když
Eva potom blátem oplývá.
Božího narození v sobotu, bude
· Je-li
málo ovoce, ale vydaří se žito.
svatá Barbora bílou zástěru, bude
· Má-li
příští rok hodně trávy.

V zimním vydání Novinek
naleznete:
- Slovo starosty
- Vánoce čas nejmilejší
- Svatby v Hradištku
- Blahopřání oslavencům
- Významné životní jubileum
- Diamantová svatba
- Masopust
- Knihovna Hradištko
- Oslavy 30. výročí znovuotevření školy
- Rozsvícení vánočního stromu
- Čertovský den
- TJ Hradištko
- Vánoční čas v JŠ Equus Kinsky
- Klub důchodců
- Lesní ateliér Kuba - 30 let v Kersku
- O Kerýskovi
- Zamyšlení o lese
- Historie obce

Vážení a milí spoluobčané,
čas běží a než se nadějeme, máme tady
konec dalšího roku, roku 2022.
Na začátku svého úvodníku děkuji všem
občanům obce za důvěru projevenou
ve volbách do obecního zastupitelstva.
Za všechny zvolené zastupitele slibuji,
že po dobu celého volebního období
se budeme snažit, aby naše obec vzkvétala, škola aby byla i nadále chloubou obce,
aby spolky měly co možná nejoptimálnější podmínky pro svoji činnost a Vy
všichni obyvatelé, abyste se v Hradištku
a Kersku cítili opravdu doma.

Poslední měsíce byly hlavně ve znamení
akcí pořádaných naší základní a mateřskou školou, které navazovaly na velmi
vydařené závody malých dračích lodí.
Naše škola uspořádala velkou slavnost
na počest 30. výročí znovuotevření ZŠ.
Této velkolepé akce se zúčastnili téměř
všichni žijící učitelé, kteří se ve škole
za období posledních 30ti let vystřídali.

Další velkou akcí byl halloween, a také
slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Všichni se těšíme na tradiční zpívání
u kapličky 24. prosince, kde se pravidelně schází velké množství diváků. Navzájem si můžeme popřát hezké prožití
vánočních svátků a ohřát se při pohárku
svařeného vína. Děkuji všem zaměstnancům školy, rodičům i dětem za tyto krásné
akce, které obohacují život v naší obci.

Bylo možné si prohlédnout školu a vystavené historické dokumenty a staré
i současné učebnice. Učitelky s dětmi
připravily pásmo básní, písní, tanečků
a historie.

Děkuji spolku Severská chůze, že se stará
o úklid okolí sochy Panenky Marie v Kersku.
18. prosince od 17. hodin budeme mít
možnost si při slavnostním programu
donést domů Betlémské světlo.

Betlémské světlo bude pro naše občany
také připraveno k připálení u kapličky
v Hradištku.

ať se jedná o drobné elektrospotřebiče,
pneumatiky, plechovky od barev, či stavební odpad.

Jistě jste si všimli, jak okolí pramene
v Kersku prokouklo. Téměř všechny náletové dřeviny byly odstraněny, pařezy
po suchých a vykácených stromech
na ploše před restaurací Domeček byly
díky panu Lajnovi odfrézovány. To jistě
přispěje ke zvýšení bezpečnosti dětí, které
zde rády navštěvují dětské prolézačky
a pískoviště. Na jaře bude prostor ještě
doset travním semenem, aby okolí pramene
bylo více zelené.

U rybníka Pod Hynkova se podařilo opravit
napouštění. Zde bych chtěl poděkovat
Poříčnímu oddělení Policie ČR Nymburk,
jehož členové v rámci výcviku umístili
(a to bez nároku na finanční ohodnocení)
do vtokové soustavy míče, které zabraňují
vniknutí vody na stavbu potrubí. Tím byly
ušetřeny peníze obci značně převyšující
částku 100 tisíc korun. Také společnost VaK
Nymburk podobně zajistila pročištění zbylé
části vtokového systému. DĚKUJEME.
Takže milí rybáři od příštího roku Petrův
zdar na rybníku Pod Hynkova.

V průběhu měsíce října byl dán do užívání
prostor nově vybudovaného sběrného
místa v Hradištku na dvoře OÚ a ke konci
listopadu i v Kersku na 11. aleji. Zde byl
upraven i sjezd na přístupovou cestu
ke kabinám tenistů. Obě tyto moderní
stavby byly financovány plně z rozpočtu
obce a určitě přispějí k lepšímu vzhledu
míst, kde se ukládá odpad. Musím, ale
s lítostí konstatovat, že někteří naši spoluobčané si pletou barvy kontejnerů a vyhazují do nich i věci, které tam nepatří,

U pozornění
pro občany

Před blížící se zimou byly opraveny výtluky
na cestách jak v Hradištku, tak i v Kersku.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby chodníku od autobusové zastávky
k čp. 1. Doufám, že v jarních měsících
budeme mít možnost tento nový chodník
již používat. Na financování se bude podílet i Středočeský krajský úřad a součástí
stavby je také místo pro přecházení
v prostoru u kapličky.

Mikuláš, čert
ˇ v Hradištku
a andel

Život našich občanů velmi obohacuje
činnost místních spolků. Jsem velmi rád
a pyšný na to, že si navzájem vycházíme
vstříc. Děkuji a těším se na další spolupráci s fotbalisty, Klubem důchodců,
Tenisovým klubem Kersko, Okrašlovacím
a zvelebovacím spolkem Kersko a Mysliveckým sdružením.
Za odvedenou práci děkuji i všem zaměstnancům obce, a také všem dobrovolníkům, kteří nezištně a bezplatně vypomáhají
při údržbě nejen veřejných prostranství,
ale i lesních pozemků.
Jsem rád, že v obci funguje moderní knihovna a domnívám se, že je velkým přínosem pro dospělé i děti z naší obce.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem,
obyvatelům obce Hradištko a Kersko,
jménem svým i jménem členů zastupitelstva, příjemné prožití vánočních svátků
a dětem rozzářené oči u stromečku.
Do nového roku 2023 přeji zdraví, štěstí,
lásku, pohodu a splnění i těch nejtajnějších
přání.
Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

Okénko do kultury
v obci
27. ledna 2023
Ples sportovců

Volba prezidenta
České republiky konaná
ve dnech 13. a 14. ledna 2023

24. února 2023
Ples ZŠ a MŠ

V souladu s ustanovením § 14 odst. 1
písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě
prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,
informuji o počtu a sídlech volebních
okrsků.

11. března 2023
Ples Klubu důchodců
Plesová sezóna v Hradištku proběhne
pouze za podmínky, že bude otevřena
restaurace U Kocánků.

Počet okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku č. 1 je v prvním
patře budovy obecního úřadu Hradištko,
Hradištko 642, 289 12 Sadská.
únor 2023
Na konci měsíce února začíná
fotbalová sezóna místní TJ.

Ing. Vlastimil Šesták, starosta

Cena vodného a stočného
v roce 2023
Na společném zasedání představenstva
a dozorčí rady, Společnosti Vodovody
a kanalizace Nymburk, a.s., které se konalo 28.11.2022 bylo rozhodnuto, že je cena
pitné vody a vody odkanalizované od
1.1.2023, pro koncového spotřebitele
následující:
voda pitná - 1m3/43,97 Kč
voda odkanalizovaná - 1m3/67,65 Kč
(cena je uvedena vč. 10% DPH)
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Fotografie titulní strana: Pramen sv. Josefa v Kersku, autor Bronislav Kuba

A ktuální informace
o činnosti a dění v obci
jsou pravidelně uveřejňovány na oficiálních webových stránkách naší obce.
www.hradistko-kersko.cz

U závěrka jarních Novinek
Uzávěrka jarního čísla Novinek
je 20. 3. 2023. Příspěvky dodané po
termínu uzávěrky budou zveřejněny
v letních Novinkách. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení
rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.
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V ánoce – čas nejmilejší
Málokterá doba působí na naše city
tak silně, jako vánoční čas. V současné
době, jak můžeme pozorovat, jsou
hlavně komerčním svátkem se spoustou
jídla a v neposlední řadě množstvím
materiálních dárků. Zprávu o tom,
že Vánoce přicházejí, nám místo andělů
a pastýřů sdělují reklamy na dárky.
Místo adventního ztišení nám nabízejí
Black Friday. Náš neviditelný Ježíšek
je vytlačován a dárky rozdává Santa
z kamionu se sladkým nápojem a děti
zpívají místo koledy chytlavou reklamu
„Hajdom, hajdom tečka com…“
Doba, ve které žijeme, je příliš netrpělivá. Brzy zdobíme stromek, abychom
ho rychle po Vánocích zase odzdobili
a vyhodili. Spěcháme životem tak rychle,
že se nestačíme radovat z přítomného
okamžiku. Tolik se soustředíme na ozdoby,
že si neuvědomujeme, kolik vzácného se
děje uvnitř, bez zlata a rámusu. Vánoce
jsou naplněny tradicemi, rituály původními i rodinnými, mělo by se napéct,
uklidit, vyzdobit příbytek, pořídit stromek,
vyrobit věnec a ozdoby, vymyslet, obstarat a zabalit dárky a zároveň plně prožívat předvánoční a vánoční atmosféru.
Hlavně uklidit a napéct. To jsou magická slova, která zní v předvánočním čase
v hlavě nejedné hospodyňky.
Jeden biblický příběh, sice nepatří
k textům, které se tradičně čtou v kostele
v adventním a vánočním obdobím,
ale pro naše zamyšlení se stal důležitým.
Vypráví o sestrách Marii a Martě, které
bydlely ve vesnickém domě se svým
bratrem Lazarem. Ježíš je navštěvoval.
A jednou, když opět zavítal do jejich domu,
se jedna ze sester usadila u Ježíšových
nohou a poslouchala jeho vypravování.
Druhá sestra, Marta, mělo plno práce
s obsluhováním. A její trpělivost přetekla.

Svatby v Hradištku

Přišla do pokoje, kde seděl Ježíš s Marií
u nohou a řekla mu.: „Copak je spravedlivé, že moje sestra Marie tu jen tak sedí
a já se můžu přetrhnout, aby bylo vše
hotovo a nic nechybělo? Ježíš jí na to
pověděl: „Marto, máš plno starostí
a mnoho práce, ale zkus na ně zapomenout, je tu něco důležitějšího. Tato chvíle.
Pokud si ji dovolíš naplno prožít, nikdo
už ti ji nevezme.“ Jak to dopadlo, nevíme.
Možná si Marta sedla k nim, povídali si
a žili jen pro tu chvíli. Jsem přesvědčena, že by ji Ježíš nenutil uklízet ještě
víc a napéct další druh cukroví. Mnohem
víc by ho zajímalo, co Martu těší, co ji
skutečně naplňuje. Zpívá koledy? Ráda
aranžuje vánoční dekoraci? Přišel čas
slevit zejména z těch vlastních požadavků a věnovat se tomu, při čem sílu neztrácíme, ale naopak ji získáváme.

Dne 20. 8. 2022 vstoupili do stavu
manželského slečna Nikola Šejnová
a pan Josef Šejna.
Novomanželům gratulujeme a přejeme
hodně štěstí, lásky a životní pohody.

Milí čtenáři, z celého srdce Vám přeji,
kéž adventní čas a nastávají Vánoce
máte možnost prožívat s touhou vytvořit
klidnou a láskyplnou atmosférou, neboť
přichází doba tajných přání, zázraků
a nadějí.
Přichází divná doba tání, kdy se lidé
mají raději.
Přichází dítě, které v dlani nese lidem
hvězdu hvězd.
Přichází dítě, jenž nás chrání a chce
nás dobrou cestou vést.
Radka Ziková, DiS
Kazatelka Církve československé
husitské v Poděbradech

Blahopřejeme !

Dne 3. 9. 2022 si řekli společné ANO
slečna Martina Chroustová a pan Jakub
Suchel.
Novomanželům přejeme hodně štěstí,
zdraví a vzájemné tolerance.

dd
d

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

V lednu oslaví narozeniny paní Dagmar Labuťová, Bohumila Egerová, Anežka
Výborná a pan Karel Činovec.
Únorovými oslavenci jsou paní Miloslava Haková, Jana Mojžíšová, Jaroslava
Fišerová, Pavla Berauerová, Blanka Zitová a pánové Petr Svoboda, Petr Kobylka
a Jaroslav Doubravský.
V březnu sfouknou na svém dortu 70. a více svíček paní Antonie Janečková, Jana
Stopferová a pánové Josef Koštíř a Jindřich Vostřák.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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Významé životní jubileum
V listopadu oslavila krásné 95. narozeniny,
paní Olinka Zahrádková, nejstarší občanka
Hradištka.

dd

d

Dne 29. září 2022 oslavili manželé
Hela a Stanislav Hezinovi 60 let
společného života - diamantovou
svatbu.

Paní Olinka je stále velice vitální, čte knihy,
luští křížovky a zajímá se o dění v Hradištku
a okolí. Dlouhá léta byla členkou Klubu
důchodců. V zimním období bývá u dcery
v Kostomlatech, ale už se těší na léto k nám
do Hradištka.

A byla to svatba, jak se patří. Manželé
obnovili na úřadu manželský slib
a zpečetili ho diamantovým polibkem.
Po gratulacích následovalo svatební
menu stejné, jako před 60ti lety - tedy
šunkové závitky a domácí houstičky
jako předkrm, knedlíčková polévka
a svíčková s knedlíky a brusinkami.
Ke kávičce se podával dort a zákusky
a muzikanti hráli všem pro radost.

Paní Olinko, přejeme Vám pevné zdraví
a životní spokojenost.

M asopust
Masopust je doba od Tří králů do Popeleční
středy. Nejveselejší bývaly poslední dny
masopustu spojené s průvodem masek.
Organizovaly jej zpravidla místní organizace jako sokolové, hasiči nebo sportovci.
Masopustní průvod se řadil u hospody
U Kocánků, a mohli jste vidět četníky,
žebráky, cikánky, zdravotníky, klauny
a šašky, vandráky, medvěda s medvědářem,
malého ženicha a velikou nevěstu a jiné.
V průvodu kráčeli nastrojení muzikanti,
opentlený povoz s občerstvením táhli vyhřebelcovaní koně s mašlemi na hřívě, v jiném
voze byla šatlava, do které četníci vodili
přítomné za trest na panáka.
V čele masek šel Kecal a vedl je nejprve
ke starostovi, který mu předal symbolický
klíč od obce. Od té doby až do půlnoci byla
vláda nad obcí v rukou rozpustilých masek.
Kecal byl takovou hlavní postavou, musel
na každého občana něco vědět a u každého
domu něco povědět.
Průvod se zvolna přesunoval po celé vsi
od domu k domu. Každá rodina uvítala
masky štamprličkou alkoholu a něčím k zakousnutí, což byly obvykle čerstvě smažené
koblížky. Ale naštěstí pro masky a muzikanty
to byly také smažené řízky či pečené maso.

Muzikanti vždy zahráli jednu až dvě
písničky podle přání a obyvatelé domu
si zatancovali s maskami. Běda, když dvůr
nebyl uklizený a něco se tam válelo.
To potom cikánky odnesly a hospodář
si věc musel odkoupit zpět. Stalo se,
že odnesly i slepici nebo kocoura, ale poplatek byl jen symbolický, a tak se nikdo
neurazil.

Přejeme manželům Hezinovým mnoho
štěstí a zdraví do dalších společných let.

Veselým maskám za oběť padli i všichni
řidiči automobilů, kteří Hradištkem jenom
projížděli. Museli zaplatit výkupné, aby
mohli pokračovat v jízdě. Ale většinou
zastavili rádi a dobře se bavili pozorováním veselé akce.
Konec průvodu byl v kalu u hospody.
Účastníci masopustu se rozestoupili dokola
a uprostřed začalo divadlo. Před shromáždění předstoupil soudce, který pronesl
připravenou řeč, při které odsoudil medvěda
za hříchy, které při průvodu napáchal.
Medvědář vzpouzejícího se medvěda uvázaného na řetězu přivedl a myslivec jej
zastřelil. Medvěda potom naložili na žebřík
a odnesli na sál. Protože hoši byli už notně
společensky unaveni, často jej několikrát
vyklopili. Donesli ho až na sál do hospody
U Kocánků, tam medvěd obživl a začal
masopustní rej. Tancovalo se až do rána.

Masopust 2015
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Diamantová svatba

Masopust 1950
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K nihovna Hradištko
Dovolte mi, abych Vás seznámila s děním
v knihovně v uplynulých měsících.
V říjnu jsme oslavili Týden knihoven
několika akcemi:
Děti z mateřské školky přišly se svými
učitelkami do knihovny na pohádku
od Josefa Čapka - Jak Pejsek a Kočička
myli podlahu. Děti si zkusily prát na valše,
věšet prádlo na šňůru, drbat podlahu
rýžákem a dozvěděly se, proč se mýdlo
nejí, i když krásně voní.

Děti z 1. a 2. třídy si stejnou pohádku
vyslechly, a následně si ji s maňásky
zahrály – nejprve děvčata, a poté chlapci.
Šlo jim to moc pěkně a sklidily obrovský
potlesk.

Vláďa Libý připravil pěknou přednášku
o cestování s názvem Povídání o Labi
a cestování po Německu. Mluvené slovo
bylo doplněno promítáním fotografií a bylo
to velmi zajímavé.

Každé druhé pondělí dopoledne navštěvovaly knihovnu děti z mateřské školky.
V knihovně si užily pohádky provedené ve formě scénického čtení. Jednalo
se o tyto pohádky: O drakovi, který měl
rád brambory, O Karkulce, O hodných
kůzlátkách, O princezně na hrášku.
Každou středu po obědě pozorně poslouchaly pohádky, a při tom něco malého
vyráběly, děti z 1. a 2. třídy místní školy.
Učily se vázat uzly, tvořily 3D podzimní
obrázky, zkoušely cupovat ovčí vlnu a ušít
malý jehelníček. Také vyrobily zasněžené
město a betlém z papíru. Ještě budeme
tvořit z papírových krabiček a možná
i zlatou rybku.

Vážení přátelé,
přeji Vám krásné prožití vánočních svátků
ve společnosti Vašich nejbližších, a hlavně
hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti
do roku 2023.
Těším se na Vás v knihovně.
Jana Šestáková

V knihovně jsou k zapůjčení připraveny nové knihy z výměnného fondu
z Kutné hory. A na lednové půjčování
budou připraveny k půjčování také
nové knihy z našeho knižního fondu.
Upozornění:
Knihovna bude v tomto roce
naposledy otevřena 19. 12. 2022
a poté až 2.1.2023.

Člověče nezlob se
Největší akcí celého Týdne knihoven byl
turnaj ve hře Člověče, nezlob se. Člověče
jsme hráli v zasedací místnosti Obecního úřadu a zúčastnilo se neuvěřitelných
38 hráčů. Odměnou pro vítěze byly
dorty ve tvaru hry Člověče, nezlob se,
ale i ti, kteří nevyhráli, si odnesli malou
sladkost jako cenu útěchy.
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2022
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Z ákladní
a Mateřská škola
Hradištko

30
let

O slavy k 30. výročí znovuotevření školy
V sobotu dne 8. října 2022 škola uspořádala oslavy k 30. výročí od znovuotevření
školy.

mezi dvěma plně organizovanými školami
a ne každý věřil, že se škola udrží a děti
z ní budou odcházet připravené pokračovat
na druhém stupni.

Dopoledne probíhal ve škole Den otevřených dveří a návštěvníci si tak mohli
prohlédnout staré fotografie, byl vystaven
školní prapor a všechny kroniky od úplně
těch nejstarších dob až do současnosti.

Ale nelitujeme jediného dne prožitého
s dětmi na této škole. A nejen s dětmi.
Práce v tak malém kolektivu, přináší přátelství na celý život.

Také zajímavé byly staré dokumenty,
a určitě nejvzácnější mezi nimi bylo několik
zachovalých Zlatých knih pana řídícího
Cibuše. Velkým překvapením byl zámek
od původních venkovních dveří, který věnoval škole pan Jaroslav Straka.

Je toho spousta, co by se o zdejší malotřídce dalo vyprávět, ale nejlepším důkazem, že má své místo v obci i širokém okolí,
je to, že jsme se onu sobotu všichni sešli
a připomněli si význam obnovy školy před
třiceti lety.

Dále byly vystaveny práce dětí, učebnice
podle kterých se učilo a učí nyní, promítaly se nahrávky z různých akcí i reportáže
z televizních zpravodajství, ve kterých se
o naší škole mluvilo - např. Receptář prima
nápadů, TN -Výuka středověku na malotřídce, aj. K zakoupení byly i drobné
upomínkové předměty a výrobky žáků
a také stolní kalendář na rok 2023.

Na začátku toho všeho stáli, jak se v kronikách píše, tři lidé - pan Oldřich Houžvička
ze Sadské, pan Josef Zelenka tehdejší
starosta obce a paní Alena Papežová,
která se stala ředitelkou znovuotevřené
školy. Hlavním iniciátorem obnovy školy
byl pan Houžvička, který už bohužel není
mezi námi. Byla pozvána jeho manželka
Ludmila, která v prvních letech také
učila na škole společně s manželem, ale
zúčastnit se tohoto významného dne nechtěla, protože by to pro ni bylo velice
bolestivé. Její manžel měl k Hradištku
a ke škole velmi silný citový vztah
a Hradištko velmi miloval. Pohnutky,
které ho vedly k znovuotevření školy, byly
mimo jiné vzpomínky z dob, kdy na škole
v Hradištku učil, vymýšlel různé metody,
kterými by výuku dětem zpříjemnil
a hlavně ulehčil, ale hlavně chtěl, aby se
děti učily doma, v prostředí, které znají,
ve kterém vyrůstali jejich rodiče a prarodiče, a ke kterému tak mají úzký citový
vztah. Malotřídku viděl také jako obrovský přínos pro obec po stránce kulturního
a společenského života. Společně se svojí
manželkou také napsali učebnice českého
jazyka, podle kterých se zpočátku na škole
učilo.

Odpoledne oslavy vyvrcholily na školním
hřišti u mateřské školy, kde bylo vytvořeno posezení s občerstvením a po přivítání
všech hostů, promluvil o významu školy
pro Hradištko a o práci hradištské školy
pan starosta Vlastimil Šesták, který také
předal celému pedagogickému sboru růže.
Když jsme se rozhodli uspořádat oslavy
30. výročí znovuotevření školy, přemýšleli jsme, co znamená 30 let v lidském životě,
a co všechno člověk prožil za tu dobu,
co vše se stalo. Z pohledu učitele uběhlo
30 let jako voda. A najednou začínáme
učit děti svých bývalých žáků a vše začíná
znovu.
Za posledních 30 let se toho stalo mnoho,
stále se máme co učit, a proto bychom
neměli opomíjet historii, byť jen třicet let
vzdálenou, protože právě v dnešní době
je důležité hledat v minulosti okamžiky,
kdy se zrodilo něco výjimečného, něco,
co mělo a má smysl. Tím něčím myslíme
společenství báječných lidí, které se
postupně rozrůstalo a věříme, že stále
rozrůstat bude.
Když se v roce 1992 znovuotevřela asi nejmenší škola na břehu Labe, byl to počin
hodný uznání, protože šlo o malotřídku
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Mezi dašími pozvanými byla paní Alena
Papežová, první ředitelka znovuotevřené
školy a bývalý pan starosta Josef Zelenka.
Oba si pak vzali slovo a přiblížili tak dobu,
kdy se rozhodovalo o existenci školy
a o prvních začátcích, o lidech, kteří pomáhali s otevřením školy. Nakonec zavzpomínala na dlouhé roky v hradištské škole
paní Marta Nováková, která byla ředitelkou až do roku 2006 a ještě několik let
vypomáhala s výukou.
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2022

Po těchto vzpomínkách vystoupily děti mateřské školy v krátkém programu
a následně také žáci školy. Ti ještě přednesli zajímavosti ze života školy,
představili učitele, kteří na škole učili a učí a těm, kteří mohli přijet, předali
květinu, stejně jako nejdéle působícím lidem na škole – paní zástupkyni
ředitelky Haně Maudrové, která před třiceti lety nastoupila na školu jako
vychovatelka školní družiny a panu Václavu Vorlíčkovi, který třicet let
pracuje na škole jako školník.
Oslavy se opravdu zdařily. Ještě dlouho se odpoledne sedělo a vzpomínalo
při výborném občerstvení, které přichystaly maminky školy a školky.
Poděkování patří všem, kteří pomohli s přípravou a s organizací. Škola a lidé,
kteří pro školu žili a žijí, si takovou oslavu určitě zaslouží.
Při té příležitosti napsali naši žáci 4. a 5. ročníku krátká vyprávění o škole.
Všechny práce byly pozitivní a moc milé. Některé z nich jsme vybrali.
Mgr. Marcela Šteffková
ředitelka ZŠ a MŠ

Den s myslivci
V sobotu 24. září si pro naše děti připravilo Myslivecké sdružení Sadská
velmi příjemné a poutavé dopoledne. Ráno jsme se sešli všichni před
školou a vyjeli společně na kolech
na Horku u Sadské. Tam už na nás
čekali myslivci.
Rozdělili si děti do dvou skupin.
První skupina šla na delší procházku do lesa. Všichni, i ti, co se báli,
vylezli na posed a rozhlédli se po krajině. Velkým zážitkem pro nás bylo,
že na posed po svých čtyřech končetinách vylezl úplně sám i myslivecký
pes rasy Jagdteriér.
Druhá skupina si vyzkoušela úspěšně
či méně úspěšně střelbu ze vzduchovky na cíl a šla se také projít. V lese
jsme poznávali listnaté i jehličnaté
stromy, keře a rostliny. Dozvěděli
jsme se nejen o nich, ale i o zvířatech,
spoustu nových informací. Většina
dětí během procházky našla i houby,
které si pak odvezly domů. Poté se obě
skupiny vystřídaly.
Po dlouhé procházce a poutavém
vyprávění dětem vyhládlo. Myslivci
pro nás měli připravené občerstvení.
Děti si samy opekly buřty, což je moc
bavilo. Dopoledne uteklo jako voda,
začalo svítit i sluníčko a my jsme se
vydali na kolech na zpáteční cestu
před školu, kde už na nás čekali
rodiče. Dlouho jim děti vyprávěly,
co dopoledne všechno viděly a zažily.
Ráda bych za ZŠ chtěla poděkovat myslivcům, jaký zajímavý program
si pro naše děti připravili a jak poutavým způsobem dětem přibližují
informace o myslivosti a přírodě.
Helena Konopíková
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Z prací žáků 4. a 5. ročníku – TÉMA:
Naše škola
Škola je hezká malotřídka. Je v ní hodně knih
a obrázků. Jsou tam různé akce, např. Dračí lodě,
zpívání na Vánoce, halloween, barevný týden
před Velikonocemi, vynášení smrtky. Ale nemá
tělocvičnu. Místo tělocviku chodíme hodně na fotbalové hřiště a někdy cvičíme i vevnitř. Dnes
do školy chodí 37 žáků. Prvním učitelem byl Jan
Tadeáš Plaček. A také tu učil pan Cibuš, který měl
zajímavou metodu, zavedl Zlatou knihu, do které
zapisoval nejhodnější žáky a ty zlobivé zavíral
do sklepa. Ve škole mě baví družina, tělocvik,
matematika a čtení. Zajímá mě, jestli budu jednou
učitelem. Školu bych doporučil všem dětem, které
baví se učit a všem svým kamarádům. Mně se
ve škole líbí, jezdíme na letní a zimní školu
v přírodě a taky je tady příprava na gymnázium.
Škola je super!
K. H.
Já jsem začal do školy v Hradištku chodit
od 12. dubna 2022, protože na Ukrajině začala
válka a my jsme přišli do České republiky. Teď
chodím do 4. třídy. Moc se mi líbí, když chodíme
na hřiště a mám moc rád zmrzlinu. A ještě se moc
těším, že budeme lyžovat na škole v přírodě.
Y. T.
Začala jsem chodit do školy od roku 2019. Chodím
do 4. třídy. Za zmínku stojí, že se pořádají různé
akce, třeba Halloween, zpívání u kapličky, barevný
týden, jezdíme na letní a zimní školu v přírodě,
v zimě zdobíme stromeček pro zvířátka, dračí lodě
a vynášení smrtky. Moc mě baví pracovní činnosti
s Lenkou Mojžíšovou a také výtvarná výchova
s Helčou Konopíkovou. Tuto školu bych doporučila
kamarádce Áje.
D. N.
V naší škole se mi moc líbí. Paní učitelky jsou
strašně hodné. Učí zábavně, hrajeme různé hry.
Když máme čas, tak chodíme na přestávky ven.
V družině si můžeme hrát a paní družinářka s námi
ty hry hraje a také nám čte, aby nám slehl oběd.
Když ráno přijdeme do školy dřív, máme ranní
družinu. Na oběd chodíme na obecní úřad, tam
také chodíme do knihovny, kde si půjčujeme
knihy. Ve škole je nás 37. Jezdíme na různé výlety,
školy v přírodě. Nejraději mám paní ředitelku
a Lenku Mojžíšovou. Paní učitelka Vlasta Kopsová
nás strašně dobře učí angličtinu. Moc se mi tady
líbí a mám všechny moc ráda.
A. M.
Chodím do školy v Hradištku od 1. 9. 2019 a nyní
jsem ve 4. třídě. Dřív v naší třídě byla tělocvična.
Když byl Cibuš řídícím školy, tak děti zavíral
do sklepa. Máme spoustu akcí, např. Halloween,
dračí lodě. Baví mě matematika a v ní sofistikované příklady. Chystám se dokonce na gymnázium.
Také mě baví čtení a psaní a všechno mi to zpříjemňují naše paní učitelky. Mám ji rád, protože
jsou na nás všichni hodní.
M.P.
7|

Oslavy k 30. výročí
Jak jsme si užili Halloween?
I v tomto školním roce se naše základní
a mateřská škola rozhodla pokračovat
v oblíbené tradici – Halloween. Původně
se měla malá a velká strašidla sejít v pátek
4. listopadu, ale kvůli nepříznivé předpovědi počasí (která našim meteorologům
do puntíku vyšla) byla tato akce přesunuta na pondělí 7. listopadu.

Zároveň se mnozí velcí i malí zapojili
do soutěže o Nejkrásnější vydlabanou
dýni. Sešlo se více jak 20 nádherných
uměleckých kousků, které ještě dlouhou
dobu zdobily zahradu naší školky.
Hlasování účastníků této akce rozhodlo
o vítězce, stala se jí žákyně 4. ročníku
Anička Melíšková.

Děti, žáci i učitelé se v podvečer sešli
ve strašidelném kostýmu. K vidění bylo
mnoho duchů, kostlivců, čarodějů, upírů,
mumií a mnoho dalších masek. Děti
si vyzvedly soutěžní kartičku, se kterou
obcházely strašidelná místa a plnily
na nich úkoly. Za zvládnutí těchto
strašidelných úkolů obdržely malou
odměnu a diplom.

Celá akce byla velmi úspěšná, dorazilo
více jak 70 malých i velkých dětí. Prodalo
se spoustu slaných i sladkých dobrot,
které napekly, usmažily a připravily dobré
duše z našeho okolí - moc děkujeme!
Všem, kteří se do akce zapojili, děkujeme
a doufáme, že si všichni tento svátek užili!
Za ZŠ a MŠ Hana Maudrová

Rozsvícení vánočního stromu
Po dvouleté odmlce jsme se znovu mohli
sejít a společně sledovat slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Hradištku. Akce
se konala 1. adventní neděli 27. listopadu
od 17 hodin.
U kapličky se sešlo spousta lidí, kteří zde
měli možnost občerstvit se a zahřát čajem
nebo svařákem. Slavnostní rozsvícení
zahájila Anička Melíšková, která zahrála
na housle vánoční koledu Štědrý večer
nastal. Poté následovalo vystoupení žáků
základní a mateřské školy. Děti společně
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přednesly a zazpívaly vánoční koledy
a básničky. Vystoupení se velice vydařilo
a spokojené děti, které byly odměněny
velkým potleskem přihlížejících diváků,
se rozcházely od rozsvíceného vánočního
stromu s úsměvy a radostným očekáváním blížících se Vánoc.
Základní škola a Mateřská škola Hradištko
přeje příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2023 hlavně pevné zdraví,
štěstí, lásku a pohodu.
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M ateřská škola
Čertovský den
V pondělí 5. 12. 2022
byl pro děti v naší
Základní i Mateřské
škole mimořádný den.
Všechny přišly v maskách čertů, andělů
a dokonce jsme měli ve školce i jednoho
maličkého Mikuláše.
Škola se proměnila v peklo a žáci od rána
plnili zapeklité čertovské úkoly, které
jim připravily paní učitelky – čertice.
Při Českém jazyce například žáci vymýšleli čertovské povinnosti nebo doplňovali
rýmy do čertovské básničky. Mladší žáci
vymýšleli čertovská jména – např. Rarach,
Belzebub, Satanáš, Luciáš…
Děti ve školce měly čertovskou rozcvičku
plnou lumpáren a předvádění toho,
co asi mohou dělat čerti v pekle. Ještě
před návštěvou čerta si děti pilně zopakovaly všechny básničky a písničky, které
je paní učitelky na tento významný den
naučily.
Poté se všechny dětičky ze školky přesunuly do Základní školy, kde se posadily
k velkým žákům.

Na děti a vzácnou návštěvu se také přišly
podívat babičky z Klubu důchodkyň,
kterým děti vyrobily dárečky a přáníčka.
Babičky jim na oplátku přinesly čertovské perníčky.

Čertovský den
ve školce ...

Teď už jen zbývalo netrpělivě čekání…
Za dveřmi někdo zazvonil, zacinkal…
a do třídy vkráčel nádherný anděl, hodný
Mikuláš a spravedlivý čert. Děti zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky
a čertovi slíbily, že už budou hodné,
budou se hezky učit, nebudou žalovat
a lhát a spoustu dalších slibů. Nikoho si
naštěstí čert neodnesl, i když všichni
„páťáci“ měli trochu namále. Nakonec
dostaly všechny děti mikulášskou nadílku.

... a ve škole

Doufejme, že děti své sliby dodrží,
protože čert také něco slíbil… Že je přijde
příští rok zase zkontrolovat…
Seděl anděl na obláčku,
čáry, máry čaroval.
Vyčaroval Mikuláše,
moc se z toho radoval.
Pozor na to, milé děti,
čarování není žert.
Něco se mu nepovedlo
a tak přibyl taky čert.
Za ZŠ a MŠ
Jana Pazderová

Poděkování
Základní škola a Mateřská škola
Hradištko, děkuje všem rodičům, kteří
přispěli finančními prostředky na zakoupení nové zvukové aparatury, která
ozvučí a doprovodí všechna hudební
vystoupení nejen ve škole ale i v obci.
Velice si tohoto daru vážíme a děkujeme.
Za ZŠ a MŠ Hradištko
Mgr. Marcela Šteffková
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TJ Hradištko
Skončila nám podzimní část sezóny, kde jsme se umístili
na sedmém místě se čtyřmi výhrami, třemi remízami
a čtyřmi prohrami. Snad jen škoda těch čtyř proher,
protože minimálně 3 prohry byly následkem toho,
že jsme se nesešli v ideálním počtu. Doufáme, že jarní
část sezóny bude lepší a s tím i výsledky. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem sponzorům a fanouškům za podporu v této nelehké době.

Budeme se na všechny těšit opět koncem března,
kdy začíná zmíněná jarní část sezóny.
Za celý kolektiv TJ Hradištka přejeme všem vánoční
svátky plné pohody, lásky a víry, hodně zdraví a štěstí
v nadcházejícím roce 2023.
David Novotný

H řebčín a Jezdecká škola Equus Kinsky
Závěr roku v Hřebčíně a Jezdecké
škole Equus Kinsky
Blíží se konec roku a všichni
se těšíme na vánoční svátky.
Nastává čas, kdy budeme
hodnotit uplynulý rok.
Určitě se povedly letošní hříbátka, která
jsou krásná a zdravá. Z akcí se velmi
vydařily v lednu halové kočárové závody,
v květnu čtvrté kolo Českého skokového poháru, v září Slavnosti koní 2022
a v říjnu skokové závody Podzimní cena
s finálem Champions Tour.

Mezi sportovní úspěchy koní jezdecké
školy patří páté místo Dality Opatrné
na Mistrovství ČR v drezuře, v kategorii dětí.
Velmi dobře reprezentoval ve skokových
soutěžích plemenný hřebec Nathan s řadou
umístění, ale i další jezdci a koně školy.

Závěr roku je tradičně věnován vzdělávání, od října do prosince se ve škole
vzdělávají cvičitelé a trenéři jezdectví.
Plánuje se také kalendář na rok 2023.
Kompletní kalendář všech akcí uveřejňujeme na stránkách www.kone-hradistko.cz.
Určitě byste si neměli nechat ujít, divácky
nejatraktivnější Slavnosti koní, které proběhnou 3. září 2023. Na všechny akce Vás
srdečně zveme.
Hřebčín je pro veřejnost otevřen celoročně
a můžete ho navštívit třeba při procházce
nebo se známými, kterým ukážete české
národní plemeno koní Equus Kinsky.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Přejeme Vám příjemné prožití svátečních
dní a v novém roce hlavně mnoho zdraví,
štěstí, a především osobních úspěchů.
Půlpánovi s členy Jezdecké školy
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Uvařte si rybí polévku
Budete potřebovat tyto suroviny
hlavu, páteř a odřezky z kapra (je nutné
odstranit žábry aby nebyla polévka hořká)
nové koření 3-4 kuličky
bobkový list 1 střední
černý pepř
mrkev, cibuli, celer, kousek kořene
petržele
sůl (případně polévkové koření máte-li
ho v polévce rádi)
Všechny suroviny vložte do hrnce a zalijte studenou vodou. Jakmile se polévka
začne vařit, seberte pěnu, přepněte na nižší
stupeň a vařte přiklopené asi 3/4 hodiny.

Tradiční rybí polévka by neměla
na vánočním stole chybět. Tady
je jeden z možných receptů.

Na dohotovení budete ještě potřebovat:
rohlíky na krutonky, mlíčí, hladkou
mouku, máslo
V jiném hrnci z kousku másla a hladké
mouky usmažte světlou jíšku, zalijte ji
přecezeným vývarem a vařte a míchejte
do hladka. Přidejte očištěné a nakrájené
mlíčí, a malou špetku muškátového
květu. Nechte asi 10 minut povařit.
Mrkev a celer nastrouhejte nahrubo
na struhadle nebo pokrájejte najemno
a přidejte do polévky.
Odstavte z plotny a ozdobte čerstvou
nasekanou zelenou petrželkou.
Rohlíky nakrájejte na kostičky, vymažte
pekáč máslem a upečte pomalu v troubě
asi na 140 stupňů dozlatova.

Klub důchodců
Drazí přátelé,
blíží se nám konec roku, a také
Mikuláš a Ježíšek. Z toho mají největší
radost děti - to jsme viděly dnes
ve škole, kde byl Mikuláš, anděl a čert.
Všechny děti byly oblečeny za čerty,
dokonce i paní učitelky. Děti nám řekly
básničky a zazpívaly písničky, za což
dostaly dárky.
Několik členek klubu navštívilo s obcí
Semice vánoční trhy v Drážďanech.
V klubu se opět pravidelně scházíme.
Teď čekáme, jak to dopadne s naší
hospodou, jestli budeme mít kde udělat
náš odpolední ples.
Přejeme všem spoluobčanům do Nového
roku jen to dobré .
Za Klub důchodců
Miluše Ziková

A můžete servírovat. Nezapomeňte si
pod talíř položit rybí šupinu pro štěstí.
Dobrou chuť Vám přeji.
Jana Šestáková

Hradištko vánoční
Uspávanka se sněhem
a krásnou paní
Jan Skácel
V ledové sluji
z jinovatky krajku
okolo hrdla krásná paní má
a zpívá šeptem,
zpívá uspávanku
a je to píseň celá stříbrná.

S běrný dvůr Hradištko
Rekonstrukce sběrného dvora u Obecního úřadu v Hradištku je již hotova.
V Kersku je podobné sběrné místo v provozu na 11. aleji.

V zavátých úlech
včely střeží med,
ve sněhu zajíc
udělal si jamku,
a spi, můj hochu,
už i medvídek
celý se schoval
do zimního spánku.
V ledové sluji
z jinovatky krajku
okolo hrdla krásná paní má
a zpívá šeptem,
zpívá uspávanku
a celou zem tou písní uspává.

Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2022
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30 let v Kersku
Milí přátelé, zákazníci, příznivci a návštěvníci
Lesního ateliéru Kuba,
28. listopadu 2022 tomu bylo na den přesně
třicet let, kdy jsme si začali plnit náš sen
a otevřeli keramický ateliér s malou galerií
a prodejnou v Kersku. Tehdy, zpočátku devadesátých let, jsme nemohli tušit, jestli tento
náš záměr bude vůbec fungovat. Věděli jsme,
že zde budeme pracovat s keramickou hlínou,
ale netušili, jestli někdo za námi přijede. A lidé
si k nám cestu našli.
Jana a Bronislav Kubovi

Za třicet let jsme uspořádali také mnoho výstav
významných, ale také méně známých malířů,
grafiků, sochařů, keramiků, fotografů, a také mnohá setkání se zajímavými lidmi. Zorganizovali
jsme mnoho hudebních a divadelních představení, zábavy pro děti i dospělé i třiadvacet ročníků
Hrabalova Kerska. Ale hlavně… zpracovali jsme
mnoho tun keramických hmot, kterou jsme
přetvořili v malá či větší rukodělná dílka - každý
kousek točený na hrnčířském kruhu vlastníma
rukama, abychom potěšili ty, kteří mají keramiku
rádi stejně jako my.
První výrobky

První výrobky

V současnosti je doba poněkud složitější pro nás
pro všechny, přesto věříme, že k nám do kerského
lesa budete nacházet cestu i nadále.
V těchto dnech u nás probíhá tradiční vánoční
prodej a je zde k vidění i výstava sto dvaceti pěti
kreslených miniaturních džbánků od různých
osobností, z nichž mnohé Kersko navštívily.
Některé džbánky jsme sesbírali nahodile při různých setkáních, jiné nám byly nakresleny jako
domácí úkol. Expozici doplňuje fotokoutek
Slavnosti sněženek, které ke Kersku neodmyslitelně patří a které ovlivnily jak naši tvorbu,
tak i život.

pozvánka
K reslené džbánky
slavných
Výstava je prodloužena do konce února
2023.

Milí přátelé, zákazníci, příznivci a návštěvníci,
děkujeme vám za trvalou přízeň, moc si vašeho
zájmu o naši práci vážíme!
Jana a Bronislav Kubovi
www.lesniatelierkuba.cz

Zahájení vánoční výstavy v roce 1992
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Zima v roce 1992

www.lesniatelierkuba.cz
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Krásy zimy kolem nás
Autor fotografií Bronislav Kuba

O Kerýskovi
Léto bylo pryč a do Kerského lesa se
pomalu a nesměle vkrádal podzim.
Sluníčko, i když se ještě snažilo ze všech
sil, bylo stále níž a první listy z košatých korun starých dubů se pomalu
snášely k zemi. Pod jedním z nich
odpočívala srnka Amálka. Dívala se,
jak příroda mění barvu ze zelené do
červené, a užívala si posledních slunečních paprsků. Když tu ji zničehonic
ťuklo něco do nosu. Něco, co se skutálelo z výše koruny dubu dolů. Podívala
se, a co nevidí! Přímo před jejíma očima
stojí panáček. Má zelenou čepičku
naraženou do čela a pod ní se smějí dvě
veselá očka. „Kdo jsi a kde ses tu vzal?“
zeptala se udiveně Amálka. „Kerýsek –
jméno mé,“ představil se dubový
panáček…

U Labe

Takto začíná vyprávění nové pohádkové
knížky Petry Hátlové o dubovém panáčkovi s půvabnými ilustracemi Veroniky
Balcarové.
Tato knížka spatřila světlo světa a byla
pokřtěna právě v Kersku, kde se děj
odehrává. K lesu patří zvířata, knížka
je jich plná, a tak Petra Hátlová zvolila
jako kmotry křtu dlouholetého bývalého
ředitele pražské ZOO Petra Fejka
a ošetřovatele goril Marka Žďánského.

Hradištko

Křest knihy

Dalšími kmotry byli zpěvák Tomáš
Neumann, který celý večer svými
písněmi navozoval příjemnou vánoční
atmosféru a za Lesní ateliér Kuba Jana
Kubová. Ta knížce popřála to, aby jí
spolu četly děti a jejich rodiče a tím
trávili krásné společné chvíle.
Jsme rádi, že tento poetický večer v lesní
zahradě ateliéru nasvícený svíčkami,
provoněný svařeným vínem či punčem
a dobrým cukrovím navštívili v tomto
zimním čase mnozí místní i okolní
obyvatelé, také šansonová zpěvačka
Marta Balejová, hudebník Jan Neckář,
starosta Vlastimil Šesták, knihovnice
a kronikářka Jana Šestáková.

Kerský les
Autogramiáda

V knihovně v Hradištku si můžete tuto
novou pohádkovou knihu zapůjčit nebo
si ji rovnou koupit v Lesním ateliéru
Kuba v Kersku, což zmiňuji jako tip
na pěkný vánoční dárek.
Bronislav Kuba

Marek Žďánský, Petr Fejk, Petra Hátlová
a Jana Kubová
Hřbitov v Hradištku
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Z amyšlení o lese
V dobách největší slávy impéria říkali
Britové, že narodit se s britským
pasem je jako vyhrát v loterii. Dnes
bychom asi mohli říct, že výhra v loterii je žít nedaleko lesa. Z tohoto
hlediska je žít v Hradištku skutečnou
výhrou v loterii znásobenou jackpotem. Plocha lesa na našem katastru
je srovnatelná s obcemi na Šumavě
nebo v Jeseníkách. Plocha kerského
lesa se navíc v novověku prakticky
neměnila. Podobná zůstává i druhová
skladba dřevin. Co se ale změnilo
je využití lesa. Vedle funkce produkční,
tedy jako zdroj dřeva, využíváme dnes
les jako rekreační prostor, kam chodíme na houby, na procházky, jezdíme
na kole.

Kersko je nejkrasnější na podzim

Z biologického hlediska je les naprosto
unikátním komplexním systémem, kde
vedle sebe koexistují houby, rostliny
a živočichové. Zároveň zadržuje vodu
a funguje jako dokonalá klimatizace. Jistě
to znáte: přijdete za parného letního dne
do lesa a je zde o několik stupňů méně.
Není to jenom tím, že je v lese stín. Ochlazování lesa je jeden z příjemných projevů
fotosyntézy, při níž z vody a oxidu uhličitého vzniká kyslík a glukóza. Nebudeme
se zde strašit rovnicí fotosyntézy, nicméně vězte, že polovina vody, která vstupuje
do chemické reakce, se při fotosyntéze
odpaří a tím dojde k ochlazení okolního
prostoru. Je to úplně stejný jev, jako když
se v horku potíme. Jeden listnatý strom
pracuje se stejným výkonem jako 14 kW
klimatizace! K tomu za den vyrobí několik
kilogramů kyslíku a glukózy. Glukóza,
tento nejjednodušší cukr, slouží nejen
jako zásobárna energie, ale také jako zdroj
pro tvorbu složitějších cukrů. V případě
stromů jde o celulózu. Z té se potom vyrábí nejen papír, ale především tvoří základ
dřevní hmoty. Také ji zpracovávají dřevokazné houby, které využívají mrtvé dřevo
pro svůj růst. Dokonalý koloběh života.
| 14

Tak to ale nebylo vždycky. Ve čtvrtohorách, neboli v kvartéru, kdy se střídají
doby ledové a meziledové, byl na našem
území les vždy jen v dobách meziledových. Tedy v době, kdy byly vyšší teploty.
Současný les je zde pouhých 18000 let.
Předtím, v době ledové, připomínala naše
krajina sever Skandinávie a teprve s pozvolným oteplováním a ústupem pevninských ledovců získala současnou podobu.
Naprostou většinu území pokrýval les.
Samozřejmě jen do doby, než se zde objevil člověk a začal ho využívat. Zpočátku
samozřejmě tak, že ho vypaloval a mýtil,
aby měl plochu pro zemědělství.
V dobách od neolitické revoluce až do raného středověku, kdy na našem území bylo
jen velmi řídké osídlení, pokrýval les více
než 70% plochy. Tu tvořil přirozený les,
jehož složení odpovídalo klimatickým
a půdním podmínkám. Podél řek se tedy
jednalo o lužní lesy, v suchých oblastech
o bory, ve vyšších oblastech potom o bukové
lesy a v těch úplně nejvyšších o lesy
smrkové.
V druhé polovině 19. století se plocha
našich lesů ustálila přibližně na třetině
území Česka. K rozšíření smrku přispěla
především císařovna Marie Terezie, která
si uvědomila, že modernizace monarchie
znamená obrovskou spotřebu dřeva.
A tak nařídila vysazování smrku jako optimální dřeviny pro stavební účely. Velmi
dobře to pochopili Schwarzenberkové,
kteří pro dopravu dřeva z české části
Šumavy do hlavního města Vídně nechali
vystavět Schwarzenberský kanál.
I v současné době je smrkové dřevo jediným dřevem, které vlastníkům lesa zajistí
rozumný zisk. Nezapomínejme, že vlastník lesa je ze zákona také povinen vytěženou plochu opět zalesnit. Vzniká nám
tu tedy neřešitelný problém. Na jedné
straně vlastníci lesů nechtějí a nemohou
prodělávat, na straně druhé ale nemohou
sázet pouze smrk, který jim zajistí zisk.

Je tedy smrk opravdu problémem? Ano i ne.
Tady je záhodno udělat malou odbočku
- ke klimatickým pásmům. Přirozeným
areálem smrku je takzvaná boreální
oblast. Někdy se jí také říká pásmo jehličnatých lesů. Tedy Kanada, Skandinávie,
Sibiř. Ve střední Evropě jsou takové klimatické podmínky jen ve vyšších polohách.
V naší zemi se tedy jedná například o Šumavu, Jeseníky, Krušné hory. V nižích
polohách nemá smrk optimální podmínky. Zde tedy hledejme rozdílný přístup
k obnově smrkových lesů v horách a v nížinách. Zatímco na Šumavě je možné
smrkový les přirozeně obnovit, v nížinách
to možné není ani přirozeně a v současné
době ani výsadbou. Tím, jak se postupně
otepluje, zvyšuje se nadmořská výška,
od které je možné smrk rozumně pěstovat.
Přesvědčili se o tom prakticky na celé
Českomoravské vysočině, kde v několika
letech téměř přestaly existovat smrkové
lesy. Jak už to bývá, byla za tím kombinace několika nepříznivých vlivů. Stejně
jako na konci 19. století, kdy byla postižena téměř celá Šumava, došlo k silné
větrné smršti, která byla následována
kůrovcovou kalamitou. V současné době
to byla v roce 2007 bouře Kyrill, následovaná velmi teplými a suchými roky. Situace,
která na konci 19. století nebyla. Oslabené
smrkové lesy se nebyly schopné bránit.
Problém smrku je v zásadě trojí.
Smrky velmi citlivě reagují na kyselé půdy.
Z tohoto hlediska je prakticky celé území
České republiky pro pěstování smrku
problematické. Většina plochy naší země
je tvořena žulami a rulami, které mají kyselou reakci. Za běžných okolností by to
nevadilo, ale když k tomu ještě přidáme
kyselé deště, které v 80. letech zdevastovaly větší část Jizerských hor, máme tu první
problém. Smrku se přestane dařit a uhyne.
Uhelné elektrárny jsou však v současné
době odsířené, a tak je možné vidět,
jak dochází k obnově smrkových lesů
v Jizerských a Krušných horách.

Na Šumavu se vrací les
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2022

Mnohem složitější je ale situace s nedostatkem vláhy, který se týká nižších poloh.
Zde není problém ani tak to, že by bylo
méně srážek, ale díky teplejšímu počasí
je vyšší odpar. Ve výsledku to znamená
méně vody v krajině.
Tím třetím problémem je samozřejmě
lýkožrout smrkový neboli kůrovec. Tento
malý brouček je v lesích neustále přítomen, ovšem pokud je smrk zdravý a má
dostatek vody a energie, s lýkožroutem
si velmi snadno poradí. Pokud ale přijde
větrná smršť následovaná suchy, je katastrofa tu.
Se smrkem se tady budeme do budoucnosti potkávat už jen v nejvyšších polohách. V nižších polohách ho tedy již patrně
neuvidíme. Tedy alespoň ne na významných plochách.
Úlohou pro lesníky 21. století je tedy
pokud možno návrat k přirozené skladbě
lesů, která odpovídá nejen podnebí, ale také
typu půd a krajiny. Bohužel se s touto
obnovou mělo začít již před 30 lety, ale
s tím už nic nenaděláme. Samozřejmě
stále zde budou protichůdné zájmy lesníků, myslivců, ekologů, houbařů, turistů
a dalších. Lesy jsou bohužel i naštěstí prací
pro generace.
Výhodou nejen Kerska je to, že se v něm
smrku nikdy příliš nedařilo a les zde
kalamity minulých let v zásadě přestál.
Zároveň jde o unikátní systém přirozených nížinných lesů. I proto byla vyhlášena přírodní památka Kersko, jejímž úkolem
je ochrana tohoto území. Buky, duby, olše,
habry, k tomu louky. Není nutné obnovo-

Zbytky lužního lesa v Pňově u Kolína

vat velké plochy lesních porostů tak, jako
v případě lesů na Vysočině. Máme štěstí.
Jaká je tedy budoucnost lesů? Rozhodně
bych ji neviděl temně, tedy tak, že u nás
lesy přestanou úplně existovat, případně
v nich porostou jen akáty. Optimální bude,
pokud budou pokrývat dál přibližně třetinu našeho území. Zároveň se starejme
o to, aby se stromy do krajiny vracely nejen
v podobě lesů, ale také v podobě solitérů
či alejí. Svůj nepostradatelný význam
mají stromy i v podobě větrolamů mezi
poli, kde zabraňují větrné erozi.
Je zřejmé, že z hlediska existence lesů
žijeme v přelomové době: mění se klima,
krajinu ovlivňuje rozsáhlá urbanizace.
Na druhé straně se zvětšují zalesněné
plochy, obnovují se aleje, existuje celá řada
občanských iniciativ, kde lidé vysazují
stromy a lesy i tam, kde dlouhá desetiletí
nebyly. Některé typy lesů půjde už jen
těžko obnovit. Týká se to třeba polabských

lužních lesů, které jsou závislé na přirozených povodních a proplachování slepých
ramen. S tím však už u současných řek
nemůžeme počítat.
Pozitivní závěr: v létě jsem pěšky přešel
prakticky celou Šumavu, takže jsem měl
dost času sledovat, jak dochází k obnově
lesa. V místech, kde ještě před 10 lety
nebyly žádné stromy, už roste prosperující smrkový les. Ten ještě doprovázen
prvosledovými dřevinami, jako je třeba
bříza. Mrtvé dřevo se už téměř všechno
rozložilo a posloužilo jako hnojivo pro tento
nový les. Z kmenů mrtvých stromů vyrůstají stromky nové. I požár Česko-saského
Švýcarska povede k tomu, že zde bude
pestřejší, zdravější les. Zdá se, že i ta nejhorší kalamita snad nakonec dopadne dobře.
Inspirací k sepsání těchto řádků byla
kniha Český a moravský les.
Ing. Vladimír Libý

Vážení spoluobčané,
děkujeme vedení obce
i všem zaměstnancům za podporu
a spolupráci při ochraně přírody.
Budeme se těšit na setkání s našimi
školáky na Horce a s Vámi všemi při
toulkách přírodou.
Přejeme příjemné prožití vánočních
dnů. Do nového roku 2023 hodně
zdraví, štěstí a vzájemné tolerance.
Členové MS Sadská.
„Myslivosti zdar!“
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Historie obceHradištko Kersko
Poznáte některé z řady kerských osobností
kulturního a společenského života z dob nedávno
minulých?
Pro Novinky připravil Mgr. Václav Kořán

JOSEF HYROSS
Poslední privátní vlastník polesí
Kersko, který počátkem 30. let
minulého století vyčlenil 300
hektarů z polesí, nechal zpracovat zástavbový plán a masivní
prodej stavebních parcel byl zahájen v roce 1935.

ADOLF BRANALD
Pan spisovatel pobýval v Kersku od roku
1957 a napsal zde osm knížek. Každý kdo
měl co dočinění s tímto pánem si určitě
vybaví jeho životní optimismus, laskavost
a vybrané společenské chování.

BOHUMIL HRABAL
Jeden z nejpilnějších českých spisovatelů
a ve 20. století nejpřekládanější český
autor. V roce 1965 zakoupili manželé
Hrabalovi v Kersku chatu, aby zde prožili
valnou část svého života. Při veškeré úctě
k řadě známých Hrabalových knih se do
povědomí české společnosti dostaly, díky
filmovému zpracování, Slavnosti sněženek,
které kouzelným a osobitým způsobem
zachycují atmosféru 60. až 80. let 20.
století v letovisku Kersko.

STANISLAV BUKOVSKÝ
Když dojdeme na konec aleje č. 6 a zahneme do IV. aleje, tak po nějakých 50 m
spatříme vlevo typickou meziválečnou vilu,
kterou si v Kersku nechal postavit pan
Bukovský. Jako starosta ČOS (Česká obec
sokolská) žil hektický život a Kersko bylo
pro něj oázou klidu. Po zatčení gestapem
byl 14. 8. 1942 zavražděn v Osvětimi.

FRANTIŠEK ALEXANDER ELSTNER
Je až k nevíře, kolika a jak různorodým
činnostem se dokáže člověk na velmi slušné
úrovni věnovat během svého života.
Cestovatel, spoluzakladatel a propagátor
českého skautingu, spisovatel, učitel,
fotograf a filmař, tovární jezdec, autor
učebnic s dopravní problematikou – tím
vším byl až do roku 1974 dlouholetý
keršťan, „Frankie Elstner“.

ADOLF KOCÁNEK
Legendární kerský hajný, který pracoval
v Kersku od počátku 20. let minulého
století až do své smrti v roce 1964. Jeho
osoba se stala vzorem pro literární
postavu hajného Soukupa z knihy Tři
bratři z Mydlovaru.

VÁCLAV JUNEK
„Mistře, nemáte tam nějakej nepovedenej, zfušovanej obraz.“ Jistě si znalci
filmu Slavnosti sněženek tuto větu
vybaví. Tím mistrem byl míněn Václav
Junek, malíř a ilustrátor, který v roce
1961 koupil rozestavěnou chatu přímo
na břehu Labe a záhy se zapojuje
do tehdejšího kerského společenského
života.

BOHUMÍR JARUŠEK
Pan Jarušek byl člověk políbený múzami. Přestože neabsolvoval žádnou uměleckou školu, restauroval sochy, nábytek,
maloval a ani hra na hudební nástroje mu nebyla cizí. Malba
na Svatojosefském prameni, masopustní masky pro Hradištko,
sošky s černošskými motivy vystavené na světové výstavě
v Montrealu – to vše jen zlomek z tvorby tohoto renesančního člověka, který žil v Kersku od roku 1950 do roku 1967.
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