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Podzimní říkanky

zdarma

(Jiří Žáček)

· Pouštění draků

Vítr fučí, vítr skučí – pojďte pouštět draky!
Každý spěchá na kopeček a já běžím taky.
Ať si vítr jak chce skučí, ať se mraky mračí,
vypustíme na oblohu celou letku dračí.
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· Podzim

Na obloze tiše čtu si:
na jih odlétají husy.
Na zahradě za úvozem,
jablíčka už zvoní o zem.
V polích podzim hospodaří,
k večeři si mlhu vaří.

E

I

V podzimním vydání
Novinek naleznete:
- Slovo starosty
- Informace o odpadovém hospodářství
- Policie ČR OOP Sadská informuje
- Vodovod Kersko
- Základní a Mateřská škola
- Léto v knihovně
- Blahopřání oslavencům
- Dámský spolek Klubko
- Kamenná svatba v Hradištku
- Podzim se nezadržitelně blíží
- Lesní Ateliér Kuba (Vánoce 2017)
- Slavnosti koní 2017
- O Pohár Kerska 2017
- Novinky pro děti

Vážení spoluobčané,
úvodník do našich podzimních Novinek
se mi nepíše moc lehce. Na vině je naprosto negativní prezentace naší obce
v některých celostátních i místních
mediích v souvislosti s událostmi kolem
tenisových kurtů v Kersku.
Osobně vnímám toto dění jako velice
nešťastné, jako velkou ostudu a kaňku
v historii Hradištka a Kerska. Budu velice
rád, když se vše v co nejkratším čase
vysvětlí, nebudu nucen odmítat žádosti
některých periodik o vysvětlení, případně odpovídat na dotazy k tomuto přípa-

du a o naší obci budeme opět slýchat
a číst v souvislostech s mnohem příjemnějšími akcemi, které v naší obci probíhají a které tato situace zcela zastínila.
Především mám na mysli dokončení a kolaudaci vodovodu Kersko, další velké
investiční akce, která byla 4. srpna 2017
v řádném termínu zkolaudována bez vad,
nedodělků a víceprací. Stavba za téměř
15 mil. Kč byla financována z dotací
Středočeského kraje ve výši 11,2 mil. Kč,
zbytek hradila obec z vlastních zdrojů.
Okamžitě se může na vodovod napojit
téměř 200 pozemků a nemovitostí. Díky
aktivitě kerských občanů byla také za-

hájena výstavba některých vedlejších
vodovodních řadů a v neposlední řadě
se na vodovod může v budoucnu napojit
Obec Velenka. Plánuje se také propojení vodovodu Kersko s právě budovaným
vodovodem v sousedních Semicích, čímž
dojde k zokruhování vodovodních řadů
ve velké části regionu.
Děkuji všem, kteří s výstavbou pomohli
a také děkuji všem občanům za trpělivost
a ochotu snášet omezení, které tato stavba
přinášela. Slavnostní otevření stavby se
uskutečnilo v souladu se smlouvou o dotaci dne 11. října v 10.00 hodin na okraji
obce směrem na Kersko. pokračování na další straně

Radostnou událostí bylo také provedení
a včasné dokončení stavebních úprav
v naší mateřské školce tak, aby od začátku
nového školního roku mohlo dojít k navýšení kapacity školky na 20 dětí a s tím
i k navýšení státní finanční podpory na
provoz tohoto zařízení a přijetí všech
přihlášených dětí. Bohužel i tato kapacita
je z hlediska státního normativu na financování mateřských škol stále nedostačující a je nutné vybudovat další prostory
tak, aby byly splněny požadavky státního
normativu na financování, efektivní provoz a plné financování ze strany státu bez
nutnosti doplatků ze strany obce.
Také v naší základní škole jsme přistoupili z důvodu dalšího zkvalitnění výuky
k provedení některých drobných úprav.
Dle pokynů Krajské hygienické stanice
Praha byla z bývalého kabinetu vytvořena
další učebna, která bude sloužit především
k výuce jazyků.
V minulých dnech byla podána žádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
o dotaci na vybudování multifunkčního
sportoviště, které by v případě přidělení

Š tědrovečerní zpívání
u kapličky

dotace vyrostlo za fotbalovým hřištěm
na okraji sadu Ruždin. Moc si přejeme,
abychom byli mezi vybranými.
Po dlouhých letech se podařilo projednat
se společností ČEZ zahájení kabelizace
obce, kdy bude veškeré elektrické vedení
uloženo do země. Byly zahájeny projektové práce a realizace se předpokládá
koncem příštího roku, případně na jaře
2019. Při realizaci budou také na základě
požadavku obce položeny i nové kabely
veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
Pracujeme také na projektové dokumentaci chodníku, který by spojil osadu Pastviště
podél silnice s místním hřbitovem. Vzhledem k problémům s projektováním akce
není jisté, zda stačíme žádost o dotaci
podat do nejbližší dotační výzvy Státního
fondu dopravní infrastruktury. Současně
také zpracováváme studii kompletní rekonstrukce všech komunikací a chodníků
v obci.
Velice nás trápí stav veřejného osvětlení
v obci – máme připraveny dva nové projekty výstavby veřejného osvětlení a nyní

čekáme na vypsání vhodné dotační výzvy.
Taktéž plánujeme umístění kontejnerů
na tříděný odpad do prostoru rybníka
Pod Mužíkova.
V polovině měsíce října bude zahájena
stavba vodovodních přípojek k páteřnímu
vodovodnímu řadu Kersko a naší snahou
je, aby již letos mohla vytékat z vodovodů
některých domácností kvalitní pitná voda.
V současné době finišuje úprava dvora
v areálu obecního úřadu, kde proběhne
díky sponzorům výsadba nových dřevin
a keřů. Obnovu uschlých stromků plánujeme také v lokalitě Na obci, u hřbitova
a bude doplněna a provedena výsadba
u fotbalového hřiště. Probíhají běžné podzimní a úklidové práce a pomalu se začneme připravovat na první mrazíky a zimu.
Děkuji všem, kteří se snaží, aby Hradištko
a Kersko bylo příjemným místem pro život
a přeji Vám hodně úspěchů v této činnosti, příjemné podzimní čtení, dobrou náladu a hodně zdraví.
Josef Zelenka, starosta obce

Úprava “kočičího městečka” ve dvoře obecního úřadu

Pozvánka na tradiční
Štědrovečerní zpívání
žáků Základní školy
Hradištko u kapličky
v sobotu 24. prosince
2017 od 21:30 hod.

Do Prahy za divadlem
27. prosince 2017 se uskuteční další
návštěva divadla. Zájemci o výpravný
příběh Vánoční koleda na motivy
proslulé povídky Charlese Dickense,
který představuje neopakovatelný zážitek
na pomezí divadla, koncertu a muzikálu
se mohou hlásit přímo na OÚ Hradištko
nebo telefonicky na čísle 325 598 026
v úředních hodinách.

ilustrace: p. Krautová
fotografie: redakce Novinek

Odjezd autobusu:
v 16:00 hod. od budovy OÚ Hradištko
Cena s dopravou: 350,- Kč

A ktuální informace
o činnosti a dění v obci
jsou pravidelně uveřejňovány na oficiálních webových stránkách naší obce.
www.hradistko-kersko.cz
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U závěrka zimních Novinek
Uzávěrka zimního čísla Novinek
je 4. 12. 2017. Příspěvky dodané po
termínu uzávěrky budou zveřejněny
v jarních Novinkách. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení
rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2017

I nformace o odpadovém hospodářství
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o důležitých
změnách, které se chystají v legislativě
týkající se odpadového hospodářství.
Jelikož se do budoucna bude měnit zákon
o odpadech, který má ovlivnit i ceny
likvidace odpadů (zákonné poplatky
na skládce mají vzrůst až na čtyřnásobek
do roku 2024) a zároveň se má zakázat
nejlevnější způsob likvidace odpadů, tedy
skládkování, na úkor spalování (nejdražší technologie na likvidaci odpadů),
je nutné se připravit na to, že se tím prodraží i odpady nám všem. Je logické,
že pokud budou stát víc peněz odpady
obec, obec má 2 možnosti – peníze požadovat po občanech, anebo systém dotovat a peníze vzít v rozpočtu na úkor
jiných investic, údržby atd.
Ještě je tu však jedna možnost a tou
je cílené snižování množství odpadů
v černých popelnicích, čímž bychom do-

Odpady vznikající v domácnosti
Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, tak uvidíte velmi různorodou směs,
kterou nezbývá než vysypat do popelnice.
Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme rozlišit na:
Využitelné - tyto odpady je možné dále
zpracovat, např.: papír a lepenka, sklo,
plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy
(plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský odpad, tráva, tetrapack, atd.
Všechny tyto odpady se v naší obci třídí,
ukládejte je do barevných nádob.

kázali udržet poplatek za odpady na přibližně stejné výši jako nyní. Kdyby měl
každý obyvatel možnost třídit biologicky
rozložitelný odpad doma (do hnědé nádoby), tak by tento odpad nekončil v černých nádobách na směsný komunální
odpad.
V tuto chvíli je nutné si uvědomit, že černou nádobu většina z nás během vývozového cyklu nenaplní zcela pouze zbytkovým odpadem, ale většinou je nám líto,
aby jí popeláři vyváželi poloprázdnou
a tak jí doplňujeme zbytky trávy, nebo
jiným odpadem (s úvahou „proč ne, když
tam mám místo“) – zde je ale ten bod,
kdy se musíme sami nad sebou zamyslet
a zeptat se sami sebe – budu chtít za
odpady platit až 1000,- Kč ročně a nebudu řešit co vyhazuji do černé nádoby,
nebo budu platit 600,- Kč a budu odpady třídit – černou nádobu využívat jen
v nejvyšší nutnosti?

Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek,
koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.
Tyto odpady můžete ukládat do velkoobjemového kontejneru na sběrném místě.
Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky,
výbojky, akumulátory, galvanické články
(baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.

Nebezpečné odpady odnášejte pouze do
pojízdné sběrny, svoz probíhá pravidelně
dvakrát ročně (jaro, podzim). Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby
také můžete odevzdat také v lékárně.
Ostatní - odpady, které vám zbydou
po vytřídění všeho, co je možné dále
využít, např.: znečištěné - mastné obaly
od potravin, voskovaný papír, porcelán,
popel, zbytky masa a kostí apod.
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které
byste měli vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice nebo kontejneru
před vaším domem. Uznejte sami, není
toho mnoho, co do černé popelnice vyhodit.

V Hradišťku třídíme:
• BIO odpady (tráva, listí, ovoce, zelenina, kuchyňský odpad) – VOK kontejner,
zvony na BIO
• Plasty (igelitové tašky, sáčky, plastové
vaničky, plastové obaly, polystyren, atd.)
– žluté kontejnery
• Nápojový karton (tetrapack – krabice
od mléka, atd.) – žluté kontejnery na plasty
• Papír (kartón, letáky, noviny, papírové
obaly) – modré kontejnery
• Sklo (sklo, sklenice, lahve) – zelené zvony
na barevné sklo, bílé zvony na čiré sklo
• Velkoobjemové odpady (skříně,
gauče, objemný odpad) – sběrné místo OÚ
Ivana Sobotková
NYKOS a.s.

I nformace o odpadovém hospodářství v obci Hradišťko - Kersko
Vzhledem k návrhu zákona, který v roce 2024 zakáže skládkování směsných komunálních odpadů a skládky nahradí spalovny, kde stojí likvidace jedné tuny odpadu dvakrát tolik,
je nutné, abychom co nejvíce snižovali množství odpadu
v černých popelnicích. Množství směsného komunálního odpadu se snažíme snižovat několika způsoby:
1) Zavedením svozu biologicky rozložitelného odpadu z 240 l
nádob od každé domácnosti – biologicky rozložitelný odpad
v žádném případě nepatří do černých popelnic. Pokud pracovníci firmy Nykos narazí v černé popelnici na trávu, či jiné
zelené odpady – nedojde k výsypu popelnice.

žíme maximálně podpořit třídění v obci tak, aby v černých popelnicích bylo co nejméně odpadu – to je jediná cesta, protože odpady
budou zdražovat a zastupitelstvo to nemůže nijak ovlivnit.
Pojďte do toho s námi a platba za odpad neporoste
tak, jako poroste v obcích, kde s tím nic nedělají.
V grafu níže je vidět, kolik odpadu jsme vyprodukovali v naší
obci za rok 2016 a uplynulou část roku 2017. Ačkoliv třídíme
biologicky rozložitelný odpad, nenastal rapidní úbytek směsného komunálního odpadu.
Graf 1 – množství vyprodukovaného směsného komunálního
odpadu v letech 2016 a 2017 v obci Hradištko-Kersko.

2) Zvyšováním počtu 1 100 l barevných kontejnerů na papír,
plast, sklo - V současné době máme 2 stanoviště s kontejnery
na tříděný odpad, jedno v Kersku, druhé v Hradišťku.
3) Separací jedlých olejů a tuků – na tento odpad slouží nádoba, která stojí u obecního úřadu a je řádně označena, do této
nádoby patří jedlé oleje a tuky v uzavřených PET lahvích, nevhazujte motorové oleje.
Zavedením svozu biologicky rozložitelného odpadu z domácností a navyšováním počtu nádob na separované odpady se snaNovinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2017
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Policie ČR Obvodní oddělení Sadská informuje
Stačí zavolat
na linku 158!
Tímto článkem bychom
chtěli apelovat na všechny občany, aby v případech, kdy vidí ve svém okolí někoho
podezřelého, jak se dopouští protiprávního jednání, neváhali a vytočili bezplatnou linku 158.
Policisté Vámi oznámenou skutečnost
prověří a případně zabrání dalšímu nezákonnému jednání. Nemusíte mít obavy z toho, že by Vám policisté něco
vytýkali, ale naopak Vám poděkují za to,
že jste ochránili svůj majetek, anebo
majetek Vašeho souseda. Sousedská
solidarita je velmi důležitá a je třeba mít
na paměti, že dnes například navštívil
zloděj souseda, ale zítra se to může stát
i Vám.

Často se od občanů po události dozvídáme, že viděli, slyšeli nebo vyrušili
zloděje, ale nikdo již bohužel na místo
policii nezavolal. Je důležité volat hned,
v kteroukoliv denní či noční dobu, policisté slouží nepřetržitě 24 hodin. V žádném případě se nesnažte pachatele
dopadnout, jen zavolejte na linku 158!
Vítáme všechny Vaše poznatky a předem za ně děkujeme. Velmi nám pomáhají při dopadení neznámého pachatele.
Bezplatná linka 158 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.
Za obvodní oddělení policie ČR v Sadské
npor. Mgr. Jana Žďárská
vedoucí oddělení

Slavnostní ukončení výstavby vodovodu Kersko
Ve středu 11. 10. 2017 byla v souladu s podmínkami dotační smlouvy slavnostně ukončena investiční akce Nové vodovodní řady
Kersko.

Děkuji touto cestou stávajícímu i bývalému vedení kraje za jejich podporu, děkuji
také dodavatelským firmám za kvalitně
odvedenou práci.
Děkuji všem našim občanům za trpělivost,
se kterou snášeli omezení, která realizace
stavby přinášela. Děkuji všem, kteří mi
v průběhu stavby pomáhali řešit všechny
problémy vzniklé v průběhu akce.

Za Středočeský kraj se akce zúčastnil pan
RNDr. Ivo Šanc, CSc., radní kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství,
zástupci dodavatelské firmy Výstavba sítí
Kolín a.s. a firmy ZEPRIS s.r.o.. Pozvání
přijali také zástupci provozovatele vodovodu v obci, f. VaK Nymburk a další hosté.

Je naším velkým přáním, aby podobných
akcí bylo co možná nejvíc, před námi je
spousta práce a naším cílem je moderní,
vybavená obec, ve které se všem dobře
žije a do které se každý bude rád vracet.

P rojekt Policie Kersku
pokračuje
OÚ Hradištko-Kersko a Obvodní oddělení policie v Sadské jsou tvůrci
projektu Policie Kersku, který byl
schválen a podpořen Ministerstvem
vnitra, odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality z dotačního programu Prevence kriminality
na rok 2016.
Rekreační oblast Kersko je hojně navštěvovaná oblast, která si zaslouží
statut bezpečného místa, proto je projekt Policie Kersku koncipován tak,
aby zde došlo k výraznému snížení nápadu trestné činnosti, zejména případů vloupání do rekreačních objektů.
Zejména působit na majitele rekreačních objektů k přijetí odpovědnosti
za zabezpečení vlastního majetku a
větší informovanost ze strany policie
o bezpečnostní situaci v dané lokalitě.
V rámci projektu bylo pořízeno několik technických zařízení na zabezpečení objektů, které jsou chatařům
zdarma zapůjčována nejméně na půl
roku až rok na zkoušku. Majitel hradí
náklady spojené s jejich provozem
a náklady na instalaci samotného
zařízení. Instalaci zařízení je možné
uhradit v šesti měsíčních splátkách
ve výši 500,-Kč.
Chatař, který se bude chtít zapojit
do projektu Policie Kersku, musí telefonicky kontaktovat vedoucí Obvodního oddělení v Sadské npor. Mgr.
Janu Žďárskou, tel. 735 785 699.
npor. Mgr. Jana Žďárská
vedoucí oddělení

Josef Zelenka, starosta

Páteřní vodovodní řad Kersko, téměř
5,5 km vodovodních řadů, je toužebně
očekávanou stavbou, která významně
zkvalitní život občanů obce, je základním
kamenem pro další rozšíření inženýrských sítí v Kersku a umožní také napojení na pitnou vodu sousední obci
Velenka, která v současné době výstavbu
vodovodu připravuje. Je stavbou, jejíž
realizace přesahovala možnosti rozpočtu
obce a významnou měrou byla financována z rozpočtu Středočeského kraje.
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko
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Sychravo, ale přesto milo ...
Nedělní ráno 24. září nebylo ani trochu
nakloněno slunečnému podzimnímu
počasí. Přesto jsme i tentokrát strávili
příjemné odpoledne s „muži a ženami
v zeleném“. Myslivecké sdružení ze Sadské si pro žáky místní základní školy připravilo tradiční setkání s myslivostí.

E

EE

vili. Děkujeme i za báječný jablečný
štrůdl z kuchyně paní Jedličkové. Chvála
patří i rodičům, kteří přes nepřízeň
počasí dětem tuto akci dopřáli. Dorazily
nejen hradištské děti, ale i žáci ze Sadské, Kerska, Třebestovic a dokonce
i z Prahy.

Žáci 1. ročníku
Sára Pokryvková a Jakub Vorlíček

Letošní myslivecký den se musel kvůli
počasí odehrát na zahradě hradišťského
klubu důchodců.
Po pravém mysliveckém přivítání jsme
se vypravili na procházku přírodou s poznáváním a určováním stromů, ptáků
a zvěře. Po návratu čekala na děti velmi
oblíbená disciplína – střelba na cíl. Divoké prase nakreslené na terči děti zasáhly
bez velkých problémů.

Dřevíčková dílnička ve škole

Ukázka výcviku loveckého psa se všem
moc líbila a opékání špekáčků na pravém táborovém ohni bylo skvělým a chutným zakončením.
Velké poděkování patří myslivcům –
panu Bendlovi, Zahrádkovi, Čurdovi,
Forejtovi, paní Kočičkové a Bendlové,
kteří se na setkání opět skvěle připraDřevíčková dílnička v mateřské školce

Cirkusové představení se psy pro děti
ze školy a školky

Vzpomínky na loňský školní rok
- Škola v přírodě Svor
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2017
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L éto v knihovně
Také o prázdninách to v knihovně žilo.
Každé pondělí se zde scházely babičky
z Klubu důchodců, které si nejenom
mohly vypůjčit pěknou knihu, ale byl
pro ně vždy připraven zajímavý program.
Vyráběly jsme panenky pro štěstí ze zbytků vlny, tvořily zajímavé filigránové rámečky z lepenkových krabic, skládaly
ozdobné tvary ze starých časopisů, lepily
malé krabičky ve tvaru sovy. Také jsme
recitovaly básničky, četly verše o maminkách nebo skládaly slova z písmen napsaných na víčkách.
Babičky si zhotovily dekoraci s čápem
na komínu a při vytváření hnízda konstatovaly, že vůně sena jim připomíná dětství.
Nejen na procvičení ztuhlých prstíků jsou
skvělé antistresové omalovánky a my jsme
s nimi ozdobily přáníčka a gratulace, které babičky zašlou svým přátelům. Také
jsme zhotovily 3D přání s motýlky a barevné klícky z krabiček od sýrů.

Paní Zavadilová (94) nám upekla výborné
kynuté koláče v remosce a představte si,
že tu remosku již používá asi 70 let. Upekla
je na rozloučenou, protože na zimu odjíždí
ke své dceři. Milá paní Štěpánko, těšíme
se na jaro, až se zase vrátíte do Hradištka.
V září knihovna ožila návštěvami školáčků. Děti knihovnu navštěvují ve středu
v rámci vyučování a vždy alespoň 20 minut
čteme, někdy také malujeme či vyrábíme
jednoduché dekorace. V říjnu se uskutečnil již tradiční turnaj ve hře Člověče,
nezlob se, kterého se letos zúčastnili děti
i dospělí. A na začátek listopadu plánujeme další Sousedské posezení s písničkou.

Č lověče, nezlob se
opět v knihovně
Pravá soutěžní atmosféra zavládla
v neděli 8.10. 2017 v místní knihovně,
kde se konal již tradiční turnaj v deskové hře Člověče, nezlob se! Oblíbená hra přilákala nejen nejmladší hráče,
ale i dospělí se rádi vrátili do svých
dětských let.

Vaše knihovnice
Jana Šestáková
Informace o knihovně naleznete na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
nebo na facebooku pod názvem
Knihovna Hradištko.

1. místo

2. místo
Barevné klícky z krabiček od sýrů

Výroba filigránových rámečků

3. místo
Dekorace s čápem

Školáci v knihovně

Blahopřejeme !
Občanům, kteří oslavili nebo oslaví 70 a více let přejeme především pevné
zdraví a hodně spokojenosti.
V měsíci říjnu oslaví narozeniny paní Miluška Koštířová, Jaroslava Baďurová,
Věroslava Václavíková, Anna Jonášová, Ludmila Šestáková, Miluše Ziková a pánové
Stanislav Fišer, František Kutifel a Václav Cidlina.
Listopadovými oslavenci jsou paní Helena Hezinová, Oldřiška Zahrádková, Jitka
Kovaříková, Magdalena Cidlinová a pánové Josef Cafourek, Stanislav Kovářík, Josef
Řezáč a Sylvestr Odehnal.
V prosinci oslaví narozeniny paní Marcela Sasková, Marie Beníková, Hana Bláhová,
Miloslava Sekyrková a pánové Jiří Čermák, Zdeněk Holzknecht a Josef Drobný.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
|6
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L esem i úvozem...
Uplakané podzimní dny nám nemusí pokazit náladu. Ačkoliv většinu Čechů teď
lesy lákají houbovými žněmi, tvořilky
se rády vydávají i pro jiné poklady. Cestou
lesem i úvozem lze nasbírat koš plný
úžasných materiálů pro domácí tvoření.
Mech sušený ve stínu si ponechává krásnou zelenou barvu a potom je perfektním
základem pro tvorbu dekorace. Dají se využít kaštany, bukvice, žaludy i červené
šípky. Kdo byl pilný i na konci léta může
mít nastřádány suché makovičky, klasy
obilí či kukuřice, seno, slámu nebo kukuřičné šustí.
Většinu domácích výtvorů můžeme vidět
na vstupních brankách k našim domovům. Některé však zůstanou cizím očím
skryty. Pochlubte se svým dílem a inspirujte ostatní. Rády uveřejníme vámi zaslané fotografie se jménem tvůrce (případně věkem, jedná-li se o dítě) na našem
facebookovém profilu a webových strán-
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kách. Na facebooku pak „lajky“ určí vítěze,
kterého odměníme.
I když si teď užíváme ostrého podzimního
sluníčka a zářivých barev, nesmíme zapomínat na blížící se oslavy příchodu
Adventu, který začíná 3. prosince. I letos
na sváteční nedělní odpoledne připravujeme tvořivé dílny, malý předvánoční prodej a po setmění slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Jsme rády, že již čtvrtým rokem si tato akce udržuje zájem
všech generací.

K amenná svatba
v Hradištku
V sobotu 30. 9. 2017 obnovili manželé
Jiřina a František Hlavičkovi symbolicky manželský slib po 65 letech společného života. Slavnostní chvíli okrášlila
svým vystoupením Kateřina Kopecká.
Oslavencům přejeme do dalších společných let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Nezapomínejte, že se v kalužích zrcadlí
každý usměvavý den.
Krásné dny přejí
členky Dámského spolku klubko
klubko.hradistko@seznam.cz
www.klubko-hradistko.cz
www.facebook.com/klubko.hradistko
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Podzim se nezadržitelně blíží
Se začátkem školního roku se také
nezadržitelně blíží období roku, které
hýří pestrou paletou barev - podzim.
Podzim je období, kdy se dny krátí
a noci se prodlužují. Podzim je také
doba, kdy pálivé slunce ustupuje
a zůstává z něj pouze slabý, teplounký
paprsek.
A právě na období podzimu a jak jej
prožívala, zavzpomínala paní Štěpánka
Zavadilová

Ta byla zabalena do silného černého papíru, který se musel nařezat, a do něj se nasekané kousky cukru balily. Zajímavé
bylo, že téměř každý zákazník chtěl cukr
od špičky homole, že je prý sladší.
Na radovánky samozřejmě také zbýval
čas. On ten podzim je stále ještě slunečný, i když už také fouká vítr, ale to nám
dětem nevadilo. Před našima, kde se říkalo
Na Kopečku, se scházely děti z celé vesnice, a i když byl už podzim, tak jsme stále
ještě cvrnkali kuličky. Kdo měl skleněnku
nebo měděnku tak si ji šetřil.
Kluci honili káču, ale nejvíc legrace jsme
užili, když se hrálo na schovku. Kluci
vymýšleli takové schovávačky v roští, které
rostlo u silnice, přes kterou se dalo bezpečně běhat, protože nic nejezdilo.

A jaký byl ten podzim z mého dětství?
Musím přiznat, že jsem nepásla husy
na strništi, nepekla brambory na poli ani
nepálila bramborovou nať a to byly právě
ty největší dětské podzimní radosti.
Neměli jsme vůbec žádné hospodářství
a ani zahradu. Vyrůstala jsem se sestrou
bez tatínka, který nám zemřel, když mi
bylo šest let. Zato jsem měla už jako školačka povinnost pomáhat v krámě mamince, která měla v Milčicích obchod se
smíšeným zbožím. Brzy jsem uměla dělat
pevné kornouty z jakéhokoliv papíru
i z novin, do kterých se tenkrát také balilo. Přesně navážit zboží do sáčků, ten
pevně uzavřít ať to byla mouka, cukr, krupice, jáhly, hrách kroupy atd. Nejhorší
bylo sekáčkem rozsekat homoli cukru.

Z ajíma v á

Když jsme byly samy holky, tak jsme
hrály tichou poštu, házely jsme kroužky
a zapisovaly výsledky na zem barevnými
sklíčky. Oblíbená hra nás holek i kluků
byla - Chodí Pešek okolo. Na to jsme měli
v roští schovaný z látky ušitý sáček naplněný pilinami a to bouchnutí i dost bolelo.
Dále jsem všichni rádi hráli Čáp ztratil
čepičku.., na slepou bábu, kdo to řekl,
Honzo vstávej.
Kluci pro nás holky připravovali i závody.
Klackem nakreslili hřiště a my jsme plnily
různé disciplíny. Kluci si na to obstarali
i praporky z fotbalu, dělali rozhodčí,
ale pro nás to bylo náročné. My děvčata
jsme si spíše potrpěly na tanečky jako
třeba Šátečková, Zlatá brána, Modrají
se pomněnečky.
Nejoblíbenější jsme měly, Když se ty dřeváčky šněrovaly a to jsme i zpívaly a hodně
nahlas a opravdu pěkně tančily.

Na podzim se už dříve stmívá, a nám
se nikdy nechtělo skončit, a tak nás někdy
domů posílal i obecní strážník.
Když spadalo listí ze stromů v aleji
u rybníka, rádi jsme se všichni brouzdali
v té spoustě barevného listí a bylo nám
opravdu dobře. Stejně dobře nám bylo,
když jsme seděli na hromadě klád u kovárny, vyprávěli si strašidelné historky
a hezky se u toho báli.
Podzim mám ráda, sluníčko už tolik nepálí, příroda se pomalu ukládá ke spánku,
vše je takové klidnější, i když trochu
smutnější, ale je se stále na co těšit, třeba
že v zimě opět přijdou Vánoce a na jaře
vše opět znovu vyrazí.
Vzpomínám ráda na ta dětská léta a sleduji, jaké radovánky mají moje pravnoučata.
Je to velký rozdíl, ale některé ty staré hry
z mého dětství, si s nimi ještě hraji u nás
na dvoře.
Štěpánka Zavadilová

Když ty dřeváčky šněrovaly,
Tak si je mládenci kupovali
Ale dřív u nás v Čechách
Pojď sem staroušku, natáhni nožku
Dupnem si spolu po staročesku, a jak si
dupnem
Něco si šeptnem, že už to není k vydržení
Když se chtěl zalíbit Honza Ance
Koupil jí dřeváčky na jarmarce
Ale dřív u nás v Čechách atd.
Teď už se dřeváčky nešněrujou
Tak si je mládenci nekupujou
Ale dřív u nás v Čechách atd.

m ís ta K ers k a

Poříčanka
V roce 2017 tento název osloví již málokoho. Jednalo se o spontálně vzniklou
komunikaci přes kerský les od Poříčan
a ústící na silnici Praha – Poděbrady.
Této zkratky se hojně využívalo již
dávno před 2. světovou válkou až do
šedesátých let minulého století.
Pro dopravu po Kersku bylo možno využít autobusu Praha – Poděbrady, který
jezdil sporadicky a byl poměrně drahý.
Dále pak osobního automobilu, což
ve své době bylo dost vzácné anebo
železnici s výstupem ve vesnici Kostomlaty nad Labem nebo Poříčany.
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Při cestě z Poříčan do Kerska byla právě Poříčanka hojně využívána chodci
či cyklisty.
Její používání značně pokleslo poté,
co byla opatřena asfaltovým povrchem
silnice Poříčany – Velenka a definitivní
konec přišel s otevřením dálnice D11,
kdy horní Kersko bylo rozděleno na dvě
spolu naprosto nesouvisející části.
Poříčanka ústila na silnici Praha –
Poděbrady asi 200 metrů za zastávkou
Kersko vpravo ve směru na Sadskou.
Václav Kořán
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2017

DOPROVODNÝ PROGRAM
TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY
SPOLEČNÁ VÝSTAVA ČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ - do 30. listopadu
VÁNOČNÍ KURZ KERAMIKY - sobota 4. a neděle 5. listopadu / 10 a 14 hodin
Přijďte si vyrobit originální vánoční dekoraci - adventní svícen, květináč, čerta nebo
anděla. Objednejte se prosím předem.

Vánoce 2017
v Lesním Ateliéru
Kuba
Otevřeno denně mimo pondělí:
10 - 17 hodin.

PROUTĚNÉ KOŠE - sobota 11. listopadu / 10 – 17 hodin
Zuzana Tilajcsiková, držitelka titulu „Nositel tradice“ a Vladimír Dvořák vám nabídnou
mnoho proutěných výrobků ze své dílny, včetně ptačích krmítek, košů na dřevo…
MALOVÁNÍ NA TEXTIL - neděle 12. listopadu / 10 – 17 hodin
Malované oděvy i drátované andělíčky nabídne Kateřina Petráková. Kreativní
dílnička nejen pro děti – malování předtištěných vzorů na tašky a polštáře.
JAK SE ZDOBÍ PERNÍK - sobota 18. listopadu / 10 – 17 hodin
Zdeňka Hájková vám nabídne široký sortiment vánočních perníčků a předvede
zdobení cukrovou polevou. Dílnička pro děti – Namaluj si svůj perníček.
HEDVÁBNÉ ŠÁTKY A ŠPERKY - neděle 19. listopadu / 10 – 17 hodin
Kerská výtvarnice Alena Isabella Grimmichová představí svoji tvorbu. Nabídka knih
pro tvořivé od téže autorky.
ADVENTNÍ VĚNCE - sobota 25. listopadu / 10 – 17 hodin
Vyzdobte si svůj domov klasickým živým věncem či jinou vánoční vazbou.
Floristická tvorba v podání Vladislavy Langrové.

Podrobný rozpis otevírací doby o vánočních
svátkách najdete na našich webových
stránkách.
Změna programu možná.

www.lesniatelierkuba.cz

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU - sobota 25. listopadu / 10 hodin
Kateřina Václavková vám pomůže uplést si vlastní košíkářský výrobek ve vánočních
barvách. Objednejte se prosím předem.
SLÁMOVÉ OZDOBY – neděle 26. listopadu / 10 – 17
Alena Fryčová nabídne slámové ozdoby a jiné drobné dekorace z přírodnin. Dílnička
pro děti.
DROBNÉ KERAMICKÉ RADOSTI - sobota 2. prosince / 10 - 16.00 hodin
a neděle 3. prosince / 10 – 17 hodin
Bohatá nabídka malých keramických ozdob nejen na vánoční stromeček od Evy
Krupové.
VÝSTAVA / Bronislav Kuba - KOUZLO VÁNOC – od 2. prosince
Výstava betlémů, čertů, andělů a jiných keramických figur z dílny Lesního ateliéru
Kuba v Kersku, uspořádaná k pětadvacátému výročí firmy.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - úterý 5. prosince / 15 – 18 hodin
Mikuláš, Čert a Anděl se hlásí do služby! Obdarujeme každé dítě, které nás navštíví,
drobným dárečkem.
OZDOBY ZE SKLENĚNÝCH PERLÍ - sobota 9. prosince a neděle 10. prosince
/ 10 – 17 hodin
Přijďte si a vybrat klasické ozdoby z bohatého sortimentu firmy RAUTIS a.s.
z Poniklé z Krkonoš nebo si vyrobit hvězdičku na vánoční stromeček z ručně
tvarovaných barevných perlí.
PLACKOVÁNKY - sobota 16. prosince / 10 – 16 hodin
Jana Padrtová vám pomůže vyrobit drobné vánoční dárečky - originální placky
se špendlíkem, magnety nebo zrcátka. Dílnička je vhodná pro děti i dospělé.
ZUZANA MALÉŘOVÁ - POVÍDÁNÍ PŘI SVÍČKÁCH - sobota 16. prosince /
17 hodin
Spisovatelka Zuzana Maléřová představí knižní novinku – rozhlasový zpovědník
O květině. Povídat bude i o svých knihách minulých. Pěvecké vystoupení Alžběty
Bohdanové, která přiveze své první CD.
PALIČKOVANÁ KRAJKA - neděle 17. prosince / 10 – 17 hodin
Tradiční techniku paličkování předvede Gabriela Kloubcová.
ilustrační foto: zdroj webové stránky Lesní Atelier Kuba
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V ýstava malamutů
v Hradištku

Vodoteče

nejsou skládkou!

Ve dnech 30.9. a 1.10. se na fotbalovém
hřišti konal další ročník Klubové výstavy aljašských malamutů.

Víme, jak je pro Kersko důležitý vybudovaný systém vodotečí. Abychom nežili v bažinách, měli bychom dbát o jejich
zachování. Někdo to nerespektuje, a tak
se stává, že do vodotečí se vyváží coko-

Slavnosti koní 2017

O Pohár Kerska 2017

Poslední prázdninová neděle patřila
v areálu TJ Equus Kinsky opět milovníkům koňské krásy. Po čtvrté se zde
konaly Slavnosti koní.

V sobotu 19. srpna 2017 proběhl na zahradě Lesního ateliéru Kuba v Kersku již
šestý ročník turnaje ve stolním tenise
čtyřher „O pohár Kerska 2017“.

liv, například vykopané mohutné kořeny
stromů. Dít by se to rozhodně nemělo.
Aktuální fotografie jsou pořízeny z konce
dvanácté aleje.
Bronislav Kuba

Mezi muže se odvážily i tři ženy, a tak
mezi deseti přihlášenými sportovními
páry hrály i tři páry smíšené.
1. Ondřej Bedáň (Praha) a Petr Jelínek
(Hradištko)
2. Pavla a Tomáš Hovorkovi (Radim)
3. Bohumír Kovář a Roman Pařík
(oba Hradištko)
Bronislav Kuba
Již od dopoledne byl pro diváky připraven bohatý program. Návštěvníci měli
možnost shlédnout Chovatelskou přehlídku Svazu chovatelů koní Kinských,
která nabízí každoročně pohled na širokou škálu kategorií koní Kinských.
Odpoledne již patřilo velkolepé koňské
show s atraktivními ukázkami jezdectví
a chovatelství.
Představily se snad všechny druhy
jezdeckých disciplín, různé druhy spřežení, mini-maxi, soutěž jump and drive,
fríští koně, koně Kinští i falabelly.
| 10
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Co možná nevíš ...

Svatý Václav je nejen hlavním patronem českých zemí, ale také patronem
vinařů a pivovarníků. Na jeho počest
se v celé zemi konaly slavnostní mše,
poutě, slavnosti a posvícení. Hospodyně
pekly posvícenské koláče a v některých
oblastech chystaly výslužky pro průvod
čeledínů a děveček.

Národní svatováclavská pouť 2017 Stará Boleslav
foto: oficiální stránky města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

• Lampiony – Lampiony pocházejí
z Asie. V Číně sloužily nejen jako dekorace už kolem roku 250 př. n.l. Byly
neodmyslitelnou součástí většiny svátků
– narození dítěte, svateb a dalších oslav.
Lampionové průvody, jejichž účastníci
nosí lampiony, svíčky nebo jiná světelná
zařízení, se konají se na celém světě
k různým příležitostem.

H alloween
foto: zdroj cs.wikipedia.org

Svatý Václav na Votivním obraze
Jana Očka z Vlašimi

foto: zdroj cs.wikipedia.org

• Podzim – Podzimní období začínalo svátkem svatého
Václava.

Zavěšené lampiony

• Dračky - Za dlouhých podzimních
a zimních večerů se scházely ženy kolem
stolu a zpracovávaly peří tak zvaným
draním. Každé jednotlivé pírko musely
vzít do ruky a oddělit měkkou část pera
(prapor) od tvrdého ostnu. Draní peří
neboli dračky se neobešly bez vyprávění. Předávaly se tak nejrůznější pověsti, historky i pohádky. Dětem bylo
často dovoleno, aby z pece naslouchaly
často i strašidelným příběhům.

Jednoduchý návod jak vyrobit
strašidelnou halloweenskou dýni:

foto: zdroj cs.wikipedia.org

• Pouštění draků – první zmínky o pou-

štění draků pocházejí z Číny ze 4. století
před n.l. a podle legend bývaly z počátku používáno jako spojení mezi bohy
a lidmi. Někde měli draci zahánět blížící se bouře anebo zastrašit nepřítele.
V 19. století se draci používali různě.
Například pan Polock si v roce 1826
nechal patentovat kočár tažený draky,
který měl dokázat uvézt až pět lidí
rychlostí 40 km/h.

Dračky, autor obrazu Otto Piltz, 1877

• Přástky – Po svátku svatého Martina
začínaly přástky a trvaly místy po celý
advent až do čtvrté neděle postní Družební. Každý
večer se scházela děvčata
s kolovratem
a s košíčkem
lnu v některém stavení,
kde měli velkou světnici.
Zde rozestavily své kolovraty do kruhu a předly
len.
Pouštění draků na pohlednicích z let 1740 a 1752
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Halloween je původně keltský svátek,
který se slaví v USA, Kanadě, Velké
Británii, Austrálii a v dalších anglosaských zemí. Datum Halloweenu je každý
rok stejný, slaví se 31. října, den před
křesťanskou slavností všech svatých.
Mezi symboly Halloweenu patří dýně,
kostýmy, masky a strašidelná výzdoba.

Kolovrátek a stojánek na len

Horní část dýně se stonkem, která bude
později sloužit jako víčko, odřízneme
dlouhým kuchyňským nožem nebo
pilkou. Po oddělení vršku ještě zůstane
horní struktura, která je poměrně tvrdá.
Tu narušíme speciálním dlabátkem
nebo malým nožem. Obsah dýně, dužinu a semínka následně vydlabeme lžící
nebo dlabátkem. Dáváme přitom pozor,
aby slupka nebyla příliš tenká a neprotrhla se.
Dýním můžeme vtisknout různé obličeje, strašidelné i veselé. Vzor malujeme
od ruky nebo pomocí vyrobené papírové šablony. Obličej nebo motivy můžeme předkreslit na dýni lihovým fixem,
naznačit jemným vyrytím hrotem nože,
obrysy můžeme označit také vypícháním pomocí špendlíku. Oblíbené jsou
siluety koček, sov, čarodějnic a strašidel. Pro vyřezávání motivu jsou nejlepší tenké a ostré nože, nebo také část
z lupínkové pilky.
Dýni je po vydlabání dobré namočit
na zhruba pět hodin do vody, čímž
dojde k jejímu zakonzervování a déle
nám vydrží. Ořezané plochy můžeme
natřít vazelínou, která zabrání rychlému vysychání krajů. Delší trvanlivost
zajistíme i správným umístěním. Dýně
vydrží déle venku, ať už před domem
nebo třeba na balkóně.
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který započal s rozsáhlou a pečlivou rekonstrukcí. Já na ní poslední dva tři roky
navazuji a dolaďuji.

Začal podzim a po lese chodí samí
houbaři. Snahu je vyděsit jsem vzdal,
protože jejich zaujetí je tak velké,
že jde strach spíš z nich. A tak jsem
na chvilku opustil rodný les vydal se
za hranice všedních dnů, tentokrát
celkem daleko. Narazil jsem na zámek
Radim. Jak jsem vyslídil, byl postaven
v roce 1610 a je ve své zachovalé podobě jednou z nejnázornějších ukázek
renesančního venkovského sídla střední šlechty. Vyzpovídal jsem samotného zámeckého pána, který se mě kupodivu nebál. Asi má pro strach uděláno.
No jo, trénink od bílé paní. Nebo
černokněžníka?

Majitel zámku dnes musí umět devatero
řemesel – působím zde jako zedník, pokrývač, správce a restaurátor mobiliáře, průvodce, organizátor společenských akcí,
ale také jako hudebník. Starám se o malé
stádo kamerunských koz, které jsem si
pořídil pro potěšení, ale i jako pomoc
při sekání rozlehlých travnatých ploch.
Při pořádání hudebních večerů doprovázím vystupující umělce na housle.
Dobrý. Na zámku je spousta nádherného renesančního nábytku, je
to nábytek původní, který k zámku
patřil?
Ne, nezůstal zde žádný původní nábytek
vyjma dvou kachlových kamen z původních osmadvaceti z období, kdy zámek
vlastnili Liechtensteinové. Valná většina
mobiliáře je ale originální renesanční
nábytek, který předchozí majitel třicet let
shromažďoval ze všech aukcí a dražeb.
Pochází z jižní Itálie, Francie, Španělska
a Německa. Asi z 80 % nábytku je z interiérů francouzských zámků na Loiře.

Kdy byl zámek Radim postaven
a kterému šlechtickému rodu patřil?
Zámek byl dostavěn v roce 1610 Karlem
Zárubou z Hustířan, což byl představitel
chudší šlechtické vrstvy. Žádné bohatství
zde nebylo. Karel se ale poté dostal až
do blízkosti samotného Rudolfa II., kde
se stal jeho oblíbeným dvořanem, přestože zde působil jako krejčí. Rudolf II. měl
ale slabost pro zdobný oděv, a to vše mu
Karel Záruba byl schopen poskytnout.
To byl důvod, proč si tento šlechtic z nižší
vrstvy mohl dovolit postavit tento nákladný renesanční zámek, kde byly využity
na svou dobu nákladné technologie stavby,
což dokládají zaklenuté stropy ve sklepích.

Panejo, černokněžník. Jaké další
akce máte pro návštěvníky připraveny?
Pořádáme zde koncerty vážné hudby
s renesančními tanci, samozřejmě v dobových kostýmech. Také noční prohlídky
při svíčkách. Spoustu akcí je připraveno
na prosinec. Mikulášská nadílka, předvánoční koncerty, vánoční prohlídky, které
návštěvníky seznamují s tradicemi českých
Vánoc. A mnoho dalšího.

Co všechno mohou návštěvníci na
zámku Radim vidět?
Nejcennější je architektura. Jsou zde
místnosti zaklenuté výsečovými klenbami
a místnosti plochostropé s malovanými
záklopovými stropy. A také zmíněný originální renesanční mobiliář, který pochází ze začátku až poloviny 17. století.
Jak jsi vlastně k zámku přišel? Vím,
co je starostí s mou chýší, tak se
musím zeptat co všechno obnáší
spravování zámku?
Zámkem Radim jsem byl vždy fascinován,
a tak jsem jej koupil od bývalého majitele,

kuchyně. Třetí okruh provází návštěvníky
reprezentačními šlechtickými prostory.
Je zde ložnice hraběnky, ložnice Berchtolda, svatební sál a sakristie. Do budoucna plánuji rozšíření o další dva okruhy
– obrazová galerie 18.–20. století a hudební salon v barokním stylu, kde budou mít
návštěvníci možnost si poslechnout přehrávky vzácných hudebních nástrojů. Dětské prohlídky mají velký ohlas. Děti mají
možnost si obléknout renesanční kostýmy
a podívat se třeba do ložnice černokněžníka, který stále na zámku přebývá.

Poslední otázka. Máš ze mě strach?
Z tebe a tady? Ne.
Tak já mizím.
–Lfk–

Nabízíme tři prohlídkové okruhy, z nichž
první je určen dětem. V rámci druhého
okruhu projdou návštěvníci sklepy, černou
kuchyni, lednici, jídelnu čeládky a vězení.
Pokračuje v prvním patře, kde sídlilo úřednictvo, kancelář hejtmana, strážnice a bílá

Novinky obce Hradištko-Kersko vydává Obecní úřad v Hradištku • IČ 239135 • Hradištko 642, 289 12 Sadská • Vychází čtyřikrát ročně • Neprodejné •
Registrace: MK ČR E 20169 • Adresa redakce Novinek - email: novinky@hradistko-kersko.cz • www.hradistko-kersko.cz
| 12

Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2017

