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V zimním vydání Novinek
mimo jiné naleznete:
- Rok 2015 v Hradištku a Kersku
- Jak na zabezpečení chaty
- Na co si dávat pozor před Vánocemi
- Knihovna na podzim a v zimě
- Klub starších důchodkyň
- Blahopřání oslavencům
- ZŠ + MŠ Hradištko
- Vánoční akademie
- Hravě a tvořivě (Klubko)
- Halloween
- Kolik dní má vlastně rok
- Sbírka na sv. Josefa
- Výstava v Kersku
- Kerský betlém
- Pražákův sloupek
- Křížovky pro děti i dospělé
Foto: Karolína Šteffková, ilustrace Vendula Šaldová

Vážení spoluobčané,
tyto řádky budete číst obklopeni krásnou
atmosférou vánočních svátků, kdy se
všichni snažíme v kruhu svých nejbližších s větším či menším úspěchem zastavit kolotoč všedních dní naplněných
prací, povinnostmi a starostmi. Je velice
potřebné zastavit se, zamyslet a oddělit
od sebe to, co je v našem životě opravdu
důležité od malicherností, se kterými se
mnohdy zbytečně zatěžujeme a trápíme.
Není nic důležitějšího než pevné zdraví,
spokojený rodinný život, přátelé a kamarádi, o které se můžete vždy opřít
a požádat o radu a pomoc.

Za několik dnů oslavíme nový rok. Nový
rok není jen údaj v kalendáři, ale pro
většinu z nás i začátek nových plánů
a předsevzetí, které bychom chtěli v roce
následujícím vykonat. Je to však i čas
ohlédnutí se zpět a hodnocení všeho,
co jsme minulý rok prožili, vykonali,
nestihli udělat, nebo co se nám nezdařilo. Každý z nás prožil dny dobré, ale
také dny zlé, naplněné trápením a starostmi. Vždy je však důležité dokázat
navázat na ty dobré, rozvíjet věci započaté a nebát se zloby a překážek.
Do nového roku Vám přeji více dnů dobrých než zlých, více lásky než zloby,
více radosti než smutku.

Přeji Vám všem pevné zdraví, hodně pohody, radosti a úspěchů v osobním i pracovním životě v nadcházejícím roce
2016.
Josef Zelenka
starosta obce

R ok 2015 v Hradištku a Kersku
přislíbila f. Bramko Semice a během letošní zimy bude prostor vysekán a upraven.
Nestihli jsme z technických důvodů vybudovat plánované hřiště na pétanque poblíž
fotbalového hřiště v Ruždině. V letošním
roce došlo pouze k úpravě terénu a na příští letní sezonu hřiště bude k dispozici.

Konec roku je kromě jiného časem
bilancování a hodnocení uplynulého období a nejinak je tomu i v našich městech a obcích, kdy hodnotíme, co se podařilo, co se naopak
nepodařilo nebo nestihlo udělat.
Ve zkratce se pokusíme o rekapitulaci.
Ke dni uzávěrky novinek je naším největším problémem stále nevyřešený způsob
zajištění nápravného opatření uloženého
obci Městským úřadem Nymburk, které
spočívá v požadavku obnovení odtokových poměrů z pozemků v lokalitě kerského rybníka, kdy z důvodu chybně
zadané zakázky a potažmo chybně provedené stavby odvodňovací stoky dochází
k zaplavování pozemků soukromých vlastníků. Ve snaze vyhnout se statisícovým
nákladům na přebudování odvodnění
navrhla obec vlastníkům pozemku několik řešení a věříme, že k dohodě dojde.

Naopak z věcí, které potěšily, musíme
zmínit získání dotace na zateplení budovy
základní školy ve výši téměř 1 milion korun
a dotaci na svoz bioodpadu ve výši téměř
1,6 mil. Kč, kdy obec získala nákladní automobil, kontejnery, štěpkovač a domácí
kompostéry. V budově školy vznikla tolik
potřebná nová učebna a škola je kompletně vymalovaná. Minimálními náklady (cca
20.000,-Kč) jsme vybudovali chodník
okolo mateřské školy, vybavili mateřskou
školu a také s téměř nulovými náklady
díky pomoci členů fotbalového oddílu zajistili staticky budovu klubu důchodců.
Rekultivovalo se okolí hřbitova a provedli
jsme základní opravy místních komunikací asfaltovým postřikem.
Díky pomoci f. Bramko Semice se podařilo vyhnout hrozící pokutě a rekultivovat
nepovolenou skládku rybničního sedimentu v Ruždině, kde plánujeme vybudovat multifunkční sportoviště pro všechny
generace a prostor pro výuku tělesné výchovy pro základní školu. Ve spolupráci
s městem Čelákovice, Lysá nad Labem

a Kostomlaty nad Labem pokročila také
jednání ve věci přemostění Labe v Hradištku a napojení na pravobřežní cyklostezku. S podnikem Povodí Labe byly
projednány varianty přemostění a v současné době se zpracovává projekt pro
stavební záměr.
Prioritou pro nás zůstává výstavba vodovodu do Kerska, aktuálně máme podanou
žádost o individuální dotaci na Krajském
úřadě pro Středočeský kraj. Dále se také
budeme zabývat úpravou místních komunikací, kerských alejí a parkoviště
u Pramene.
Práce je v Hradištku, stejně jako v mnoha
jiných obcích, stále dost a bez pomoci
občanů se nedá zvládnout. Naštěstí je u nás
také dost ochotných a šikovných lidí, kteří
pomůžou, když je třeba.
Chtěli bychom proto poděkovat všem občanům, spolkům, zastupitelům, škole, školce
a dalším, kteří se aktivně podíleli na všem,
co se v obci podařilo, za jejich práci a podporu. Moc si jí vážíme.
Děkujeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2016 všem občanům
Hradištka a Kerska.
Za OÚ Hradištko
Josef Zelenka, starosta
Ing. Alice Brettová, místostarostka

Dalším palčivým problémem je vyřešení
odvodnění v prostoru za základní školou.
V rámci co nejefektivnějšího a nejrychlejšího řešení se zpracovává možnost řešení
instalací vsakovacích zařízení. Rádi bychom nejpozději na jaře tento opravdu
letitý problém vyřešili. Také jsme nuceni
řešit zanedbanou péči o revitalizované
labské tůně v prostoru Lázní. Spolupráci

O becní úřad Hradištko

Hradištko 642, 289 12 Sadská

Foto: Karolína Šteffková

telefon: 325 598 123
e-mail: ou@hradistko-kersko.cz
Kancelář starosty
tel:
325 598 026, 724 181 703
e-mail: starosta@hradistko-kersko.cz
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí 6:00 - 11:30
12:30 - 17:00
Středa 6:00 - 11:30
12:30 - 17:00
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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 2016. 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 / zima 2015

B lahopřání

Jak na zabezpečení chaty

V minulých dnech oslavila krásné kulaté
narozeniny čestná občanka naší obce
a dlouholetá učitelka a ředitelka Základní školy Hradištko paní Alena Papežová.

Máme pro vás 5 základních rad
týkajících se zabezpečení chat
a chalup:

Přejeme mnoho dalších let prožitých
ve zdraví a moc děkujeme za její práci
v naší škole a obci.

v

Za Obec Hradištko
Josef Zelenka
starosta

P oděkování
Za kvalitní práci při vydávání Novinek
v roce 2015 děkuji redakční radě, jmenovitě Ing. Alici Brettové, paní Marcele
Lukešové, panu Martinu Švejdovi a Karolíně Šteffkové. Dále děkuji všem, kteří
svými příspěvky pomáhají Novinky
tvořit a podílejí se na jejich vysoké
úrovni.
Josef Zelenka
starosta

1. Nepodceňujte zabezpečení dveří
Zabedněná okna a dveře jsou především
v chatových osadách pro zloděje jasným
signálem, že je dům opuštěný, a oni tak
mají dostatek času na překonání překážek. Vhodnější je využít kombinaci
více bezpečnostních prvků od kvalitních
dveří a zámků přes bezpečností folie
na oknech až po elektronický alarm.
K naprosté většině vloupání dojde překonáním vchodových dveří, a proto je
detektor indikující jejich otevření jedním z nejdůležitějších. K dalším pak
patří detektory pohybu či rozbití skel.
2. Vybírejte alarm na míru sobě
i objektu
Moderní alarmy mají dnes celou řadu
dalších funkcí, které lze využít nejen
k zajištění bezpečnosti, ale také ke zpříjemnění života. Při vybírání z nabídky
alarmů se nerozhodujte jen podle ceny,
ale zajímejte se také o spolehlivost, záruky a ujištění, že je výrobek certifikovaný.

3. Zloděj není jediným nebezpečím
Mezi častá rizika patří například požár
či zatopení objektu. Pokud chcete jejich
následky co nejvíce eliminovat, pořiďte
si alarm, který umožňuje využití detektorů požáru, zaplavení či úniku nebezpečného plynu.
4. SMS nestačí
Moderní alarmy vás budou o vloupání
informovat zasláním SMS nebo přímo
telefonátem. Zvolte si ale raději alarm,
který lze napojit na bezpečnostní centrum s non-stop dispečinkem, který
v případě potřeby vyšle na místo profesionální zásahový tým. Střežení si můžete také zdarma vyzkoušet na tři měsíce.
5. Zpříjemněte si život
Vyberte si takový alarm, jehož ovládání
vám bude naprosto vyhovovat. Prostřednictvím alarmů můžete mimo jiné na
dálku ovládat vytápění a další spotřebiče. Místo vymrzlé chalupy můžete tedy
přijet přímo do tepla. S instalací si nedělejte starosti, řada alarmů, je dnes již
bezdrátových a stačí se jen s vaší poptávkou obrátit na odborníky.

VaK Nymburk

provozování vodovodu
a kanalizace Hradištko

Vodovodní přivaděč, vodovod a podtlakovou splaškovou kanalizaci provozuje
pro Obec Hradištko společnost VaK
Nymburk, a.s. na základě uzavřené
smlouvy o výpůjčce z první poloviny
roku 2010. Smlouva o výpůjčce je rutinní krok většiny obcí, které nemohou
z ekonomických důvodů i nedostatečného materiálního vybavení provozovat tuto infrastrukturu vlastními silami
a je uzavřena do doby, než dojde k případnému navýšení základního kapitálu
akciové společnosti a vložení uvedené
infrastruktury do společnosti na základě žádosti obce.
Vzhledem ke skutečnosti, že obec v letech
2010 - 2014 nepožádala o výše uvedené
navýšení základního kapitálu, budou
tato jednání zahájena v nejbližší možné
době tak, aby po zpracování potřebných
podkladů (odhady apod.) navýšení kapitálu schválila nejbližší valná hromada
společnosti.

Policie ČR Obvodní oddělení Sadská informuje
„Na co si dávat pozor
před Vánocemi“?

Vánoční čas s sebou bohužel nepřináší
jen pohodu a dárky pod stromeček, ale
i smutek z nečekaných situací, kterým
se dá vhodnou prevencí předejít. Právě
vánočního shonu často využívají obratní
lapkové, kteří si v přeplněných obchodech vyhlédnou svou oběť, která je zaujata výběrem vhodného dárku pro své
blízké a nevěnuje tak pozornost svému
okolí. V nestřeženém okamžiku ji obratný chmaták vytáhne peněženku z nákupní
tašky, kterou má odloženou v nákupním
vozíku. Během chvilky ji tak připraví
o našetřené úspory na Vánoce.
Peněženku si vždy ponechejte u sebe
na bezpečném místě, nikdy ne však
v odložené kabelce, v zadní kapse kalhot
či v kapse kabátu.
O svátcích nejsou přeplněny jen nákupní centra, ale také jejich přilehlá parkoviště. Tato skutečnost láká zlodějíčky,
kteří se vloupávají do motorových vozidel, protože tam nezodpovědní majitelé
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často zanechávají cenné věci. Auto není
trezor, proto radíme nenechávat na sedadlech a odkládacích plochách vozidla
žádné věci, zejména kabelky, kufříky,
písemnosti, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, peněženky nebo osobní
doklady.
Ve vozidle nenechávejte ani oblečení.
I bezcenná věc neunikne pozornosti zloděje. Rovněž neukládejte věci do zavazadlového prostoru vozidla v místech,
kde je větší pohyb lidí. Nikdy nevíte,
kdo se zrovna na Vás dívá. Panel či odnímatelné rádio nikdy ve vozidle nenechávejte! Autorádio bývá pro lapky
velké lákadlo. Naše lhostejnost zlodějům
nahrává, a proto si všímejte podezřelých osob na parkovištích.
Obvodní oddělení policie České republiky v Sadské přeje všem krásné a klidné
Vánoce. Na silnicích si počínejte bezpečně, za volant usedejte bez alkoholu
a na Silvestra při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou dbejte pokynů prodejce. Nezapomeňte ani na své zvířecí
miláčky, kterým vadí hluk ohňostroje.
npor. Mgr. Jana Žďárská
vedoucí OOP Sadská
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K nihovna na podzim a v zimě
Ráda bych pozvala všechny příznivce
čtení k nám do knihovny. Zimní večery
jsou dlouhé, a tak si je můžete zpříjemnit četbou pěkné knihy. Čekají na Vás
také knižní novinky a knihy zapůjčené
z regionální knihovny v Kutné Hoře,
časopis Květy a některá čísla časopisu
Můj dům.
Jistě Vás zajímá, co se v knihovně
uskutečnilo v poslední době.
V rámci celostátní akce Celé Česko čte
dětem i nadále každou středu předčítám
dětem z místní školy pohádkové příběhy.
Děti si při pohádce malují nebo něco malého vyrábějí.
Četli jsme také pohádky od Josefa Čapka
a dětem se nejvíce líbila ta, kde si pejsek
s kočičkou pekli dort. Pohádku si namalovaly a poté si ji zkusily zahrát. Měnily
hlasy jako opravdoví herci a moc jsme se
nasmáli.

Do Vánoc budeme ještě vyrábět malé
dárečky a malovat zimní obrázky. Také
určitě přečteme mnoho stránek z pěkných
dětských knih.
Byla jsem požádána, abych představila
naši knihovnu na semináři, který pořádalo Krajské knihovnické centrum Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Téma
semináře bylo: Co obecní knihovny dovedou a mohou, a konal se 29. října.
Připravila jsem obrázkovou prezentaci
z naší knihovny a nachystala ukázky věcí,
které jsme v knihovně vyráběli, přibalila
obě knihy o Hradištku a kroniku knihovny. Zájem posluchačů byl skutečně
mimořádný, knihovnice i knihovníci si
hodně věcí zapisovali, fotili si kroniku
i dovezené předměty a kladli velké množství konkrétních dotazů.

Také jsme si povídali o tom, jak se vyrábí
papír. Děti se velmi divily tomu, že je papír
vyroben ze dřeva a kolik práce je potřeba
vynaložit na to, aby vznikl takový úplně
obyčejný kus papíru.

Milí přátelé, přeji Vám krásné prožití
vánočních svátků a mnoho štěstí a zdraví
do nového roku. Těším se na Vaši návštěvu v knihovně.
Jana Šestáková

správné řešení z podzimních Novinek

Křížovka pro dospělé

Malí šikulové také vyráběli knoflíkové
dekorace, nebo skládali 3d motýly, které
nalepili na květinu. Roztomilí čertíci z papíru se velmi povedli a děti je mohou
použít jako záložku do knihy.

Vzhledem k velkému ohlasu posluchačů
mě požádala paní Lucie Macháčková,
metodička z regionální knihovny v Kutné
hoře, o ještě jednu prezentaci knihovny,
tentokrát v Kutné Hoře. Myslím, že i tam
se naše knihovna stala inspirací pro mnohé kolegy knihovníky. Máte-li zájem,
můžete si v knihovně na počítači prezentaci prohlédnout.
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K lub starších důchodkyň
Kdo si hraje nezlobí se říká, a tak si i my
v klubu starších důchodkyň v Hradištku
stále s něčím pohráváme. Díky tomu,
že si nás vzala naše knihovnice paní Jana
Šestáková pod křídla, tak nás inspiruje
k tomu, abychom něco vytvářely. Chodíme
často do místní knihovny a tam jsme s její
pomocí na podzim udělaly hezké obrázky
na zeď z přírodních materiálů, vymalovávaly jsme pozvánky na Sousedské
posezení i rybičky se spoustou lesklých
šupinek. A z tuhého papíru jsme dělaly
žabičky, které dovedou skákat a z papírových ubrousků kytičky leknínů i s vodnickými mašličkami.
A to vše už jako ozdobu i dárečky k zábavnému odpoledni na konci října. A k té
příležitosti jsme se učily zpívat písničky
o vodníkovi a mlynářce i o malém vodníčkovi. A tak díky těm přípravám a hlavně
manželům Šestákovým i jejich dceři Janě
se to odpoledne vydařilo. Buřtíky se pekly
v troubě, na stolech vábilo sladké pohoštění, výborná obsluha, pěkně od podlahy
hrála i na přání Sadšťanka a přišli samí
milí hosté. Hodně se zpívalo a hudebníci
nám rozdali rozmnoženou písničku Rožnovské hodiny, kterou zvlášť nastudovali,
a když ji zpíval celý sálek, tak to bylo
takové sváteční. Na tomto setkání je pěkné
také to, že nikdo neodejde dřív, ale všichni až najednou ve velmi dobré pohodě.

pro školní děti zase dárečky k Mikuláši
a právě těmito pracemi si cvičíme naše již
nemotorné prsty i paměť a to je pro nás
důležité. Zkuste se někdy podívat na internetu na stránky knihovny a tam právě
to, co děláme, uvidíte.
Samozřejmě, že si dokážeme i sednout
a při čaji a dobrém moučníku jen tak
popovídat, přečteme dopisy, které dostáváme, čteme z kroniky, kterou máme
pečlivě vedenou. A když se naší knihovnici podařilo najít hodně starý zpěvník,
tak hledat písničky, které umíme. To bylo
moc pěkné. Dostaly jsme také pozvánky
na koncert k 30tiletému výročí Šátečku
s kterým jsme se přátelily, i na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu v Hradištku, kam jsme se šly rády podívat a nelitovaly jsme, protože i v tom nepříjemném
počasí všichni účinkující předvedli krásný kulturní program, děkujeme!

Dekorace z přírodních materiálů

Dekorace z přírodních materiálů

A tak ten týden, kdy se pravidelně v pondělí scházíme uteče jako voda a my se
opravdu na každé setkání těšíme.

Dárečky k Mikuláši pro školní děti

A již včas jsme vytvářely vánoční přání
pro naše přátele i zkoušely zpívat koledy,

Vánoční přání

Blahopřejeme !
Občanům, kteří oslavili nebo oslaví 70 a více let přejeme především pevné zdraví
a hodně spokojenosti.
V lednu oslaví narozeniny paní Dagmar Labuťová, Anežka Výborná a pan František Jonáš.
Únorovými oslavenci jsou paní Drahomíra Štěrbová, Pavla Berauerová, Růža Huljaková
a pánové Petr Svoboda a Karel Mikšovský.
V březnu sfouknou na svém dortu 70. a více svíček paní Adriana Altmannová, Antonie
Janečková, Věra Šťastná, Danuška Fialová, Jana Stopferová a pánové Josef Janouch a Josef
Koštíř.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2015
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Z ákladní škola a Mateřská škola Hradištko
Vánoce patří k nejkrásnějším svátkům
v roce a jen málo
koho neosloví kouzlo
a atmosféra tohoto času a blížící se konec
roku. Snad každý z nás se ohlíží a přemýšlí, jaký byl, co jsme stihli udělat a co ne.
Co musíme dokončit, případně co zlepšit
a kde se vyvarovat chyb. Školní rok však
plyne úplně jinak. Před čtyřmi měsíci
jsme začali a dnes můžeme s hrdostí říci,
že jsme toho stihli opravdu hodně. Školní
rok jsme zahájili tradičními závody malých dračích lodí.
Podařilo se rozjet provoz mateřské školy
a dovybavit ji. Tady patří velký dík nejen
rodičům, kteří se podíleli jak finančně tak
materiálně, ale i mnoha dalším sponzorům a i lidem, kteří ve školce děti nemají.
Určitě největší radost všichni máme ze zateplení školy, která díky mnoha stavebním úpravám a vymalování prostor školy,
udělala z této budovy důstojné místo pro
vzdělávání našich dětí. Ve škole pak také
vznikla nová malá učebna, která velmi
chyběla. Jen kdyby byla možná přístavba
tělocvičny, která naší škole stále chybí.
Škola i školka si během několika měsíců
získala své příznivce díky mnoha kulturním akcím, které děti školky a žáci školy
nacvičili v rámci své práce ve škole,
ale především v době svého volna, za což
jim patří obdiv a velká pochvala.
Ani po Novém roce se děti ve škole a školce
nebudou nudit. Pokračovat budou v plaveckém výcviku, škola pojede na tradiční
lyžařský výcvik do Dolního Dvora. Dále se
bude připravovat na tradiční vystoupení
- předtančení na plese KD důchodkyň,
vynášení Smrtky, přípravy na Velikonoce,

oslavy Dne matek či Dne dětí, různé projektové hodiny a letos bychom také opět
rádi vyjeli na letní školu v přírodě do italského Caorle. Závěr školního roku bude
patřit školní akademii a rozloučení s žáky
pátého ročníku.
Kromě výchovně-vzdělávacích a kulturních akcí školy bychom také rádi, kdyby
se podařila výměna nábytku ve školních
učebnách, rozšíření školního hřiště o další herní prvky a zavedení kroužků nejen
pro školní děti. Také budeme dále se zřizovatelem hledat finanční možnosti hlavně
z dotačních programů na opravu podlah
v učebnách, opravu dveří a hlavně na dostavbu prostor nad školkou. Vzhledem
k malé kapacitě školky bychom také rádi
učinili kroky, které by vedly k navýšení
kapacity MŠ dle stanovených normativů,
což by významným způsobem pomohlo
a finančně odlehčilo rozpočtu obce.
To vše by nebylo možné, kdyby škola
neměla podporu zřizovatele, občanů obce
a sponzorů. Všem patří poděkování, ale
samozřejmě také by se nic neuskutečnilo
bez obětavých paní učitelek a ostatních
zaměstnanců jak školky, tak školy. Samotné díky však mnohdy nestačí. Spokojené
děti a jejich výsledky práce, rozzářené
tváře a nadšení, návštěvy bývalých žáků
a jejich úspěchy v nových školách i v dalším životě bývá často odměnou pro nás
všechny.

Z ápis do 1. třídy
Dne 19. ledna 2016
od 14.00 hod do 17.00 hod.
S sebou doklad totožnosti rodiče
a rodný list dítěte.

Základní škola
a Mateřská škola Hradištko
vás zve na

ŠKOLNÍ PLES
Dne 12. února 2016
od 20.00 hod.
Hostinec U Kocánků

Přeji Vám do nového roku ať se radost
a pohoda vánočních svátků přenese do dnů
všedních a ať jsou tyto dny naplněné štěstím, zdravím, láskou a časem splněných
přání. Přeji nám všem mnoho dalších společných chvil prožitých s našimi dětmi.
Mgr. Marcela Šteffková

C vičení pro radost
Od listopadu je možné každou
středu od 19.00 hodin přijít rozhýbat své tělo do mateřské školy, kde
probíhá kruhový trénink pod vedením
Dana Drahokoupila, reprezentanta
v rychlostní kanoistice.
Záměrem každého cvičení je zlepšení
celkové kondice, trénování postavy
a svalů. Ale především jde o posílení
duševní a fyzické zdatnosti.
Cvičení bychom rádi od února otevřeli
také pro děti mladšího školního
věku každou středu od 18.00 hod.
Počet zájemců musí být alespoň 10.
Zájemci se mohou přihlásit ve škole
do konce ledna.
|6
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Prosinec ve škole
Na koho by nedýchnul adventní čas, čas
očekávání, čas těšení se na Vánoce. Nevyhnulo se to ani naší malé škole. A tak jako
všichni kolem nás, i my máme ve škole
spoustu povinností, ale i radostných okamžiků. Měsíc prosinec je výjimečný velkou
řadou aktivit, které zvládáme spolu s běžnými školními povinnostmi. Pojďte se
s námi o ně podělit, pokud jste některou
akci nenavštívili.
V pátek 4. prosince se základní škola
proměnila ve školu mikulášskou. Od rána
se scházeli místo žáčků Mikulášové se svými berlemi, vousy a mitrami. Výuka byla
zaměřena na tuto tradici, děti se jako
každoročně těšily na návštěvu babiček
a nadělily jim spoustu krásných vánočních písní a koled, ale i malý dáreček.
Pobavit nás přišly i děti z mateřské školky, které se změnily v malinkaté čertíky
a andílky. Babičky nám jako vždy připravily spoustu překvapení - sladkosti a jiné
dobroty, ale také malé vzpomínkové vyprávění na doby minulé.
A co dalšího jsme v adventním čase prožili? V úterý 8. prosince proběhlo vánoční posezení s členkami klubu mladších
důchodkyň. A bylo to neobyčejné setkání
ve znamení sportu. Zahráli jsme si společně golf. Celý golfový turnaj byl pod záštitou pana Zoulíka, kterému tímto moc
děkujeme.

Adventní čas nám a občanům obce zpestřila beseda s panem Ing. Vladimírem Libým.
Společně jsme se dozvěděli odpovědi
na vskutku všetečné otázky, např. kde se
vzal kalendář, kam se poděl rok 0 nebo
jak to bylo s kometou. Společné posezení
nad kávou a ochutnávkou vánočního cukroví bylo jedinečnou možností, jak si oddychnout v tomto uspěchaném čase. Povídání s názvem O Slunovratu a taky o tom,
kde se vzala nad Betlémem kometa, se konalo ve středu 9. prosince ve škole.
Další tradiční kulturní akcí byl vánoční
koncert žáčků paní učitelky Sedláčkové.
Někteří nám zahráli na flétničky, jiní
na klavír. Vánoční písně a koledy jsme si
poslechli ve čtvrtek 10. prosince.
To, že v zimním čase nezapomínáme ani
na zvířátka, je patrné z akce, která se uskutečnila v pátek 12. prosince. Již dlouhá
léta připravujeme pochutiny pro lesní zvěř
a ptáčky. Těm jsme společně ozdobili stromeček u rybníka pod Hynkova.)

Již od září se v rámci hodin čtení společně
připravujeme na vánoční vystoupení. Letos
jsme v Hospodě U Kocánků odehráli
divadelní pohádku Lotrando a Zubejda
se spoustou známých a krásných písniček. Tak jako každý rok jsme se snažili
zpříjemnit Vám všem předvánoční čas.
Děkujeme Vám proto za podporu, a že jste
se na nás přišli podívat.
Ježíšek zavítal i do školy a to v úterý 22.
prosince. Závěr školy před vánočními
prázdninami byl ve znamení vánoční besídky s nadělováním dárečků. Také jsme
vyhodnotili soutěž Zdravé zuby.
Nezapomněli jsme také na tradiční akci
Štědrovečerní zpívání u kapličky. Toto milé
setkání se zpěvem vánočních písní a koled
má již pevné místo v našem kalendáři 24. prosince ve 21:30 hod. Moc jsme se těšili!
Závěrem přejeme krásný vánoční čas
a pevně věříme, že se v příštím roce uvidíme na některých školních akcích.
Za ZŠ Hana Maudrová

Golfový turnaj

Betlém v Hradištku

Vánoční koncert paní Sedláčkové

Zdobení stromečku pro ptáčky a lesní zvěř
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2015
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M ateřská škola Hradištko
přihlížely, jak paní učitelky vypouští lampiony štěstí. O den později
s nadšením při bublinkové show
pozorovaly hbité ruce kouzelníka
pana Roberta Navaro, jehož vystoupení odměnily bouřlivým potleskem.

Mateřská školka v Hradištku má za sebou
první tři měsíce proOd pana Růžičky z Hradištka se
vozu a je v ní pěkně
děti dozvěděly, co obnáší hrát proveselo a živo. Všechny
fesionálně hokej a samy si vyzkouděti si zde našly nové
šely hokejovou výstroj. V plaveckamarády a postupně
kém bazénu v Nymburce se jim od
se seznámily s pravidly Slavnostní představení loga listopadu daří překonávat strach
pobytu v MŠ. Ti úplně MŠ a poděkování autorce
z vody, a to nepochybně i díky
nejmenší zpočátku při paní Jitce Míčkové
vlídnému a profesionálnímu přísturanním loučení s maminkou či tatínkem pu paní plavčice. První prosincový pátek
uronili nejednu slzičku, ale v současné době si
děti
užily
andělsko-čertovské
je i jejich příchod do školky převážně veselý. dopoledne strávené ve školce a škole, kde
se školáky zarecitovaly hradištským důchodFormou her děti poznávají spoustu nových kyním. Odměnou jim byla zasloužená
věcí, učí se říkanky, básničky, písničky mikulášská nadílka.
a koledy. Zpívání rády doprovázejí pohybem. Při výtvarné činnosti přirozeně A co nás ve školce ještě čeká? Ve středu
využívají svou fantazii a rozvíjí šikovné 16. prosince 2015 společně s naší základručičky. Děti však netráví čas pouze v bu- ní školou vystoupíme na Vánoční akadově školky. Mnoho příležitostí k poz- demii v restauraci U Kocánků. Během
návání světa kolem nás skýtá školní měsíce ledna dokončíme předplavecký
zahrada a procházky po Hradištku.
kurz. V únoru si užijeme školkové maškarní odpoledne a v březnu společně se
Co děti v MŠ ještě zažily? Maminkám školáky vyženeme zimu ze vsi. V dubnu
a tatínkům na listopadové besídce před- k nám do školky opět přijede divadélko
vedly, co nového se naučily a poté s nimi a s maminkami a tatínky si pěkně užijeme
společně vyrobily strašidla a podzimní jarní tvoření. V květnu s maminkami
lampičky. Následně se zapojily se svými oslavíme jejich svátek a v červnu se na
rodiči do lampionového průvodu pořá- společné školní akademii rozloučíme
daného naší základní školou a dychtivě s předškoláky.
Jitka Pešková

Listopadová besídka

Bublinková show

Zdobení stromečku pro ptáčky a lesní zvěř

Vánoční vystoupení

V ánoční akademie

Lotrando a Zubejda

|8

Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2015

H ravě a tvořivě i v předvánočním čase
Poslední říjnové odpoledne jsme usedli
ke stolům hostince U Kocánků, kde Klubko
přichystalo Strašidelné deskohraní. Děti
a dospělí měli možnost vyzkoušet si různé
společenské deskové hry a hlavolamy. Bylo
zábavné prožívat žertovné či napínavé okamžiky při hraní známých i neznámých her, což
mnohé inspirovalo k výběru vhodného dárku.

Zkrátit si dlouhé čekání na tento slavnostní okamžik si mohli všichni netrpěliví
na Adventních dílnách, které spolek
Klubko zahájil krátce po 13 hodině na sále
místní hospody. Ve dvanácti improvizovaných dílničkách se tvořilo z pedigu,
papírových ruliček, z drátků a korálků,
ze slámy i vatových tvarů. Zdobily se škrobové, polystyrenové i klasické vánoční
koule, pískovaly se obrázky s vánočními
motivy, malovaly se dřevěné výřezy a sádrové odlitky. Děti i dospělí si odnášeli
pěkné vánoční dekorace a z malých obchůdků drobné dárky.

Adventní dílny

Ještě před první adventní nedělí se v parčíku
uprostřed obce objevil improvizovaný
betlém. Vítáme tento nápad vedení obce
a doufáme, že se toto stane zcela novou
tradicí a že nám ztvárnění svaté rodiny
bude každý rok zpestřovat advent v obci.
Adventní dílny - hvězdy a zvířátka

Krásné a klidné vánoční svátky plné pohody vystřídá bujarý Silvestr a pak odstartuje nový rok a bude opět plný
zajímavých akcí, na kterých se jistě budeme setkávat.

Podzimní pochmurné podvečery vystřídala kouzelná něžná světýlka oznamující brzký příchod nejkrásnějších svátků
v roce. Začátek tohoto adventního času
jsme si připomněli slavnostním rozsvícením obecního vánočního stromu.
Na první adventní neděli jsme se i přes
nevlídné počasí sešli v hojném počtu
a vyslechli vystoupení dětí z Hradištka.

Nezapomeňme na pravou podstatu Vánoc,
prožijme příchod vykupitele s láskou a se
vzpomínkou na své blízké i na všechny
milované, kteří již nejsou mezi námi.
Adventní dílny - korálkování

Přeji Vám za celé Klubko příjemné prožití
adventu, krásné svátky a šťastný nový rok.
Dana Kratochvílová

Vánoční prodej

Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2015
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ve kole
a kolce

Kolik dní má vlastně rok
Měření času, které běžně používáme, vychází ze tří základních pohybů Země.
Otočení kolem osy vůči Slunci trvá 24 hodin. Tedy den. Oběh kolem Slunce je rok.
Jediný maličký problém je Měsíc. Ten
vystřídá všechny své fáze za 29 dní 12
hodin a 44 minut. Součet 12 měsíců tedy
není celý rok, ale pouze 354,367 dne.
Proto bylo třeba upravit délku našich kalendářních měsíců o den až dva, abychom
se dostali k současnému stavu. Přesto se
měsíční kalendář dodnes používá: termín
Velikonoc se neustále mění. Jsou vždy po
prvním jarním úplňku. Nejdříve mohou
být 23. března, nejpozději 26. dubna. Také
Ramadán se každý rok posouvá o 11 dní.
Juliánská reforma kalendáře, kterou zavedl Julius Cesar v roce 46 př.n.l., přinesla rok o 365 dnech s tím, že každý
4. rok bude mít dnů 366. Říkáte si, vždyť
to máme dodnes. Není to úplně pravda.

| 10

Země se totiž na své dráze kolem Slunce
vrátí do stejného bodu za 365,24219 dne.

reformou. Po 4. říjnu 1582 tedy u nás
následoval hned 15. říjen.

Rozdíl proti Juliánskému kalendáři je
tedy 0,00781 dne. V rozumných číslech
se jedná přesně o 11 minut a 14,78
sekund. Tento maličký rozdíl skutečnosti
proti kalendáři nám začal postupně dělat
neplechu. Za 1500 let byla odchylka již
281 hodin 9 minut 30 s. To je skoro 12 dnů.
Zimní slunovrat nastával na počátku
novověku o 12 dnů dříve než dnes. Tedy
kolem 9. prosince. Z této doby tedy patrně pochází pranostika „Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší
noc“. Jelikož o zimním slunovratu máme
nejkratší den a nejdelší noc, skutečně svatá Lucie 13. prosince noci již noci upíjela.

Tato reforma ve své době vzbudila značnou nevoli a v některých zemích ji přijali
až ve 20. století. Říjnová revoluce tedy byla
v listopadu z důvodů užívání juliánského
kalendáře v Rusku (kde je pravoslavnou
církví užíván dodnes) a gregoriánského
ve zbytku Evropy. Tou dlouhodobější změnou bylo zařazování přestupných roků.
Aby byl rozdíl mezi kalendářem a skutečností co nejmenší, došlo k tomu, že přestupné roky končící 00 budou přestupné
pouze tehdy, jsou-li dělitelné bezezbytku
také 400. Tedy roky 1700, 1800, 1900 přestupné nebyly, naopak roky 1600 a 2000
přestupné byly. Touto korekcí se průměrný
rok stal dlouhý 365,2425 dne. Rozdíl proti
skutečnosti tak činí 0,00031 dne, neboli
26,784 s. Na jeden den tedy naroste za cca
3300 let. Dostatek času na novou reformu.
Ing. Vladimír Libý

Tento nesoulad kalendáře s přírodou by
se dále zvětšoval, kdyby v roce 1582 nepřišel papež Řehoř XIII. s tzv. gregoriánskou
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Pražákův sloupek

Vánoční výstava

Jedu po nezpevněné a neosvětlené komunikaci do malého domku, kam nevede
vodovod ani kanalizace, kde není signál
vůbec ničeho, natož pak kabel nadnárodního poskytovatele čehosi multi.
Ani ledové železo analogové branky mi
nezkazí radost, že jsem doma. A těším
se, že tu najdu všechno, co mi v Praze
tak chybělo.

Až do konce ledna 2016
můžete v Lesním ateliéru
Kuba v Kersku shlédnout
výstavu obrazů a pastelů
malířky a herečky Blanky
Bohdanové pod názvem
Proměny.

Například mě tam nikdo dvakrát nevykradl, nikdo se nezajímal o mojí popelnici, ani mě dokonce nikdo za nic
neudal. Koktaví proroci a soudci, podivná pobratimství, prospěchářská servilita a páchnoucí zkratky jsou zřejmě
bohužel všude.
Ale tím, že naleju pivo do přesýpacích
hodin, nezastavím čas. Jenom ten
píseček uvnitř.
Mé malé království končí v nejlepším
případě špičkou mého nosu. Nejsem
jeden ze čtyř set zde, ani jeden z miliónu v Praze. Jsem jeden ze sedmi
miliard. Ale jsem rád tady mezi těmi
čtyřmi sty. Nelituji, je tu něco shůry,
co jsem dosud nikde jinde nenašel,
mám zde přátele, volím zde.

Paní Bohdanová v Kersku
v minulosti už několikrát
vystavovala, ale její pastely zde budou k vidění
poprvé. Přes její úctyhodný věk stále tvoří, přijďte
se přesvědčit.
Bronislav Kuba

Kerský betlém
Jako novinku letošního roku jsem nakreslil vystřihovací betlém situovaný do kerského lesa. Všechny
postavičky a různá zvířata jsou shromážděny
okolo Svatojosefského pramene. Papírový Český
betlém pod názvem „Přichází zas ten krásný čas…“
je k dostání v Lesním ateliéru Kuba v Kersku.
Bronislav Kuba

Nikdy jsem nebyl asketický muž v kristuskách, co jde prašnou cestou a hledá
krystalický altruismus naleštěný sebezapřením a vlastní ztrátou. Ale při pohledu na tu absurdně miniaturní mocičku,
která jen cosi aktivně nepodpoří,
a slavným „vasilovským halfvolejem“
odpálí jinam kde je zájem, mě něco napadá. Mohu se na všechno vykašlat,
moderně se obhájit prokrastinací, a smířit se s tím, že je tu (mimo topnou
sezónu) lepší vzduch a krásně.
Ale co po potom zbyde? Naivní radost
ze skvělého kompostu z domácích slepičinců je pro mě příliš mělké štěstí.
Raději se začnu zamýšlet nejen nad důsledky toho co dělám, ale i nad tím, co
jsem způsobil svou nečinností. Snažím
se mít rád bytosti, které jsou lepší než
já. Jednu dokonce již dlouho miluji.
Doporučuji.
Všem přeji krásné Vánoce a šťastný
nový rok.
S veškerou úctou Váš
Pražák jak poleno

2x ilustrace: Vendula Šaldová

Sbírka na sv. Josefa
Vážení spoluobčané, chataři a návštěvníci
Hradištka a Kerska, mnoho z nás se nemůže smířit s tím, že socha sv. Josefa není
na svém místě u pramene v Kersku. Předvánoční čas by měl být časem pohody,
lásky a vzájemného porozumění. Proto se
nyní nebudu vyjadřovat k ohavnému činu,
který zničil naše společné dílo, symbol
Kerska.
Vyzývám proto všechny, kteří chtějí sv.
Josefa do Kerska zpět, jestli by byli tak
laskaví a přispěli jakýmkoliv finančním
obnosem do kasičky, kterou jsem pro tento účel zřídil v našem ateliéru tak, jak
tomu bylo i v minulosti. Děkuji.
Bronislav Kuba
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Křížovka pro dospělé

Učeň
Chlubí se mladý holičský
učeň: „Svého prvního
zákazníka jsem ostříhal
a (TAJENKA) …
dokončení v tajence!”

Křížovky pro děti

Tři vylosovaní výherci z řad dětských čtenářů, kteří zašlou správně vyluštěné tajenky na
adresu redakce novinek, obdrží malý dárek. Řešení zasílejte do 20. 2. 2016 na emailovou
adresu: novinky@hradistko-kersko.cz, nebo vhoďte do schránky OÚ Hradištko.

HŘEBENOVKA

KLASICKÁ DOPLŇOVAČKA

HÁDANKA pro děti:
Všechny barvy duhy
mají jejich tuhy.
Co je to?
… Správná odpověď:
(TAJENKA).

Každé ráno vesele, tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci hned ho klepnou po palici.
Co je to? … Správná odpověď: (TAJENKA).

autor křížovek:
Kristýna Bohuslavová

LEGENDY: SVISLE:
1 – Legrace; švanda.
2 – Menší mísa.
3 – Sevření dlaně.
4 – Sekat kosou.
5 – Patřící Evě.
6 – Nositel zpráv; kurýr.
7 – Část dveří.
8 – Ukazováčky;
prostředníky ...
VODOROVNĚ: (TAJENKA).

HÁDANKA pro děti:

Správné řešení hřebenovky a doplňovačky pro děti z podzimních Novinek
zaslali: Míša Šaldová, Kája Tučková a Dominik Zahrádka.
Blahopřejeme!

LEGENDY: SVISLE: A – Had (brejlovec). – B. Zadek
koně. – C. Nůž. – D. Školní pomůcka (na tabuli). – E.
Domácí zvíře. – F. Surový kaučuk (přírodní). – G. Vývojové
stadium hmyzu. – VODOROVNĚ: (TAJENKA).
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