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Podzimní pranostiky
hub na podzim, tuhá zima přijde.
· Mnoho
hojně vlákének babího léta a neod· Je-li
létají-li brzo tažní ptáci, bude podzim
dlouho příhodný a sedlák všechnu práci
dokončí.
orání je jak poloviční hnojení.
· Podzimní
se babí léto dotkne ve svém letu,
· Koho
bude šťastný.
· Studený listopad – zelený leden

V letním vydání Novinek
naleznete:
- Slovo starosty
- Policie ČR OOP Sadská informuje
- Základní a Mateřská škola
- Myslivecký den
- Závody malých dračích lodí
- Rozloučení s létem
- Léto v knihovně
- Rybářské závody Praha Budapešť
- O pohár Kerska
- 50. výročí Apolla
- Z Hradištka až na ME
- Svátek koní Kinských
- Lesní Ateliér Kuba (Vánoce 2019)
- Historie obce

máme za sebou čas dovolených a letního odpočinku.
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Vážení spoluobčané,

S nástupem měsíce září skončilo pro děti
bezstarostné období her, koupání a společných dovolených s rodiči, nastal čas
na školní povinnosti. 2. září byl na naší
Základní a Mateřské škole Hradištko
slavnostně zahájen nový školní rok.
Přeji všem dětem ze školky i ze školy,
aby se jim tam líbilo a až vyrostou, jistě
budou vzpomínat na krásná léta prožitá
v hradištské škole. Pedagogickému sboru

Kaplička v Hradištku. foto: Bronislav Kuba

přeji pilné žáky a mnoho laskavosti
a trpělivosti při jejich vzdělávání.
Obyvatele Kerska citelně zasáhlo promítnutí biokoridoru přes jejich pozemky, které jsou již od 30-tých let minulého století zastavěny rodinnými domky,
chatami či různými jinými stavbami.
Někde nastala chyba, a tu je teď potřeba
vyřešit ke všeobecné spokojenosti. Proto
byla 18. září ustanovena komise, která
bude situaci řešit za součinnosti pana
akademického architekta Průši (zpracovatele územního plánu) a pana Ing. Daňka,
specialisty na ÚSES (Územní systém
ekologické stability krajiny) a biokoridory.

S potěšením konstatuji, že konečně funguje veřejné osvětlení v Kersku. Opravy
sice zatěžují finanční rozpočet obce, ale
osvětlení je nezbytné pro bezpečnost
občanů.
V současné době připravujeme výběrové
řízení na vybudování zpevněné plochy
v prostoru U Pramene zahrnující i vjezd
na 13. alej. Toto dílo bylo již delší dobu
slibováno a cítím to jako dluh vůči
obyvatelům Kerska.
Osobně jsem velmi rád, že se v naší obci
rozjelo budování vedlejších vodovodních řadů.
... pokračování na další straně

Uvědomuji si závažnost rozhodnutí o objížďce, která je situována po silnici přes
celé Kersko. Po opakovaných jednáních
se podařilo alespoň jeden směr objízdné
trasy vést přes Přerov nad Labem.
Získali jsme územní rozhodnutí na rekonstrukci místních komunikací v Hradištku,
kde bychom chtěli začít etapově řešit nejkrizovější lokality.
Vybudování chodníku od autobusové zastávky k budově č.p.1. se zkomplikovalo.
Majitel pozemku, přes který měl chodník
přecházet, nechce přistoupit na odkup
pozemku a žádá po obci jako kompenzaci
několik parkovacích míst. Zde budeme
muset najít jiné řešení.
Děkuji členům mysliveckého sdružení
za pokácení nebezpečně nakloněných suchých stromů na kraji Kerska. Zvýšili tak

Do Prahy za divadlem
Obecní úřad v Hradištku pořádá
zájezd do divadla, doprava autobusem zdarma.
Divadlo kouzel Pavla Kožíška,
strhující show pro celou rodinu (vhodné
i pro děti od 7 let) MAGICKÁ ESA,
9. listopadu 2019, 14:00 hod.,
cena 359 Kč.
Při velkých „copperfieldovských“ iluzích
se vedle mistra světa ze Světového poháru bavičů - iluzionisty Pavla Kožíška
- představí v neočekávaných rolích přední
české modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou skluzavku času, která promění
postavu dospělého člověka v malé dítě,
záhadné čtení myšlenek divákům v publiku, nebezpečné prostoupení obřím ventilátorem, originální levitaci divačky
z publika, vystřelení kouzelnice z děla
a na řadu dalších velkolepých iluzí plných
perfektní zábavy!

bezpečnost silničního provozu a vstupu
do lesních prostor a zároveň zajistili topení pro budovu školy a obecního úřadu.
S radostí jsem v srpnu navštívil vydařený
Den dětí v Kersku, který pořádali kerští
zahrádkáři. Velmi se mi líbila také přehlídka koní Kinských v areálu u Půlpánů.
Děkuji za uspořádání Sousedského posezení s písničkou, které připravila knihovna
pro starší spoluobčany.
Na závěr přeji všem spoluobčanům krásné
podzimní dny (a pokud porostou houby,
tak bohatý úlovek).

EO

Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce
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Kerský les. foto: Bronislav Kuba

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

Č lověče nezlob se

První adventní neděli
1. prosince 2019
Vás Všechny srdečně
zveme na slavnostní
rozsvícení vánočního
stromu v Hradištku,
které proběhne v prostoru u kapličky po
17. hodině.

V neděli 6. října proběhl v přízemí
obecního úřadu tradiční turnaj ve hře
„Člověče nezlob se“ pro děti i dospělé,
který pořádala Knihovna Hradištko.

Š tědrovečerní zpívání

u kapličky

i i

Vstupenky v prodeji v kanceláři OÚ.

Pozvánka na tradiční
Štědrovečerní zpívání
žáků Základní školy
Hradištko u kapličky
v úterý 24. prosince
2019 od 21:30 hod.
Srdečně zveme !!!

*

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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turnaj

Vítězkou
letošního
turnaje se
stala Kája
Straková.

Uzávěrka zimních Novinek
Uzávěrka zimního čísla Novinek
je 4. 12. 2019. 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 2019

Policie ČR Obvodní oddělení Sadská informuje
„Chataři máte před
zimou řádně zabezpečené objekty“?
„Co dělat když přijde
nezvaný host“?
Policie ČR Obvodní oddělení Sadská
eviduje ke konci prázdnin a začátkem
září 2019 několik případů vloupání
do rekreačních objektů v chatové oblasti
Kersko.
Lze tomu přisuzovat i fakt, že prázdniny
skončily a návštěvnost těchto objektů
není pravidelná. Právě tohoto využívají
pachatelé majetkové trestné činnosti,
kteří se zaměřují v převážné míře na nezabezpečené objekty a jejich přilehlá příslušenství, jako jsou kůlny a garáže. Předmětem jejich zájmu je vše, co se dá prodat
nebo užít pro vlastní potřebu. Řada
pachatelů využívá rekreační objekty i jako
možnost bezplatného přenocování.

Jak dostatečně zabezpečit a ochránit
svůj majetek? Rekreační objekt lze zabezpečit mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový
systém, mříže, uzamykatelné okenice
apod.). Je nutné věnovat zvýšenou pozornost zejména stavebním otvorům
(vstupní dveře, okna, verandy). Uložit
z dosahu žebříky a jiné nástroje, které
by pachatel mohl použít při vloupání.

Zároveň žádáme trvale žijící občany Kerska a Hradištka, aby se v případě zjištění
podezřelých okolností v chatové oblasti
např. cizí motorová vozidla, neznámé
osoby apod. s důvěrou obraceli na naši
policejní služebnu v Sadské cestou
telefonní linky 158 nebo na email:
nb.oo.sadska@pcr.cz. Za případné poznatky k majetkové trestné činnosti
předem děkujeme.

Pro případ vloupání si pořídit fotodokumentaci cenných věcí a poznamenat
si také jejich výrobní čísla. Cennější věci
v chatě přes zimu nenechávat a raději
je odvézt na bezpečné místo. Provést kontrolu objektu i přes zimu.

Za obvodní oddělení policie ČR v Sadské
npor. Mgr. Jana Žďárská
vedoucí oddělení

V případě, že zjistíte po příjezdu na chatu,
že ji navštívil nezvaný host, v žádném
případě nevstupujte do objektu a po zlodějích neuklízejte. Ihned volejte linku
158 a na místo se neprodleně dostaví
hlídka Obvodního oddělení Sadská.

Blahopřejeme !
Občanům, kteří oslaví v nadcházejících měsících
70 a více let přejeme především pevné zdraví
a hodně spokojenosti.
V měsíci říjnu oslaví narozeniny paní Miluška
Koštířová, Jaroslava Baďurová, Helena Kitlerová,
Anna Jonášová, Ludmila Šestáková, Miluše Ziková
a pánové Stanislav Fišer, František Kutifel, Václav
Cidlina a Vladimír Šanda.p
Listopadovými oslavenci jsou paní Helena Hezinová,
Jitka Krejčíková, Oldřiška Zahrádková, Jitka Kováříková
a pánové Stanislav Kovářík a Sylvestr Odehnal.
V prosinci oslaví narozeniny paní Marcela Sasková,
Marie Beníková, Hana Bláhová, Miloslava Sekyrková
a pánové Jiří Čermák, Zdeněk Holzknecht, Josef
Jedlička a Josef Drobný.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

O
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko
Zpátky ve školce a škole

Nový školní rok se již naplno rozjel,
a i když si ještě stále připomínáme
zážitky z prázdnin a vzpomínáme
na bezstarostné dny plné sluníčka,
před sebou máme mnoho práce
a úkolů, na které se společně těšíme.

Škola se od září zapojila do projektu
Šablony II, financovaného z prostředků
EU. I nadále probíhá projekt Ovoce do
škol a Mléko do škol. Na školním hřišti
dětem přibyly nové houpačky, prolézačka
a trampolína.

Letošní prázdniny byly ve školce i ve škole
pracovní, neboť školka byla celá nově vymalována a ve škole máme nově položenou dlažbu ve vstupní chodbě.

Od října začnou pracovat také kroužky
angličtiny jak v ZŠ, tak i v MŠ, hra na hudební nástroje, cvičení s Danem a nově
i kroužky jógy pro obě zařízení.

S novým školním rokem přivítala školka
šest nových dětí a do školních lavic usedlo
8 prvňáčků a dva žáci přestoupili z jiných
škol.

S novým školním rokem jsme navázali
na spolupráci s místní knihovnou a klubem
důchodkyň a moc si okamžiků prožitých
s těmito organizacemi vážíme.

Září bylo již posedmé svědkem závodu
malých dračích lodí, dřevíčkové dílny
a mysliveckého dne na Horce. Všechny
akce se vydařily a my moc děkujeme všem,
kteří pomohli s organizací.

Přejeme všem dětem naší mateřské školy
mnoho krásných dnů plné sluníčka a her,
předškolákům hodně zajímavých a nových
úkolů, které jim pomohou usnadnit vstup
do školy, školákům mnoho zajímavých
hodin výuky a nezapomenutelných okamžiků prožitých se svými spolužáky a paní
učitelkám zvídavé a pohodové děti, které
jsou šťastné. Rodičům hodně trpělivosti
a samozřejmě radosti z jejich dětí.

Ani další měsíce nebudou jen dny plné
školní práce, ale čeká na nás také beseda
se spisovatelkou J. Vítovou, divadelní
představení, strašidelná stezka, projektové dny ve škole i mimo školu, plavecký
výcvik nejen pro školáky ale i pro předškoláky a mnoho dalších aktivit.

Naši prvnáčci
ˇ
Zahájení školního roku

Mgr. Marcela Šteffková
ředitelka školy a školky

M yslivecký den
V sobotu 21. září se uskutečnilo tradiční
zářijové setkání žáků naší školy s členy
Mysliveckého sdružení Sadská. Společně
jsme vyrazili na kolech na Horku, abychom strávili slunečné sobotní dopoledne v přírodě a dozvěděli se spoustu
zajímavých a nových věcí týkajících
se přírody.

Po pravém mysliveckém přivítání jsme
se společně vydali na procházku po blízkém okolí Horky, kde měly děti možnost
vylézt na kazatelnu a pozorovat tak přírodu, jako správní myslivci.
Po návratu na děti čekala oblíbená disciplína, a to střelba na cíl. Poté následovala
poznávačka stromů a rostlin, obhlídka
mysliveckého zařízení a samozřejmě také
nemohla chybět ukázka výcviku loveckého psa, která se všem moc líbila.
Vyvrcholením slunečného sobotního dopoledne bylo opékání buřtů na pravém
táborovém ohni, kterým jsme naše setkání zakončili.
Rádi bychom tímto poděkovali všem
členům mysliveckého sdružení - panu
Bendlovi, panu Čurdovi, panu Forejtovi, paní Frckové, paní Kočičkové
a paní Bendlové - za přípravu zajímavého programu, který pro nás připravili.
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Z ávody malých dračích lodí
Závody malých dračích lodí na Labi
Děkujeme organizátorům za krásnou
sobotu 14. září. Rádi jsme využili příležitost spojit společenskou a sportovní
aktivitu a užít si závody dračích lodí
na Labi, v areálu „Bungalovy Kersko“.
Děti se odpojily od počítačů a společně
s rodiči vyrazily změřit síly a prověřit
své možnosti.
Dětské i smíšené posádky dospělých
s nadšením bojovaly s vodou i vlastními silami, obklopila nás dobrá nálada
a neuvěřitelná spousta donesených
dobrot. Krásné počasí ještě podtrhlo
skvělou atmosféru a dokreslilo vydařený závěr léta.
Jana Jahodová, Jitka Vyleťalová,
Marcela Hájková (rodiče žáků ZŠ
Hradištko)

Není akce jako Akce
Již tradičně jsme se v září zúčastnili
Závodů malých dračích lodí, které pořádá
ZŠ a MŠ Hradištko. Na tuto akci se těší
nejen naše děti, ale i my rodiče.
I letos se to povedlo. Děti se pobavily,
zasoutěžily si a strávily celý den s rodinou
a mezi fajn lidmi. Připravené občerstvení
nemá konkurenci a když se k tomu ještě
povede pěkné počasí je to akce s velkým A.
Tímto bychom chtěli poděkovat paní
ředitelce, celému učitelskému sboru a všem
dobrovolníkům, kteří se na této akci
podílejí.
Děkujeme!
rodina Strakova, Tartárkova, Vyleťalova,
Fürbacherova-Hájkova, Pavlova

Rozloučení s létem
V sobotu 24. 8. 2019 se uskutečnil v Kersku
dětský den „Rozloučení s létem“, který
pořádali Zahrádkáři Kersku.
Trošku smutný název oznamující konec
léta okamžitě přeměnily úsměvy dětí
a rodičů, kteří na akci dorazili, na takřka
happeningovou akci.
A účast byla opravdu hojná, přišlo téměř
60 soutěžících dětí nejen z Kerska, ale
i z širšího okolí.
Děti s velkým nadšením a s olympijskou
rychlostí a přesností plnily úkoly. Zbyl
i čas na kulturu v podání divadélka
Koloběžka, které zahrálo nápaditou a zábavnou Námořnickou pohádku. Zakončení konfetovým ohňostrojem bylo krásnou
tečkou velmi příjemného společenského
letního setkání.
Poděkování patří mj. tenistům, restauraci U Pramene, občanům z Kerska a Obci
Hradištko, kteří se sponzorsky spolupodíleli na akci, a dále také především
dobrovolníkům z Kerska a Hradištka,
kteří na dětském dni s radostí pomáhali.
Roman Melíšek
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2019

Dětský den v Kersku
Předposlední sobotu v srpnu se v Kersku uskutečnil na ukončení letních
prázdnin „Dětský den“, který pořádal
Zvelebovací a okrašlovací spolek na hřišti
před restaurací U Pramene. Uspořádání
této krásné akce se ujal nový člen
Roman Melíšek za pomoci ochotných
přátel a kamarádů.
Děti plnily různé úkoly a za to dostávaly sladkou odměnu a za splnění všech
úkolů byla pro ně připravena jako upomínka, krásná medaile na krk. Dvě šikovné paní malovaly dětem na obličeje
roztomilá zvířátka nebo jiné malůvky.
Přijelo loutkové divadlo, grilovalo se,

personál restaurace si oblékl pohádkové kostýmy, ve kterých obsluhoval
hosty a byla krásná pohoda. Počasí
se vydařilo, sešli se lidé, kteří se třeba
už léta neviděli. Před lety, v čase mého
dětství a mládí byly tyto akce pořádány
pravidelně a ráda na ně vzpomínám.
Proto je hezké a milé, že se navázalo
a snad se zase stanou tradicí, která vždy
ke Kersku patřila a na kterou budou
naše děti, vnoučata nebo pravnoučata
s láskou vzpomínat, tak jako my. Už se
moc těším na příští rok na další „Dětský
den“. Díky moc všem za krásné a příjemně strávené odpoledne.
Saša Spudilová
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L éto v knihovně
O
od o
d

S babičkami z Klubu důchodců jsme se
celé prázdniny chystaly na Sousedské
posezení, které proběhlo 8. září. Vyráběly
jsme pozvánky, učily se nové písničky,
připravovaly dekorace na stůl,... a hlavně
se těšily.

S žáčky z 1. a 2. třídy se budeme v novém
školním roce scházet ve středu odpoledne. Při každém setkání nejméně 20 minut
čteme pohádky a následně společně
tvoříme drobnosti pro radost. Při prvním
letošním setkání jsme loupali klacíky
z japonské vrby a poté je použili jako
hudební nástroj. Děti to moc bavilo.

Jak Pejsek s Kočičkou pekli dort

Školka v knihovně

Posezení s písničkami a opékáním buřtů
(v troubě) se pěkně vydařilo. Sešlo se 32
lidí, opravdu všichni společně zpívali
a bavili se. Děkuji zúčastněným za příjemné odpoledne a sponzorům za podporu
této akce.

podekování
ˇ

Děti z MŠ přišly se svými učitelkami
na pohádku do knihovny. Společně s Pejskem a Kočičkou si vyzkoušely upéct dort.

Jak jsme hráli pohádku

Také školní děti poslouchaly pohádku
o Pejskovi a Kočičce, pak si, pomocí maňásků, pohádku samy zahrály. Děti tvořily
slunečnice z ubrousků. Babičky si procvičily ztuhlé prstíky při vystřihování barevných motýlků, kteří teď zdobí knihovnu
Vaše knihovnice Jana Šestáková

Slunečnice z ubrousku

Kapela Peprmint Band moc děkuje
za krásné nedělní odpoledne v Hradištku. Za bezvadnou obsluhu, a skvělý
pěvecký sbor, který nám pomáhal zpívat lidové písničky. Moc se nám to líbilo a už se těšíme na další akce.
Rád bych poděkoval lidem, kteří se o takovou krásnou akci starají. Moc rádi
k vám jezdíme - je to prostě parta
dobrých lidí, která se baví a je vždycky
veselo. Ještě jednou moc děkujeme.
Za malou kapelu posílá pozdrav
do Hradištka
Standa Mrzena
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Aktuality z knihovny naleznete na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
nebo na facebooku pod názvem
Knihovna Hradištko.

Týden knihoven 2019
23. ročník (30. září - 6. října)
V letošním roce probíhá v rámci České republiky 23. ročník týdne knihoven.
Také naše knihovna se připojila několika akcemi.
30.9. dopoledne - pohádka Jak Pejsek a Kočička myli podlahu (pro děti z MŠ)
30.9. odpoledne - beseda (KD)- vzpomínáme na staré časy
2.10. odpoledne - Pohádka od Ondřeje Sekory (děti ZŠ)
6.10. od 14.00 hodin - Turnaj ve hře Člověče nezlob se (přízemí OÚ)
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2019

R ybářské závody Praha Budapešť 2019
Ve dnech 12. až 16. července 2019
uspořádal Český rybářský svaz, z. s.,
Územní svaz města Prahy již 32
závody v lovu ryb udicí plavané mezi
družstvy Prahy a Budapešti.
Tyto závody probíhají každoročně recipročně už od roku 1987. Vždy se jedná
o pětidenní setkání představitelů rybářských svazů těchto obou evropských měst,
při kterém si své dovednosti v lovu ryb
udicí změří ti nejlepší závodníci Prahy
a Budapešti.
Ubytování a stravování bylo zajištěno
v Penzionu Polabí v Přerově nad Labem
a samotné závody probíhaly na pražském
mimopstruhovém revíru č. 401 029 Labe 20
v Kersku U Kamene.
Po pátečním příjezdu maďarské delegace
se budapešťští závodníci seznámili se závodním úsekem, kde si okamžitě vyzkoušeli jak hloubku řeky Labe, tak sílu proudu.
V sobotu probíhal na tomto úseku celodenní trénink, při kterém se obě družstva
snažila na závody co nejlépe připravit.
Samotné mezinárodní závody v lovu ryb
udicí plavané se konaly v neděli ve dvou
kolech. V dopoledním tříhodinovém závodě
zvítězilo v sektorech maďarské družstvo
v poměru 4:2 a v odpoledním také tříhodinovém závodě pak české družstvo
stejným poměrem. Se stejným počtem
bodů 18:18 musela rozhodnout celková
hmotnost úlovků jednotlivých závodních
družstev. Dohromady bylo vyloveno téměř
4,2 q ryb (převažoval cejnek, cejn a plotice)
a nakonec rozhodlo pouhých 550 gramů,
o které nalovili budapešťští závodníci více.
Maďarské družstvo si tak připsalo v pořadí
již 18 výhru proti 14ti výhrám pražských
závodníků. Maďarští závodníci patří v plavané mezi světovou špičku, a proto si ti
pražští s nimi vždy velmi rádi změří své síly.
Ještě v neděli večer hned po závodech
proběhlo v restauraci Penzionu Polabí vy-

hodnocení závodů s předáním cen a diplomů vítězům. V kategorii junioři zvítězil
pražský závodník Ondřej Hanzal a v kategorii ženy zvítězila také pražská závodnice
Jana Štiková. V kategorii seniorů se na
prvních dvou pozicích umístili závodníci
z Budapešti Szecsei Balázs (celkem ulovil
45,7 kg ryb) a Jobbágy Roland. Na třetím
místě skončil pražský závodník Stanislav
Oudrán.
Program pobytu se pořadatelé podle svých
možností snaží vždy nějak zpestřit. Ještě
v průběhu sobotního tréninku byli představitelé budapešťského rybářského svazu
FŐHESZ seznámeni s okolím místa konání letošních rybářských závodů, při kterém
si v Kersku prohlédli i starobylý menhir.
Atmosféru nedělního sportovního zápolení si přišel vychutnat také starosta obce
Hradištko, pod jehož správu osada Kersko
spadá.

V úterý dopoledne bylo v Přerově nad
Labem letošní setkání představitelů rybářských svazů Prahy a Budapešti ukončeno
se vzájemným přáním mnoha rybářských
úspěchů. Maďarští kolegové poděkovali
pražským přátelům za velmi zdařilé zorganizování letošní akce s tím, že se v následujícím roce budou v Maďarsku snažit
o zajištění tohoto setkání na podobné úrovni.
text a fota
Zdeněk Mužík

V pondělí pak celá delegace navštívila
pražské sídlo ČRS Územního svazu města
Prahy v Podolí a prohlédli si historické
hradiště Vyšehrad se Slavínem, kostelem
sv. Petra a Pavla včetně nejstarší pražské
rotundy sv. Martina. Následovala návštěva rybářského hospodářství v Trnové,
patřícího pražské místní organizaci Českého rybářského svazu Dobříš. Překvapením pro budapešťské kolegy bylo pozvání
na dobříšské setkání člena a dlouholetého
činovníka MO ČRS Dobříš pana Nemétha,
který si v rodném jazyce s maďarskými
rybáři mimo jiné zavzpomínal i na mimořádné uspořádání mezinárodního letního
rybářského tábora na údolní nádrži Orlík,
kterého se zúčastnily také děti z Budapešti.
V areálu hospodářského zařízení Trnová
pokračovalo dále jednání představitelů
pražské územní rybářské organizace Českého rybářského svazu s vedením budapešťského rybářského svazu, při kterém
si vyměnili zkušenosti nejen z oblasti
sportovního rybolovu, ale i z vnitrosvazové a národní legislativy.

O pohár Kerska
Poslední srpnový den letošního roku patřil v Kersku sportovnímu
klání. V lesní zahradě Ateliéru Kuba proběhl osmý ročník turnaje
ve stolním tenise čtyřher „O pohár Kerska“.
1. místo:
Pavla a Tomáš Hovorkovi, Radim
2. místo
Bohumír Kovář a Roman Pařík
oba Hradištko
3. místo:
Petr a Roman Jelínkovi
oba Hradištko
Bronislav Kuba
Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2019
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50. výročí Apolla
V červenci 1969, tedy přesně
před 50 lety, se v americkém
Houstonu připravovali dva muži
k něčemu, co do té doby nikdo
nezkusil. Jako první zástupci
druhu homo sapiens budou kráčet po jiném vesmírném tělese.
Dodnes se to podařilo pouhým
12 lidem.

pohodlí… V průběhu letu Gemini 8 se zasekne jedna z trysek a loď začíná nekontrolovatelně rotovat. Pilot si však poradil.
Jmenuje se Neil Armstrong a ještě o něm
uslyšíme. Vše se schyluje k postavení největší rakety, kterou svět viděl a prvnímu
letu k Měsíci. Ne vždy to bylo úplně
jednoduché. V roce 1967 dochází ještě
při přípravách k požáru kabiny Apolla 1.
Uhořeli tři kosmonauti, aniž by někam
letěli.

Byl to vlastně výsledek soutěže mezi
Sovětským svazem a USA. Sovětský svaz
do té doby vyhrál ve všech vesmírných
disciplínách. 1957, Sputnik 1 – první
družice na oběžné dráze Země. Ve stejném roce první živý tvor, na oběžné dráze
je pes Lajka. Následoval úspěch největší.
V roce 1961 první člověk ve vesmíru. Jurij
Gagarin tenkrát okouzlil nejen zájemce
o kosmonautiku. V roce 1963 následuje další triumf, první žena ve vesmíru.
Završením byl výstup kosmonauta do volného prostoru mimo kosmickou loď
v roce 1965.
Ve všem nás předběhli, uvažoval v dubnu
1962 prezident Kennedy se svými poradci. Můžeme celému světu ukázat, že jsme
lepší? Co Měsíc, pane prezidente?
We choose to go to the Moon!
Rozhodli jsme se letět na Měsíc, bylo rozhodující sdělení z Kennedyho projevu
12. září 1962. Od toho okamžiku směřoval
americký vesmírný program k jedinému
cíli. Do konce desetiletí přistát na Měsíci.
Cíl to rozhodně nebyl malý. Bylo třeba
vyřešit celou řadu problémů od spojování
kosmických lodí na oběžné dráze Měsíce
až po skafandry, které umožní chůzi
po měsíčním povrchu. Mimochodem, většina vybavení a součástek byla řešena
externími dodavateli. Stejně jako firma
na výrobu skafandrů. Jedna z firem, která
se přihlásila, měla do té doby zkušenosti
s výrobou dámského spodního prádla.
Když se jejího zástupce ptali, zda jsou
opravdu schopni vyrobit skafandr, vyndal
z tašky aktuální katalog, otevřel ho a odpověděl: pokud vyrobíme korzet, který
udrží toto, skafandr nebude žádný problém. Zakázka byla jejich.
Hledají se muži bez nervů
V roce 1962 začal výběr těch, kteří se nejprve zúčastní pilotovaných letů v rámci
programu Gemini, což byly lety na oběžnou dráhu Země a kde se učili manévrovat s kosmickou lodí, aby se následně
připravovali na let na Měsíc. Prostor v kabině kosmické lodi, kde dva kosmonauti
tráví až tři dny je asi stejně velký jako
na předních sedadlech v autě. Místo předního skla je ovšem řídící deska s řadou
kontrolek a přepínačů. Žádný luxus ani
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Takto vypadal lunární modul na Měsíci

Vánoční pozdrav od Měsíce
Na Vánoce 1968 je připravena první
posádka vidět na vlastní oči odvrácenou
stranu Měsíce. Apollo 8 a tři muži na palubě jsou na měsíční oběžné dráze a v úžase
sledují svět, který je pod nimi. Fotografují
jednu z nejslavnějších fotografií 20. století, Zemi vycházející nad povrchem Měsíce.
Přesně na Štědrý den také uskutečňují
televizní přenos s poselstvím všemu lidstvu. Jsou 400000 km od Země, Měsíc
je 100 km. Lidé se nikdy nevydali tak
daleko.
Poletí ten krám?
Celá koncepce projektu Apollo vypadala tak, že raketa Saturn V vše vynesla
na oběžnou dráhu Země, tam byl následně spuštěn raketový motor, který loď
dostal až k Měsíci. Pokud by se následně
u Měsíce nepodařilo “zabrzdit”, nic by
se nestalo, gravitace by zařídila, že by se
všichni následně opět vrátili na Zem.
Následovalo “zaparkování” u Měsíce, kdy
velitelský modul zůstal s jedním mužem
na oběžné dráze Měsíce a lunární modul
se dvěma muži přistál na povrchu. Let
zpět proběhl tak, že přistávací část lunárního modulu posloužila jako rampa pro
start návratové části modulu, který se
na oběžné dráze opět připojil k velitelskému modulu. Následně byl lunární
modul ponechán svému osudu a na Zem
se vrátila jen kabina velitelského modulu.
Lunární modul byl první stroj navržený
k létání ve vakuu. Obsahoval počítač výkonu programovatelné kalkulačky a pobyt
v něm byl vše jen ne pohodlný. Na Zemi

byl obtížně ovladatelný, u Měsíce však
fungoval skvěle.
That's one small step for (a) man –
one giant leap for mankind.
V kabině lunárního modulu zní poplach
za poplachem, počítač nestíhá vyhodnocovat data z radaru, program navádí stroj
na místo s balvany velkými jako automobil. Neil Armstrong přepíná na ruční řízení a ručně přistává. 30 sekund před tím,
než jim došlo palivo. Je 20. července
1969, 20:17:43 světového času. Za okny
sledují měsíční pustinu. Výstup může
začít. Buzz Aldrin spouští černobílou
kameru a celý svět může vidět živě bílý
skafandr na žebříku zvolna sestupující
na povrch. Na krásné barevné snímky si
musí lidstvo počkat, jsou fotografované
na film, který je třeba vyvolat. Inu, jsou
ještě 60. léta. Následuje Armstrongova
slavná věta. Je to malý krok pro člověka
a velký skok pro lidstvo. Výstup sleduje
400 milionů lidí, dokonce i v Československu. U nás jsou 3 hodiny ráno, když
si Armstrong s Aldrinem telefonují s prezidentem USA. Po dvou a půl hodinách
pobytu na měsíčním povrchu následuje
návrat. Na Měsíci zůstává vlajka, vědecké
přístroje a rampa modulu, na níž je pozlacená plaketa s nápisem: Zde se lidé z planety Země poprvé dotkli nohama Měsíce.
Červenec LP 1969. Přišli jsme v míru
jménem celého lidstva.

Edwin Buzz Aldrin sestupuje po žebříku lunárního modulu na povrch Měsíce

Máme problém a pokračujeme
Po obrovském úspěchu Apolla 11 pokračuje program dál. Apollo 12 přistává nedaleko sondy, která je na Měsíci už dva a půl
roku. Nešťastná 13 naplní svůj osud. Cestou
k Měsíci vybuchne nádrž s kyslíkem a posádka je zachráněna jen díky velikému
důmyslu a lunárnímu modulu, který posloužil jako skrýš. Následují pak ještě čtyři
mise. Poslední tři dokonce používají k pohybu po Měsíci elektrické vozítko, s nímž
najedou mnoho kilometrů. I díky němu
dnes máme v laboratořích 400 kg měsíčních hornin. K tomu desítky tisíc fotografií,
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50. výročí Apolla
kilometry filmových záznamů a řadu vynálezů. Například suchý zip. Úplně poslední
mise, Apollo 17, má s sebou na Měsíci
i naši vlajku. Eugene Cernan (Čerňan) měl
předky na našem území. Vlajku je dnes
možné vidět na hvězdárně v Ondřejově.
Artemis
Jaká je budoucnost? Lidé se vrátí na Měsíc.
Zatím sice není jasné, kdy se tak přesně
stane, ale první kroky, kterými nemyslím
prohlášení amerického prezidenta, již byly
učiněny. Projekt se jmenuje Artemis
a NASA zatím optimisticky hovoří o roku
2024, zapojen bude samozřejmě i soukromý sektor v čele se SpaceX Elona Muska.
Artemis byla v mytologii sestra Apollona,
název je tedy více než příhodný a navíc
genderově vyvážený.
Tentokrát ovšem nebudou Američané
na Měsíci sami. Čínské robotické vozítko
již jezdilo po odvrácené straně Měsíce,
izraelský satelit kroužil kolem a Evropská
kosmická agentura rozpracovává projekt
“měsíční vesničky”. Nejvyšší čas se dobře
učit a trénovat, mládeži.
Ing. Vladimír Libý

Z

Hradištka až na ME

Historicky první Českou
jezdkyní, která splnila
kvalifikační podmínky
a odstartovala na ME seniorů v drezuře
se stala Libuše Mencke. Narodila se
v koňařské rodině Půlpánových. Na koni
seděla dříve než uměla chodit, ale jezdit
začala od 5 let na ponících. Ve čtrnácti
získala první mistrovský titul v jízdě
na koni při MČR dětí v Mostě, a to již
na velkých koních. Od 15ti do 21ti let
dovolila svým soupeřům juniorům a později mladým jezdcům na mistrovství
ČR vždy jen druhá místa. Čtyřikrát se
zúčastnila ME juniorů a mladých jezdců.
V roce 2007 postoupila až do finále
světového poháru mladých jezdců v drezuře, kde ve Frankfurktu nad Mohanem
obsadila 12. místo s hřebcem Daf Ondráš.
Když dokončila vysokou školu, odešla
za dalším jezdeckým vzděláním a jazyky
do Německa, kde na sobě hodně pracovala. Měla štěstí na špičkové trenéry
a neskutečně dřela. Začala v Zemském
hřebčinci Neustadt/Dosse, poté v jezdecké škole Hoya u Verdenu, dále jezdila
ve stáji rodiny Wigatů. Tam si jí našel
její současný muž René Mencke, patřící
k velké koňařské rodině, sám drezurní
jezdec. Líba má v současné době ve výcviku 8 až 12 koní, s manželem provozují výcvikovou a prodejní stáj v Alt
Sammitu, středisku hřebčína Ganschow,
který patří tchánovi.
V loňském roce se s koněm Syrio 2
(Sancisco) dostala na úroveň Grand
Prix a protože Líba má české občanství
startuje vždy pod značkou Czech Republic. Letos se zaměřila na mezinárodní
závody, kde mohla sbírat body do kvalifikace na ME a OH. Startovala v polském Zakrzowě, Brně, Redefinu, Verdenu
a v silně obsazeném pětihvězdovém
hamburském drezurním derby, kde obsadila cenné 7. místo.

Na všech fotografiích z povrchu Měsíce je zachycen Aldrin. Fotoaparát měl na skafandru jen
Armstrong

Všechny fotografie z letů Apolla
můžete najít zde:
https://www.flickr.com/photos/
projectapolloarchive/albums
K zhlédnutí doporučuji film
První člověk (First Man)
z roku 2018
a dokumentární film
Apollo 11 z roku 2019.
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Na ME v Rotterdamu velmi dobře reprezentovala ČR, české jezdectví a českou
drezuru. Úspěch již byl, že se kvalifikovala mezi sedmdesát nejlepších jezdců
Evropy a svým jezdeckým uměním potvrdila, že do této společnosti patří. Jejími
přednostmi je výborný sed a soulad

s pohybem koně. Ze 70 koní obsadila
s výsledkem 67,8 % 45. místo. Za sebou
nechala 25 jezdců, kteří ovládají evropskou drezuru. Líba i Sirio na této úrovni
začínají a mají potenciál se zlepšovat.
Společně s trenéry, manželem Reném
a Johnnym Hilberathem je pro ně ME
výzva jak dál.
V Rotterdamu se sešlo 70 jezdců,
všichni pasážují piafují, točí piruety
a skáčí jedničky. Rozdíl mezi prvním
a třicátým je jen v detailu a preciznosti
provedení. Drezura patří do subjektivně
hodnocených disciplin. Je potřeba si budovat i jméno aby rozhodčí měli dvojici
v podvědomí. Bohužel Evropa je rozdělena na tradiční drezurní státy s dlouhou
historií a kulturou a na ty jezdecky rozvojové. ČR bohužel zatím patří mezi ty
druhé a to i při nejvyšší snaze o objektivitu rozhodčí ovlivňuje. Zejména je to
znát na světových šampionátech mladých koní, kde výsledky navazují ještě
na byznys. To čeští jezdci letos zažili
v Ermelu na MS mladých koní.
Líba v roce 2017 vyhrála trakénský
Bundes šampionát s hřebcem Glücksruf
II. Na základě těchto a dalších výsledků
dostala pozvání od německého trakenského svazu na dotované soustředění
s Johnny Hilberatem, který doprovází německou drezurní reprezentaci.
Od té doby Líba pravidelně dojíždí
na tréninkové dny i s ostatními koňmi
k Jonnymu do stájí. V Rotterdamu
i přes své vytížení a povinnosti Bundes
trenéra jí věnoval svůj čas, kdykoliv
sedla na koně. Bylo to úžasné a velmi
výživné. Kdyby neměl pocit, že je u dvojice potenciál ke zlepšení, tak by neztrácel čas. Líbě se otvírá svět Velké drezury.
Na drezuru chodí méně diváků než
na skokové soutěže. Dobrá drezura
je umění, kulturní a estetický zážitek,
ale potřebuje poučeného diváka. Podle
úrovně drezury lze hodnotit kulturní
úroveň národa. Němci, Holanďané dnes
i Angličané a Švédové umí vyprodat
drezurní stadiony. Dobře ovladatelný
přiježděný kůň je základem všech jezdeckých disciplín ale i bezpečným koněm
pro rekreační ježdění.
Velmi silným zážitkem v Rotterdamu
byly jízdy Isabely Werth. Sešli se nejlepší jezdci z celé Evropy. Isabela Werth
je porážela rozdílem třídy. Je úplně jinde
než všichni ostatní, přesná, precizní více
než profesionální. Skutečně současná
královna světové drezury. Při jejích
jízdách až běhá mráz po zádech a vhání
slzy do očí. Sklidila neskutečný aplaus.
Petr Půlpán
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S vátek koní Kinských
Poslední prázdninový
víkend je tradiční termín, kdy se scházejí
chovatelé koní Kinských v Hradištku u Sadské. Letos tento Svátek koní
vyšel na 31. 8. - 1. 9. 2019.

procházení kouřovou clonou, uklidnění
bouřícího davu i zatčení delikventů.

Pořádají se zde tři významné akce
Šampionát koní Kinských, Národní
přehlídka koní Kinských a vše vrcholí Slavnostmi koní 2019.
V dalším vystoupení se pod sedlem společně předvedli plemenní hřebci Famousdance s Miltonem Kinským ve skokové
ukázce a drezurní Dreux.

Šampionát koní Kinských
Ten probíhal v sobotu. Jedná se o chovatelské soutěže, při kterých komisaři posuzují koně v drezurních úlohách pěti
známkami. Ohodnotí kvalitu kroku, klusu,
cvalu, uvolněnost, lehkost pohybu a soulad
jezdce s koněm. Šampionát prověřuje
vlastnosti koní a vytváří podklady pro
kontrolu užitkovosti a kontrolu dědičnosti. Chovatele motivuje koně vzdělávat.

Jana Březinová z Buršic předvedla klisnu
Lady Jane Kinskou s tříměsíčním hříbátkem Lady Monlight Kinskou a přirozenou
komunikaci pod sedlem bez uzdění. První
blok před přestávkou vrcholil Velkou drezurní čtverylkou osmi koní Kinských,
kterou předvedli žáci Jezdecké školy Equus
Kinsky z Hradištka u Sadské.

Adrenalin divákům zdvihla tři čtyřspřeží
při vystoupení nazvané Rychlá kola. Následovalo závěrečné loučení všech účinkujících, které improvizačně obohatili westernoví jezdci a čtyřspřeží, když začali točit slalom
mezi tanečnicemi z Chlumce n. Cidlinou.

Výsledky soutěže a další podrobnosti o akci
naleznete na www.kone-hradistko.cz
Divácky atraktivní bylo vystoupení městské
policie z Prahy 1. Policisté předvedli náročný výcvik policejních koní, čtyř černých
Kladrubáků, včetně skákání přes oheň,

Národní přehlídka koní Kinských
V neděli dopoledne pokračoval program
Národní přehlídkou koní Kinských. Komise
posuzovala na předváděcím trojúhelníku
55 koní rozdělených podle věku do kategorií na hřebce, klisny, valachy. Těm nejlepším bylo uděleno 18 chovatelských
prémií.

Druhý blok vrcholil soutěží Jump and Drive
tří štafet. Nejprve jezdec na koni překonal
zkrácený parkur přes překážky a v cíli předal štafetu čtyřspřeží, které pokračovalo
na parkuru mezi kužely. Své umění ovládat čtyřspřeži předvedli Jiří Jirásek, Jaroslav Jandl a Pavel Hybler a skokovou
dovednost a rychlost Natálie Němcová,
Nikola Šmejkalová a Tereza Tuháčková.

Nádhernou akci podpořilo slunečné a příjemné počasí, středočeský kraj a také
hejtmanka středočeského kraje, která převzala nad akcí záštitu. Pro pořadatele byl
odměnou potlesk diváků a slova chvály,
když odcházeli. Kdo jste se do Hradištka
u Sadské nedostal, tak si nezapomeňte
do kalendáře poznamenat poslední neděli
o prázdninách, 31. 8. 2020, od 14.00 hod.

Ukázka parforsního honu třech koní stáje
Markovice se smečkou bíglů Báry Budkové.

Jezdkyně stáje Przechwozd při pohádkové ukázce nazvaná Noc na Karlštejně.

Skoková čtverylka mini koní ze stáje
Przechwozd rodiny Hejhalových.

Swingová čtverylka děvčat na ponících
stáje u Sepíka.

Prémie i s fotografiemi koní lze nalézt
na svazových stránkách www.schkk.cz
Slavnosti koní
V neděli, od 14. 00 hod. začaly Slavnosti
koní. Přišlo velké množství diváků. Bohatý program začínal předvedením všech
kategorií z dopolední přehlídky a slavnostním udělováním prémií. Přehlídka vyvrcholila nádhernou kolekcí 13 klisen
s hříbaty.
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Vánoce 2019 pozvánka
Již osmadvacet let pro vás v Kersku připravujeme v rámci vánoční výstavy bohatou nabídku dárků a dekorací všeho druhu, kterými
chceme potěšit nejen vás, ale i vaše blízké.
Přijeďte k nám načerpat vánoční inspiraci
a potěšit se pěknými výrobky mnoha šikovných lidových a uměleckých řemeslníků …

Lesní ateliér Kuba v Kersku
ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍHO PRODEJE
sobota 26. října 2019 / 10 hodin
DOPROVODNÝ PROGRAM
TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVY
KURZ KERAMIKY - sobota 2. listopadu / 10 a 14 hodin / KURZ JIŽ OBSAZEN!
SLÁMOVÉ OZDOBY A ZDOBENÍ SVÍČEK - sobota 9. listopadu
/ 10 - 17 hodin / Alena Fryčová vám nabídne slámové ozdoby a pomůže vám
ozdobit si vánoční svíčku voskem. Dílnička i pro děti.
VOŇAVÉ KOŘENÍ - sobota 16. listopadu / 10 - 17 hodin
Máte doma dostatek koření? Kořenářka Helena Biskupičová vybaví vaši
kuchyni kořením známých i neznámých druhů a směsí.
JAK SE ZDOBÍ PERNÍK - sobota 23. listopadu / 10 - 17 hodin
Zdeňka Hájková vám nabídne široký sortiment vánočních perníčků a předvede
zdobení cukrovou polevou. Dílnička pro děti – Namaluj si svůj perníček.
VÝSTAVA: VÁNOČNÍ SETKÁNÍ - od 26. listopadu do 30. ledna 2020
Různí čeští malíři a grafici vám nabídnou svá díla. Přijďte si vybrat hodnotný
vánoční dárek.
DROBNÉ KERAMICKÉ RADOSTI - sobota 30. listopadu a neděle 1. prosince
/ 10 - 17 hodin / Bohatá nabídka malých keramických ozdob nejen na vánoční
stromeček od Evy Krupové.
KURZ KERAMIKY - sobota 30. listopadu / 10 a 14 hod. / KURZ JIŽ OBSAZEN!
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - čtvrtek 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 7. prosince a neděle 8. prosince
/ 10 - 17 hodin / Přijďte si vybrat klasické ozdoby z bohatého sortimentu firmy
RAUTIS a.s. z Poniklé z Krkonoš a vyrobit si hvězdičku na vánoční stromeček
z ručně tvarovaných barevných perlí.
OZDOBY Z DRÁTKŮ A KORÁLKŮ - sobota 14. prosince / 10 - 17 hodin
Alena Isabella Grimmichová vás naučí nejen tuto techniku, ale nabídne bohatý
sortiment ze své dílny – hedvábné šály, šátky, dřevěné spony, brože… a knihy
s návody na tvoření.
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ:
ZUZANA MALÉŘOVÁ a její host MARIE DRAHOKOUPILOVÁ
v Kostele sv. Petra v okovech ve Velence - sobota 14. prosince / 17 hod.
Spisovatelka Zuzana Maléřová představí novinku - CD O lásce / Marie
Drahokoupilová v rozhovoru Zuzany Maléřové. Povídat bude také o svých knihách minulých. Pěvecké vystoupení Alžběty Bohdanové, která přiveze své CD
O lásku dál. Vstupenky - 100 Kč (v předprodeji v Lesním ateliéru Kuba v Kersku
a na OÚ Velenka)
VYSTŘIHOVANÁ VÁNOČNÍ PŘÁNÍ - neděle 15. prosince / 10 - 17 hodin
Přijďte - dospělí i děti - vyrobit si s výtvarnicí Kornelií Němečkovou vánoční
obrázek nebo přání. Přineste si s sebou nůžtičky!
PLACKOVÁNKY - sobota 21. prosince / 10 - 17 hodin
Jana Padrtová vám pomůže vyrobit drobné vánoční dárečky - originální placky
se špendlíkem, magnety nebo zrcátka. Dílnička je vhodná pro děti i dospělé.
JAK SE TVOŘÍ ŠPERK - ANDĚLÍČEK - neděle 22. prosince / 10 - 17 hodin
Přijďte si vybrat nebo vytvořit originální přívěsek za pomoci Kláry Kalíškové.
Vhodné i pro šikovné děti.
Otevřeno denně mimo pondělí 10 - 17 hodin
www.lesniatelierkuba.cz
ilustrační foto: zdroj facebook/Lesní Atelier Kuba Kersko

Novinky obce Hradištko-Kersko / podzim 2019

11 |

Historie obceHradištko Kersko
Minerální voda
V Hradištku máme jednu zvláštnost a tou je minerální
voda. Již v pradávných dobách vyhledávali obyvatelé
kraje studánku, jejíž voda „....do sebe léčivou moc měla.“
Studánka se nacházela v háji na Lukášku. Proto byl
proveden průzkum podloží a v roce 1935 navrtán pramen do hloubky 95,5 m, odkud vyvěrala znamenitá
minerální voda. Byla zde postavena stáčírna a odtud
uváděna do prodeje kyselka s obchodním označením
Tilla.
Pavilon se stáčírnou byl majetek rodiny Tillerových
a bylo to splněné přání paní Tillerové, které uskutečnil
její pozorný manžel. Z jejich příjmení je odvozeno
obchodní jméno minerálky. Pan Jaroslav Tiller nechal
nad silným pramenem postavit krásný pavilón s věžičkou.
Stáčírnu měla pronajatou firma Kulík, která sídlila
v Praze a jejíž hlavní náplní byl prodej čaje a kávy.
Dvakrát týdně přijížděla do stáčírny dvě velká nákladní
auta, pětituny, a odvážela minerálku v lahvích do pražských prodejen. Voda se plnila do speciálních skleněných lahví z čirého skla, uzavřených kovovým šroubovacím víčkem. Na víčku byl nenápadný nápis Tilla.
Aby byla minerálka chutnější, byla sycena plynem,
říkalo se, že kyslíkem.
Paní Paryzková, rodačka z Hradištka, vzpomíná, že tam
pracovala asi dva roky, když jí bylo 18 let, to znamená
těsně po válce. Tenkrát byl vedoucím pan Truhlář a pracovali tam celkem čtyři lidi z Hradištka.
Někdy po roce 1948 byla stáčírna zrušena a později
v areálu bylo asi 2 roky JZD. Z krásného pavilónu udělali slepičárnu a celý objekt byl zdevastován. V té době
bylo ještě možno načerpat vodu ze studny. V roce 1977
byl pramen úplně zlikvidován.

Drobné postřehy z Kerska
Vězte, že:
• V první polovině 20. století byl asi nejpopulárnějším kerským
hajným pan Adolf Kocánek, který do své funkce, ještě jako
myslivecký adjunkt, nastoupil ve 20. letech minulého století,
tedy v době, kdy kerské polesí vlastnila knížata z Hohenlohe.
Tento hajný byl s velkou pravděpodobností vzorem pro literální postavu hajného Soukupa, vystupujícího v knize Tři bratři
z Mydlovaru.
• V době, kdy kerské polesí vlastnil pan Josef Hyross, byl revír
osazen 5 hájovnami a myslivnou u Panny Marie. Hájovna
v blízkosti Chrástu vyhořela a zbývající – u Velenky, Na Oraném,
v Chobotu i Kocánkova hájovna jsou dnes v soukromých
rukách. Mimo to v polesí stávaly dva lovčí sruby – jeden stál
na místě dnešní Fančiny chaty a druhý v lokalitě Na zámečku.
V 90. letech 19. století měl kníže z Hohenlohe v úmyslu postavit lovecký zámeček v lokalitě Na kostelíku, k čemuž
nakonec nedošlo.
• Až do konce 2. Světové války bylo kerské polesí oploceno
a jeden ze vstupů do lesa byl v místě, kde se dnešní silnice
Betonka kříží s alejemi č. 21 a 22. Proto se tomuto místu
říkávalo U pátého šraňku či U černých vrat.
• Součástí sofistikovaného melioračního systému v kerském polesí, který byl budován od konce 19. století až do 40. let 20. století a dnes je bohužel ve velmi špatném stavu, byly i kerské
rybníčky v horním Kersku, které měly zadržovat velkou vodu
z pahorkatiny od Poříčan a Třebestovic a zabránit tak záplavám
v dolním Kersku.
Mgr. Václav Kořán

V roce 1934 majitel kerského polesí Josef Hyross
nechal navrtat dva prameny minerální vody.
Byl to známý Svatojosefský pramen s hloubkou
74 m a o pár set metrů dál pramen Štědrovečerní,
hluboký 71 m. Ten druhý se dnes bohužel neužívá.
Svatojosefský pramen prošel v roce 1985 rekonstrukcí. Byl vyvrtán pramen nový do hloubky 89 m,
aby se zvýšila vydatnost. Starý pramen byl zaslepen. Voda, která vyvěrá, je tvrdá, uhličitá, slabě
radioaktivní kyselka se zvýšeným obsahem sirovodíku a železa. Ze stopových prvků má zvýšený
obsah jódu a lithia. Obsahuje přírodní oxid uhličitý.
Vydatnost vrtu je 118 litrů za minutu.Voda sem
stéká po zlomech v zemi až z Jizerských hor a cesta
té horské vodě trvá do Kerska skoro sedmdesát let.
Podle kroniky obce a vzpomínek pamětníků
zpracovala Jana Šestáková
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