Novinky
obce Hradištko-Kersko

zdarma

Zima / číslo 36 / ročník IX / prosinec 2019

K. J. Erben (Kytice)
... Hoj, ty Štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?
Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.
Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí ...

V zimním vydání Novinek
naleznete:
- Slovo starosty
- Odešla legenda
- Adventní čas v Hradištku
- Základní a Mateřská škola Hradištko
- Knihovna Hradištko
- Blahopřání oslavencům
- Potíže s časem
- Klub mladších důchodců
- Hřebčín a JŠ Equus Kinsky
- Vánoční setkání - Lesní Ateliér Kuba
- Ohlédnutí za zájezdem
- Není nad domácí vánočku
- Lety zapomenutý adventní svátek
- Historie obce

Vážení spoluobčané,
Rok s rokem se sešel a máme tady opět
vánoční svátky a příchod nového roku
2020.
Advent jsme zahájili již tradičně odpočítáváním a následně slavnostním rozsvícením vánočního smrčku. Sešlo se opravdu
mnoho lidí a děti z hradišťské školy
a školky měly připraveny písničky tématicky laděné k začátku adventu. Vystoupení bylo po zásluze oceněno velkým
potleskem. Děkuji pedagogickému sboru
za krásné nastudování. Příjemnou atmosféru doplňovala vůně svařeného vína
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a čaje pro vymrzlé účastníky slavnostní
akce. Také kaplička byla nově slavnostně nasvícena. V současné době probíhá
jednání s Pražským arcibiskupstvím o převodu kapličky do majetku obce a byl bych
velmi rád, kdyby se to podařilo dořešit
ke spokojenosti obou stran.
Na konci roku se bilancuje, to můžeme
i my. Rok 2019 byl rokem přípravy projektů. Proběhlo výběrové řízení na výstavbu manipulační a odstavné plochy
v Kersku (pro administrativní chybu
opakovaně) a dále na dostavbu MŠ
a opravu sochy Panenky Marie, poničené při autonehodě.

V nejbližší době bude také vyhlášeno VŘ
na rekonstrukci některých místních komunikací, jedná se hlavně o ulici za školou,
kde je poměrně silný provoz, ať již okolo
koloniálu nebo před školou a školkou.
Další ulice v Hradištku budou následovat postupně, projekt je zpracovám
téměř na celou obec a hodnota díla
je vyčíslena na skoro 28 mil. Kč.
Dalším projektem, který má platné územní rozhodnutí je výstavba nového veřejného osvětlení v ulicích před Borečkem.
V předvánočním čase byly také doplněny nové světelné body, jeden v Hradištku

a jeden v Kersku. Jednalo se o výměnu
za staré sloupy, které již dosloužily.

svého trvání odslouženo. V Kersku bychom chtěli obnovit propadlé územní
rozhodnutí na vybudování větve veřejného osvětlení od zastávky Hrabalova
k Prameni a co nejdříve ho zrealizovat.

Do nového roku mám jedno velké přání,
a to aby přestala vzájemná nevraživost mezi
některými občany a tím se zlepšilo i celkové ovzduší v obci. Vždyť vzájemné napadání nikam nevede.
Na závěr přeji všem občanům Hradištka
a Kerska krásné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví v novém roce 2020.

Také v Hradištku byly podobně upraveny
cesty ke hřišti a od hřbitova směrem
k areálu Equis Kinski. S panem Půlpánem
jsme pokročili v řešení nové přístupové
komunikace k jejich areálu.

Jistě jste si všimli, že jsou nově vyčištěny
příkopy kolem silnice od náletů, za to patří
velký dík pánům Podhorovi, Fišerovi
a Kořánovi. Také příkopy u školy a v zatáčce by měly v blízké budoucnosti prokouknout a zásluhou SÚS a VaK opět
sloužit svému účelu a odvádět vodu ze zatáčky.

V příštím roce by měla také proběhnout
další akce, která výrazným způsobem
změní tvář obce, a to je překládka vedení
nízkého napětí ze stávajících sloupů pod
zem. Zároveň přitom bychom chtěli připoložit kabely na nové vedení veřejného
osvětlení, protože to stávající má za 60 let

Rádi bychom také vyřešili prostor pro
sportovní výchovu žáků MŠ a ZŠ a také
pro potřeby naší TJ a dalších sportovních
aktivit obyvatel Hradištka. Uvažujeme
o dvou možných variantách, které bychom chtěli v příštím období představit
veřejnosti.

V kerských alejích, kde již byly dokončeny
práce spojené s výstavbou vedlejších vodovodních řadů, byl jejich povrch po dohodě
s MěÚ Nymburk zpevněn návozem a následným zhutněním recyklátu.

U pozornění
pro občany
Odvoz tuhého komunálního
odpadu v roce 2020
Oznamujeme občanům obce Hradištko
-Kersko, že z důvodu velkého zvýšení
ceny skládkovného bude od 1.1.2020
navýšena cena za odvoz tuhého komunálního odpadu na 800, - Kč za osobu.
Občané starší 70-ti let budou mít slevu
200,- Kč.

Cena vodného a stočného
v roce 2020
Na společném zasedání představenstva
a dozorčí rady, společnosti Vodovody
a kanalizace Nymburk a.s., které se
konalo 28. 11 .2019 bylo rozhodnuto,
že je cena pitné vody a vody odkanalizované od 1. 1. 2020, pro koncového
spotřebitele následující:
cena vody pitné 1 m3 - 41,18 Kč
(cena je uvedena vč. 15% DPH), cena
zůstává stejná jako v roce 2019,
cena vody odkanalizované 1 m3 48,42 Kč
(cena je uvedena vč. 15% DPH), cena
je oproti roku 2019 zvýšena o 4,5%.

Kerský les. foto: Bronislav Kuba

Prosba o pomoc
V roce 2020 uplyne 100 let od postavení
a vysvěcení kapličky v Hradištku. Bylo
by pěkné toto výročí pořádně oslavit.
Mám na mysli uspořádat pouť spojenou
s procesím tak, jako to bývalo kdysi.
Možná je to i příležitost uspořádat sjezd
rodáků. Ale na to je potřeba opravdu
hodně dobrovolníků, kteří pomohou.
Pokud se vám tato myšlenka líbí, budu
ráda, za nabídnutou pomoc, radu nebo
nějaký další nápad, jak toto výročí
důstojně oslavit. Jestli dobře počítám,
pouť by měla být 13. června.
Své nápady můžete zasílat na mailovou
adresu kaplicka-hradistko@seznam.cz
nebo přijít za mnou do knihovny.
Předem děkuji
Jana Šestáková
foto: Bronislav Kuba

Řešení křížovek a hádanek ze str. 11 - Osmisměrka s vtipem: Zbytek mi na něj
přidají rodiče; Klasická křížovka: a už mě vytáhni na kopec; Hádanky: 1. - mráz; 2. - sníh

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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Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

Uzávěrka jarních Novinek
Uzávěrka jarního čísla Novinek
je 20. 3. 2020. 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 2019

O dešla legenda
Dne 1. listopadu 2019 jsme se naposledy
rozloučili s paní Štěpánkou Zavadilovou
z Hradištka. Připomeňme si její dlouhý,
bohatý a činorodý život.
Paní Štěpánka se narodila v Milčicích,
kde prožila dětství společně se svými
sestrami v milující rodině. Když povyrostla, chodila pěšky do školy v Sadské
a velmi dobře se učila. Jejím velkým snem
bylo studium, ale na přání maminky
se vyučila kuchařkou. Za války pracovala
jako kuchařka v Avii Letňany a tam se
seznámila se svým budoucím manželem
Aloisem. V roce 1948 si pronajali hospodu U Kocánků a odstěhovali se do Hradištka, později si v Hradištku zakoupili
domek a trvale se zde usadili. Společně
vychovali své dvě děti, dceru Štěpánku
a syna Ivana. Když děti odrostly, našla
si zaměstnání v Asbestosu Zvěřínek a pracovala tam až do doby odchodu na zasloužený odpočinek. Od roku 1963 do roku
1970 vedla knihovnu v Hradištku, která
sídlila ještě ve staré škole. Aby získala
čtenáře, začala u dětí. Založila čtenářský
a rozhlasový kroužek, v neděli četla dětem
pohádky a postupně za dětmi přišli i rodiče a tak se čtenářská obec rozšířila.
Paní Zavadilová byla za svoji záslužnou
činnost v knihovně dvakrát oceněna
v okresní soutěži knihoven.
Paní Štěpánka byla také velmi činná
ve Svazu žen a po odchodu do důchodu
založila v Hradištku Klub důchodců,

který vedla téměř 35 let. Pod
jejím vedením členky klubu,
ale i další spoluobčané zažili
spoustu zajímavých výletů
po celé naší zemi a navštívili
mnoho kulturních akcí. Plesy
pořádané Klubem důchodců
se staly známé v širokém
okolí a karnevaly pro děti navštěvovalo několik generací
hradišťáků.
Pod jejím citlivým vedením
vznikla nádherná spolupráce mezi Klubem a školou
v Hradištku. S vědomím, že
„Život je takový, jaký si jej
uděláš“, s radostí přistupovala k novým příležitostem,
které se naskytly.
Paní Zavadilová je důkazem toho, že život
může být aktivní a krásný i v devadesáti
a více letech. Když jí zemřel manžel a posléze i syn, nezahořkla, ale vytvořila si
k té své rodině ještě rodinu jinou, rodinu
svých přátel. Paní Štěpánka měla velký
dar, uměla jednat s lidmi a také dovedla
velmi krásně vyprávět. Zasílala články
do Nymburského deníku o dění v Hradištku a později přispívala také do místních Novinek svými poutavými příběhy.
Rodina paní Zavadilové ji v její činnosti
velmi podporovala a obdivovala. Svou
náruč měla vždycky otevřenou a vlídné

slovo pro každého. Měla srdce na dlani,
úsměv a porozumění. Když očekávala
návštěvu, nechyběl na stole voňavý koláč,
který tak báječně uměla upéci ve své
staré remosce. Velmi milovala svou
rodinu – své dvě děti, čtyři vnoučata
a deset pravnoučat s nimiž si hrála, povídala a pečovala o ně s láskou.
Paní Štěpánko Zavadilová, budete mít
navždy místo v našich srdcích a nikdy
na Vás nezapomeneme.
Čest Vaší památce.
Jana Šestáková

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

S lavnostní rozsvícení vánočního stromu v Hradištku
1.12.2019 se konalo další krásné setkání
občanů Hradištka, ale i lidí z blízkého
okolí, kteří přišli podpořit malé i větší
děti v jejich vystoupení u příležitosti
rozsvícení vánočního stromu.
Děti zazpívaly pod taktovkou učitelek
krásné písně a za to jim patří velké DÍK.
Bez horkého občerstvení pro malé i velké
by to nebylo ono, další velké DÍK. A všem
co se podílejí na přípravě a vůbec organizaci patří další velké DÍK.
V dětských očích bylo vidět plno radosti
a na tvářích pyšných rodičů zářil úsměv.
Musím konstatovat jen jedno. Má to smysl!
Renata Straková
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2019
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko
Jak jde život ve škole

Před námi je konec dalšího kalendářního roku na jehož závěr a tradiční
školní akce se poctivě připravujeme
a moc se těšíme. Rok školní nemáme
ještě ani v polovině, ale již jsme poznali spoustu nových věcí a prožili mnoho
krásných chvilek. Kromě běžných školních povinností si naši školáci mohli
vyzkoušet i netradiční způsob výuky.

G ASK Kutná Hora

Toulcův dvůr
Hned v září navštívili společně s dětmi
mateřské školy Toulcův dvůr v pražské
Hostivaři. Jedná se o unikátní prostředí
starobylého statku s českými plemeny
hospodářských zvířat.
V programu si žáci třetího až pátého
ročníku ujasnili pojmy zdomácnění, živočišný druh a plemeno. Prostřednictvím
aktivit a přímého kontaktu s některými
zvířaty si menší děti a žáci uvědomili životní potřeby zvířat. Zamysleli se nad mírou
jejich naplnění v běžných chovech.
Starší žáci pak zhodnotili, zda jsou v daném
chovu naplňovány základní životní potřeby těchto hospodářských zvířat. Menší
děti se seznámily s ovcemi, kozami, prasátky, krávou, drůbeží a králíky. Během
programu kontrolovaly kvalitu jejich
života. Díky tomu pochopily, co všechno
je třeba zajistit, aby byla zvířata spokojená.

G alerie Středočeského kraje
Listopad byl ve znamení oslav 30. výročí
Sametové revoluce. Pro přiblížení této
události jsme zvolili edukační program
Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře,
vycházející ze vzdělávací oblasti umění
a kultura, která je dále propojována s dalšími vzdělávacími oblastmi.

Žáci 4. a 5. ročníku se seznámili s některými důležitými okamžiky naší historie,
které předcházely Sametové revoluci, prošli společně labyrintem historie, aby na
konci mohli přemýšlet nad některými díly
o beznaději, pocitu smutku, toleranci
a svobody.

První a druhý ročník navštívil program
nazvaný Tajným vchodem do zahrady.
Zavedl naše nejmladší žáky do kouzelného světa Trnkových ilustrací. Jádro příběhu se odehrávalo kolem příběhu Anička,
skřítek a slaměný Hubert. Žáci se seznámili nejen s tradiční tvorbou Jiřího Trnky,
od jehož úmrtí letos uplynulo 50 let, ale
také s méně známými malířskými díly,
které pak byly inspirací k jejich vlatní
tvorbě a hře.

Společně se snažili vcítit do myšlení
druhých a v závěru si vyzkoušet při tvorbě
společného obrazu z písku, jak je v životě
důležité umět naslouchat a tolerovat druhé
a co vše se skrývá pod slovem svoboda.
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Na závěr se děti dostaly do interaktivní
Kouzelné zahrady Jiřího Trnky, kde mohly
poměřit síly se škodolibým kocourem,
zahrát si různé hry nebo relaxovat v kině.
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2019

M ateřská škola
Prosincové tradice
V prosinci se naše škola vracela
k českým tradicím, které začínají být
opomíjeny a mnohdy jsou zastíněny
tradicemi z jiných zemí. A tak se opět
uskutečnila tradiční Čertovská škola
a školu navštívil Mikuláš, anděl a nesměl chybět ani čert. Nadílka byla
velkolepá. Nejen že se o ni postaraly
členky KD Hradištko, které se přišly
na děti podívat, ale bohatou nadílku
pro děti přinesla také paní Krautová
z Hradištka. Moc všem děkujeme.
Na závěr bychom chtěli
za naši školu a školku
popřát všem krásné, spokojené Vánoce a v novém
roce hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Mgr. Marcela Šteffková
ředitelka školy a školky

Rok se s rokem sešel a je tu další
advent. Nový rok 2020 klepe na dveře.
Děti z mateřské školky mají za sebou
již několik zajímavých akcí.
Tento školní rok ve školce je poněkud
netradiční, jelikož heterogenní skupinu
tvoří většina chlapců. O to více se o holčičky
starají, aby se mezi nimi cítily dobře.
I denní režim je odlišný než v předchozích
letech. Snažíme se dětem stále vymýšlet
zajímavé činnosti a akce podporující
jejich přirozený vývoj.
Září jsme zahájili tradičně seznamováním
s obcí, knihovnou a kamarády ze školy.
Hned v druhém týdnu přijelo do MŠ
divadélko s podzimní pohádkou a nechyběla ani tradiční ,,Dřevíčková dílnička“.
Nejúspěšnější zářijovou akcí však byli
každoročně pořádané ,,Dračí lodě“ v Bungalovech v Kersku, které navštívily i děti
ze školky, aby podpořily závodící týmy
dětí i dospělých.

Prvního prosince se děti ze školky zúčastnily rozsvěcení vánočního stromečku
v obci, během kterého vystoupily společně se školáky zpěvem vybraných vánočních
písní a koled. Třetího prosince zhlédly divadélko o čertech a pátého prosince nechyběla ani Mikulášská besídka, kde se jako
již tradičně setkaly s důchodkyněmi
z klubu důchodců. Všem přítomným popřály krásné Vánoce, recitovaly básně
a zazpívaly vánoční koledy.
I my se přidáváme k vánočnímu přání
dětí a přejeme všem krásné a poklidné
Vánoce v duchu vánoční básně, kterou se
děti naučily.
,,Ať jsou všichni v novém roce, takoví jak
na Vánoce. Ať jsou milí, míň se mračí,
děkuji Ti, to mi stačí.“
Za kolektiv MŠ
Kristýna Žižková

Čertovská škola

Co malí medvědi o podzimu nevědí

V říjnu se děti zúčastnily besedy s knihou
,,O Květušce a tesaříkovi“ s autorkou knihy
Jitkou Vítovou, prožily netradiční den
pod názvem ,,Plyšákový pátek“ a společně
se školáky navštívily Toulcův Dvůr v Praze.
Na konci října si prošly Halloweenskou
stezku odvahy se zábavnými úkoly, kterou
předškoláci zakončili spaním ve školce.

Pouštění draka

Hrajeme si ve třídě

Beseda s knihou

V listopadu za dětmi přijelo do školky divadélko s pohádkou pod názvem,,Trampoty
oslíka Pepíka“, o bláznivém pátku děti
zazářily rozmanitými kostýmy v podzimních barvách a naučily se jak správně
čistit zoubky v rámci besedy o zdravých
zubech. Předškoláci společně se školáky
zahájili plavecký výcvik.
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2019

Vánoční workshop pro děti a rodiče z MŠ
pod vedením edukátorky Gask Kutná Hora

5|

,

ˇ
Prijdte
mezi nás

K nihovna Hradištko
Milí čtenáři a přátelé knihovny,
přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí v roce 2020. Těším se, že se i nadále budeme
potkávat v knihovně a na akcích knihovnou
pořádaných.
Jana Šestáková

ˇ ze školy a školky u nás v knihovneˇ
Deti

Vánoční přáníčka

Adventní posezení

Těšíme se na Vánoce. Děti ze školy vyráběly andělíčky.

Malí indiáni

Tvoříme pro radost

Četli jsme si, povídali a pak se
děti pustily do malování indiánských motivů na dřevěné klacíky.

Podzimní dekorace
Pohádková knihovna
Děti ze školky si k nám přišly
poslechnout pohádku O perníkové
chaloupce a napravené ježibabě

Aktuality z knihovny naleznete na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
nebo na facebooku pod názvem
Knihovna Hradištko.

Blahopřejeme !
Občanům, kteří oslavili nebo oslaví 70 a více let přejeme především pevné zdraví a hodně spokojenosti.
V lednu oslaví narozeniny paní Dagmar Labuťová, Bohumila Egerová, Anežka Výborná a pan František Jonáš
a Karel Činovec.
Únorovými oslavenci jsou paní Miloslava Haková, Jana Mojžíšová, Jaroslava Fišerová, Pavla Berauerová,
Blanka Zitová a pánové Petr Svoboda a Petr Kobylka.
V březnu sfouknou na svém dortu 70. a více svíček paní Adriana Altmannová, Antonie Janečková, Danuška
Fialová, Jana Stopferová, Jaroslava Vondrušková a pánové Josef Janouch, Ladislav Brett a Josef Koštíř.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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Potíže s časem
Pokaždé, když na podzim či na
jaře dojde na střídání času,
je v médiích o vyjádření odborníků vždy postaráno. Dokonce
má být střídání letního a středoevropského zrušeno! Jak to tedy
s těmi časy je? A je opravdu
rozumné střídání rušit?

to pravé, kdy je Slunce přesně nad jihem
nenastává vždy v poledne. Může se lišit
o +- 16 minut. Tím větším problémem
je ale fakt, že pravé poledne nastává
na různých místech v různou dobu. Země
je kulatá a otáčí se, takže za 24 hodin nastane pravé poledne na všech místech
zeměkoule. Ty rozdíly jsou patrné už na malých vzdálenostech: například v Hradištku
nastává pravé poledne o dvě minuty dřív,
než v Praze. Mezi Třincem a Chebem činí
tento rozdíl téměř 30 minut.
Aby se odstranil první problém, byl zaveden takzvaný střední sluneční čas. Ten
je totožný s již zmiňovaných německým
časem. Má 24 hodin a všechny dny a hodiny trvají stejně dlouho. To však nic nemění na tom, že poledne nastává v závislosti
na tom, kde právě jsme. Toto se ukázalo
jako zásadní problém se zavedením železnice a především telegrafu. Bylo nutno
časy sjednotit.

foto: zdroj cs.wikipedia.org

Malý exkurz do historie
Samozřejmě v dávné historii člověk hodiny ani hodinky neměl, takže čas nikterak
neřešil. Orientoval se podle Slunce a v zimě
spal daleko více než v létě. Pracoval když
bylo světlo. Důležité bylo jen vědět, který
je den. Čas byl důležitý jen z liturgických
důvodů, takže se ve středověku začaly
ve městech stavět orloje. Náš nejznámější
je na Staroměstském náměstí a ukazuje
hned několik časů. Ukazuje jednak čas
staročeský, který se počítal od západu
Slunce. Den byl tedy pochopitelně různě
dlouhý, resp. „půlnoc“ nastávala v různých částech roku různě. Dále na orloji
najdeme hvězdný čas, ten slouží k určování zdánlivého pohybu hvězd po obloze.
Nakonec zde najdeme tzv. německý čas,
to je ten, kterému říkáme dnes občanský.
Den je rozdělen na dvakrát 12 hodin a začíná o půlnoci. Jeho používání v občanském životě zavedl v českých zemích císař
Ferdinand I. v roce 1547, kdy nahradil
staročeský čas.
Pravé a střední Slunce
Nejstarší způsob, jak měřit čas je podle
Slunce. Využít k tomu můžeme sluneční
hodiny. Má to však jeden háček. Vlastně
dva. Ten první je v tom, že se zeměkoule
nepohybuje kolem rovnoměrně a je nakloněná vůči rovině oběhu kolem Slunce.
To se v praxi projevuje tak, že poledne –
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2019

Pásmový čas
Proto byl zaveden pásmový čas. Teorie
je velmi jednoduchá, zeměkoule bude rozdělena na 24 časových pásem, kde každé
pásmo bude široké 15 délkových stupňů.
Začínat se bude od 0 poledníku. V reálu
samozřejmě toto není tak striktní, jelikož
časová pásma kopírují hranice jednotlivých států. Jako vždy samozřejmě najdeme výjimky. Například v Íránu je čas
posunut proti času na 0 poledníku o 3 a ½
hodiny, v Nepálu o 5 a ¾ hodiny a třeba
Island a Kanárské ostrovy nemají posun
žádný, přestože by měly být posunuty
o hodinu dozadu. V Evropě se používají
časy tři. Západoevropský platí v Irsku
a Velké Británii, v kontinentální Evropě
jen v Portugalsku, přestože by ho měli mít
i ve Španělsku. Většina Evropy pak používá čas středoevropský. Východoevropský
čas najdeme v ve Finsku, Pobaltí, na Ukrajině, v Rumunsku, Bulharsku a Řecku.
Letní čas
Letní čas posouvá hodinky vždy o jednu
hodinu dopředu. V Evropě byl poprvé zaveden v době první světové války, aby bylo
v létě možno více využít denní světla
na práci a ušetřit nedostatkovou elektřinu.
Stejné důvody vedly k zavední letní času
v době druhé světové války. Každoročně
je čas měněn všude v Evropě od roku 1979.
Argumentem byly opět energetické důvody. Zavedení se týkalo všech států Evropy
bez ohledu na to, ze které strany drátů byly.
Co na to astronomové?
Vůbec nic. Astronom používá takzvaný
světový čas (UT), který je všude na světě
stejný a občanský ani letní čas ho vůbec

nezajímá. Všechny údaje zapisuje v tomto
času a na hodinách profesionálních hvězdáren je pouze tento čas.
Střídat, či nestřídat?
Samozřejmě otázkou je, zda nám střídání
času něco přinese, či nikoliv. To bude záležet hlavně na tom, kde se na tuto otázku
zeptáte. Petici za zrušení střídání letního a středoevropského času iniciovali
v Německu. Skandinávcům je to totiž zcela
jedno. Proč? V severních zeměpisných
šířkách je totiž rozdíl v délce dne a noci
během roku nejdelší. Zkrátka v zimě mají
skoro pořád tmu a v létě světlo. Je jim
tedy jedno, v kolik vstávají. V zimě vždy
za tmy a v létě vždy za světla. Zajímavá
je situace třeba ve Francii, nebo zmiňovaném Španělsku. V Bilbau zapadá v červnu
Slunce až ve 22 hodin večer, naopak vychází “až” v 6 ráno. Jistou neochotu
španělů a francouzů v brzkém vstávání
a plné restaurace dlouho do noci lze přičíst (mimo jiné) právě tomuto fenoménu.
Argument proti
Je to hlavně ta jarní změna, kdy člověk
začne zase vstávat do tmy a ještě o hodinu
dřív. Trvá to než si zvykne. A každý rok
si zvykáme znova.
Argument pro
Ať se nám to líbí nebo ne, je to prostě hodina navíc odpoledne/večer. 1.4. Slunce
zapadá v 19:33 místo v 18:33, 1.5. ve 20:20
místo v 19:20, 1.6. ve 21:02 místo ve 20:02.
Naopak ráno Slunce nevychází v červnu
lehce před 4 ráno, ale až ve 4:57. A přeci
jenom: většina lidí využije spíš tu hodinu
večer. Což by mohl být v národě zahrádkářů, chatařů, chalupářů, kutilů a pejskařů
silný argument. Napak v zimě by se nám
při ponechání letního času nelíbila tma
až do 9 hodin.
Co na to EU?
Evropská komise zrušila střídání času
s jednou podmínkou: „Poslanci Výboru
pro dopravu rovněž požadují, aby země EU
koordinovaly veškeré změny … že uplatňování letního času v některých zemích
a zimního času v jiných nenarušuje fungování vnitřního trhu.“ Zkrátka pokud
chtějí mít Češi středoevropský (nesprávně
zimní) čas a Němci letní, nastal by totální
zmatek. EU tedy podmiňuje zrušení střídání času od roku 2021 podmínkou, že se
jednotlivé státy dohodnou.
Zda je to možné, nechám na posouzení
čtenáře. Jen bych ještě doplnil, že na sklonku roku 2019 jednání ještě nezačala.
Ing. Vladimír Libý
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K lub mladších důchodců

Mikuláš v Hradištku

Klub mladších důchodců tímto
zdraví své spoluobčany a přeje
hezké prožití konce tohoto roku.

A takto jsme mohli v letošním roce
u nás v Hradištku potkat Mikuláše,
anděla a čerta.

V klubovně se scházíme každé úterý,
je nás teď 14 žen a doufáme že se brzo
přidají další, na které se těšíme.
Snažíme se pomáhat naší škole při závodech dračích lodí a teď jsme připravily
dětem malé dárky na Mikuláše.
V sobotu 19.10. jsme pořádaly zájezd
do Polska na nákupy a jelo s náma i pár
lidí z Hradištka a ze Semic.
za KD Miluše Ziková

Pozvánka na Ples důchodců
Každoročně je naší největší akcí ples.
Ten letošní se bude konat 14. března,
K tanci i poslechu nám bude hrát duo
Piňakoláda. Srdečně zveme!

Jaké bude téma dalšího plesu ...?

Ples ve stylu první republiky (2019)

Námořnický bál (2017)

H řebčín a Jezdecká škola Equus Kinsky
Stále více občanů Hradištka (zejména maminky s dětmi)
chodí k nám na procházky a ukazovat dětem koně
a hříbata. Jsme tomu rádi a dveře tu mají všichni
otevřené během vánočních svátků i celého roku.
S přátelským pozdravem
Půlpánovi
www.kone-hradistko.cz

Letecký pohled na Hřebčín a jezdeckou školu Equus Kinsky.
Areál je téměř dokončen, jeho stavba začala již v roce 2001. Dnes
dobře slouží svému účelu. Chová se zde vzácné české plemeno
koní Kinských, zároveň areál poskytuje služby majitelům koní
i široké veřejnosti se zájmem o koně a jezdectví. Každoročně je zde
pořádáno několik sportovních, chovatelských a vzdělávacích akcí.
Je častým výletním místem rodin s dětmi, které se přijdou potěšit s hříbátky, maminky s dětmi si chodí odpočinout a pohrát
na dětské hřiště. Je také sídlem Svazu chovatelů koní Kinských,
který sdružuje chovatele koní tohoto plemene z celého světa.
Jednou ročně, vždy poslední víkend o letních prázdninách,
se sjedou koně kinští do Hradištka a zde se hodnotí a posuzují.
Nejlepším jsou udělovány chovatelské prémie.
Celá tato sláva vrcholí v neděli 30.8. 2020 od 14. hodin
tradičními Slavnostmi koní. Pořadatelé Vás srdečně zvou
na krásnou podívanou.
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výstava

Lesní ateliér Kuba v Kersku

Vánoční setkání
Různí čeští malíři a grafici představují
svá díla – Vladimír Suchánek, Jiří
Slíva, Iva Hüttnerová, Jiří Suchý,
Zuzana Muzikant Jeřábková, Květuše
Burešová, Simonetta Šmídová, Jiří
Brázda, Olga Vychodilová, Milada
Kudrnová, Václava Macků – v Lesním
ateliéru Kuba v Kersku, a to až do konce
ledna 2020.

Mimo 25. a 31. 12. je do konce roku otevřeno každý den.
Více na: www.lesniatelierkuba.cz

Potěšit se také můžete velkým keramickým betlémem z místní keramické
dílny.
Bronislav Kuba

O hlédnutí
za zájezdem
9. listopadu 2019 uspořádal Obecní
úřad v Hradištku zájezd do Divadla
kouzel v Líbeznicích u Prahy. Pavel
Kožíšek, mistr svého oboru, vyčaroval
nejen spoustu neuvěřitelných věcí,
ale také úsměv na tváři dospělých i dětí.
Dodnes některým hradištským vrtá
hlavou, jak to dokázal? Byla to velkolepá show!

TJ Hradištko preje
ˇ všem svým príznivcum
ˇ
˚ hodneˇ zdraví

a štestí
ˇ v roce 2020

Před představením účastníci navštívili
přilehlý zrcadlový labyrint, který se pro
některé stal doslova pastí! Pro čtenáře
obecních novinek je na líbeznickém
labyrintu zajímavé také to, že jeho
konstruktérem byl občan Hradištka
pan Karel Křivka. Pavel Kožíšek si přál,
aby bludiště zkonstruoval tak, aby
člověk nevěděl, kudy jde a opravdu
zabloudil. To se opravdu podařilo.
Oba pány můžete shlédnout v archivu
České televize v reportáži Zrcadlový
labyrint v pořadu Toulavá kamera
z 21. 10. 2019, kde o tom vypráví.
Bronislav Kuba

... a zároveň všechny zveme na Sportovní ples, který se koná 31. 1. 2020
v hostinci “ U Kocánků”.
foto: www.facebook/Divadlo kouzel Pavla Kožíška
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N ení nad domácí vánočku
Když jsem byla malá, vyprávěla mi
moje teta, paní Tonička Uličníková
(rozená Vejdělková) jednu malou
vánoční příhodu.

Tonička potají těsto donesla a vyměnila.
Doma z darovaného těsta upletla vánočky, pomazala je rozšlehaným vajíčkem,
posypala mandličkami a dala péci.

Bylo 23. prosince a ve všech domácnostech vrcholily vánoční přípravy. Také
Vejdělkovi, kteří byli hostinskými v hospodě U Kocánků, měli napilno. Paní hostinská měla ráda všechno dopředu připravené, ale žízniví hosté neustále přicházeli
a musela být ve výčepu a obsluhovat.
„Toničko,“ zavolala dceru „nedá se nic
dělat, zadělej těsto na vánočky, já teď
z výčepu nemůžu odejít.“

Vánočky byly jako malované, nadýchané,
pěkné a voňavé. Tatínek Vejdělek říkal:
„Toničko, ty vánočky se ti moc povedly,
inu není nad domácí těsto!“ Tonička byla
z té chvály velmi rozpačitá, ale teď už se přiznat nemohla.

Tonička podle kuchařky Sandtnerky zadělala poctivé vánočkové těsto a čekala,
až vykyne. Ale někde se stala chyba, těsto
ne a ne zvětšit svůj objem. Buď bylo špatné
droždí, nebo nezkušená hospodyňka spařila těsto příliš ohřátým mlékem nebo
máslem. Co teď?

Je nutno podotknout, že už nikdy Tonička
těsto nepokazila a na její nadýchané vánočky rádi vzpomínáme. Pokud budete
mít čas a chuť, můžete si ji podle jejího
lety prověřeného receptu upéci.

Domácí vánočka již trochu odlehčená
1 kg polohrubé mouky
250 g cukru krupice
250 g rozpuštěného másla
60 g droždí
500 ml mléka vlažného
2 vejce nebo 4 žloutky
9 g soli
citronová kůra
1 lžíce rumu
100 g rozinek
100 g mandlí
Těsto vystačí na dvě velké vánočky.
Z vykynutého těsta vytvoříme 9 stejných,
rovnoměrně vyválených pruhů.
Spodní patro se plete ze čtyř pramenů
a ty symbolizují živly - oheň, vodu, vzduch
a zem. Prostřední část vánočky tvoří cop
ze tří pruhů a ty představují rozum, cit
a vůli člověka.
Vrchní dva zapletené pruhy mají znamenat lásku a štěstí. A pokud Vám vánočka
praskne, je to prý dobrým, nešizeným
těstem. Ať se vám povede a skvěle chutná.

Bála se zeptat maminky, aby se nezlobila
a tak se běžela poradit k Sekyrkovým
do pekárny. Pan Sekyrka se usmál a řekl
„Toničko, přines to těsto sem, vyhodit
by ho bylo škoda, je ze samých dobrých
věcí. Já ho přimísím do toho svého, stroj
si s tím poradí. V tom množství je to jako
nic a dám ti místo něj jiné. A tak se i stalo.

Jana Šestáková

... lety zapomenutý
adventní svátek

Víte že ...
Zajímavosti k vánočkám

• První zmínky o vánočce - První zmínky o vánočce

pocházejí již ze 16. století. Ale to ji pekli jenom mistři
pekaři. Původně byla vánočka pečena a předávána jako
dar pekařů radním a patronátní šlechtě. Teprve od 18.
století začali lidé péct vánočky i doma.

• Vánoček se peklo tolik, kolik měla rodina členů.

První dostal hospodář, aby se mu urodilo hojně obilí,
po zákrojku dostával i dobytek, aby byl celý příští rok
zdravý a neočarovaly jej nějaké zlé síly.

• Prastarým zvykem bylo zapéci do vánočky minci

a tomu kdo ji při krájení našel měla přinést štěstí, zdraví
a bohatství po celý příští rok.

• Hospodyně musela při zadělávání těsta mít na sobě
bílou zástěru a na hlavě šátek, a po celou tu dobu nesměla promluvit. Během kynutí těsta nesměly děti skákat,
naopak hospodyně měla poskakovat co nejvýš, aby těsto
dobře vyběhlo.
• Největší a nejbohatěji zdobená vánočka byla umístěna na svátečním stole a mohl ji rozkrojit jen hospodář.
• Vánočka má blízko k figurkám z těsta, které se
o Vánocích pro štěstí rozvěšovaly po domě a hospodářství. Sama je také figurkou – tvarem má připomínat děťátko
zavinuté v peřince, na oslavu nového života a plodnosti.
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7. prosince

Svatý Ambrož byl nadaným kazatelem, obratným politikem a také
byl papežem jmenován prvním církevním učitelem. Svátek
sv. Ambrože byl stanoven na den jeho nečekaného vysvěcení
na biskupa. Mezi chudými lidmi byl velmi oblíbený, protože
bohatství viděl jako zlo a tvrdil, že by se nemělo hromadit pouze
u bohatých, ale mělo by sloužit k užívání a radosti všem.
Svatý Ambrož se stal patronem všech včelařů, výrobců svíček,
školáků i studentů. Jedna legenda dokazuje, jaký význam mají
pro křesťany včely a med. Pověst vypráví, že malému Ambrožovi
usedl na obličej včelí roj. Včely však malému chlapci neublížily,
ale vlétly mu do pusy a krmily ho medem. To bylo považováno
za zázrak. Velký význam včel v křesťanství nám dodnes připomínají voskové svíčky v kostelech i medové perníčky na vánočních
stolech.
V den svátku se svatý Ambrož
oblékl do dlouhé košile, přes obličej
měl závoj a na hlavě vysokou - do
špičky stočenou - čepici. Nosil s sebou
pamlsky a také bílé koště, kterým proháněl pokřikující děti kolem kostela.
Při honění mu upadla vždy nějaká
dobrota, kterou se děti snažily sebrat.
Toho se svatý Ambrož snažil využít
a nezbedné děti pochytat.
Z knihy Tradiční česká zima od Josefa Lady
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Pro dobrou náladu
OSMISMĚRKA S VTIPEM
Vánoční odměny
Tři si povídají, co udělají s vánočními odměnami.
První říká: "Pracuji v Německé E-bance, z vánočních odměn si koupím
auto a za zbytek pojedu na dovolenou." Druhý povídá: "Pracuji
v Daimler Chrysler, za vánoční Odměny si nechám vybudovat bazén
a za zbytek pojedu na cestu kolem světa. "Třetí povídá: "Já pracuji
v Čechách a za vánoční odměny si koupím svetr. "Ostatní se ho
ptají: "A co zbytek? "TAJENKA ... (dokončení v tajence, která
obsahuje 26 písmen)"!

KLASICKÁ KŘÍŽOVKA
Sáňkování
"Tati, mě už to sáňkování nebaví."
"Nehudruj, TAJENKA … (dokončení v tajence)."

LEGENDA:
AGRAFY, ÁCHAT, ALKA, ALMARA, ANINA, APATIE, ATOL,
AVERSE, BERLE, BUGL, CAMPING, CEJN, CIMBÁL, CRAG,
DAVY, DECI, DEKO, DIAMANT, DIÁŘ, DRNKOT, DŘEPY,
EDUARD, ELÁN, EVKA, FLERET, FUCHS, HIJE, HNĚV, HORA,
CHAOS, CHATY, CHÍSA, CHMÚRA, CHRÁM, IONT, ISLÁM,
KALNOST, KBELÍK, KRAJ, KTERÁ, KUJÓN, KVOČNA, LATA,
LAUR, LEICH, LEŽET, LIAT, MENU, METEOR, MILOŠ, MOŘE,
MYRHA, NAHÁ, NÁRYS, NEMRAV, NEONY, NORSKO, NOŽE,
OBĚD, OBUJ, OBUVI, OCELOT, OCKO, ODCHYT, ODSUN, OCHOZ,
OKÁČ, OKOV, OSKA, PACHT, PANT, PLUK, POČASÍ, PRES, RAIS,
RÁMUS, REKORD, ROBA, ROMO, ROSA, ROZOR, SAPO, SEJF,
SEKTY, SHOZ, SHYB, SILO, SISAL, SLAD, SLON, SNÁŘE, SNĚTI,
SOBO, STOA, STRUP, STŮL, STYL, SYNEK, ŠATY, ŠIKULA, ŠIML,
ŠVEC, ŠVORC, TABU, TÉMA, TERČ, TÍHA, TIKET, TLOKY, TOMA,
TRACHEA, TRIK, TRUC, TÚJE, TÚRA, UČITI, UHEL, UJÍT,
UTĚRKA, VESTY, VRBA, ZBYTKY, ZPŮSOB, ZRÁNÍ, ŽÁBA, ŽELVY

VODOROVNĚ:
A. Angolský prezident
1975-79, spotřební daň,
ten i onen, citoslovce
překvapení.
B. Anglicky černý,
jméno norských králů,
ozvuk, vylamovat.
C. Domácky Kleopatra, souprava, plavat,
odvolání.
D. Římských 1950,
bašta, revmatismus,
kocour z kresleného
seriálu.
E. Římsky 506, tyče
k páčení, energické,
typ. - F. TAJENKA. - G. Konat vědecký výzkum, spojka podřadící, ohony, dříč. - H. Radikál, vylíhlé rybky, domácky Eduard, písemnosti.
SVISLE: 1. Niob, beduínský plášť. - 2. Měkká svršková useň, dvojitý otočný kondenzátor. - 3. Nepravé zlato (řídce), stále. 4. Zušlechtěná železa, malajská letecká společnost. - 5. Na jaké místo, zpívat. - 6. Získávat. - 7. Vodní sportovkyně. - 8. Cáry, označení
kamionů. - 9. Zadní část krku, kulička (zastarale.). - 10. Podvoj. - 11. Kost hlezenní. - 12. Pomůcka k vytyčení svislého směru. 13. Francouzský vynálezce, předložka. - 14. Jméno fenky, dav. - 15. Špatný nápoj. - 16. Imitování. - 17. Otázka 6. pádu, vypravěč. 18. Africký veletok, anglicky levý. - 19. Latinská spojka (A), hraniční poplatky.
POMŮCKA: MAL, ALYL, BAUMÉ

HÁDANKY
1.

Přišel k nám host, spravil nám most.
Bez sekery bez dláta, je přec silný dost.

2.

Vletěl pták, na bodlák, z bodláku na hrušku,
roztrh tam podušku.
Sedlák se selkou běží, chtějí sbírat peří.

Řešení křížovek a hádanek naleznete na str.2
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Veselé vánoce
Pepíček se modlí před Vánocemi a na konci modlitby
zakřičí: „Ježíšku, dones mi kolo!“ Nekřič, Ježíšek
přece není hluchý, napomíná ho sestra. Já vím,
ale babička ano.
Stěžuje si paní Novotná na běžeckém okruhu v Linci:
„Ta linecká kolečka jsem si představovala úplně jinak.“
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Historie obceHradištko Kersko
Pekárna U Sekyrku
V Hradištku, v domě číslo popisné 71, bývala pekárna. Pekař
pan Sekyrka se svou ženou pekl výborný chléb a housky,
koláče, vánočky, mazance a jiné dobroty. Byl známý v Hradištku
i okolí.
Dnes je tento dům zcela přestavěný, ale tenkrát tam byla
pekárna a vepředu k silnici malý krámek, kde své chutné
výrobky prodávali.

Drobné postřehy z Kerska
Vězte, že:
• 21. května 1934 povoluje obecní zastupitelstvo v Hradištku Panu Josefu Hyrossovi zahájit práce spojené
s výstavbou letoviska Kersko.
• Ve druhé polovině roku 1934 byly zahájeny přípravné
práce, prováděna parcelace a byly vyvrtány minerální
prameny. Masivní prodej parcel byl zahájen v roce 1935,
a proto může v roce 2020 oslavit naše Kersko své 85.
narozeniny.
• Stavba dnešní restaurace Hájenka byla zahájena v roce
1935 ještě jako lesní kavárna. 26. 7. 1935 je panu Hyrossovi povolena živnost hostinská a výčepní.
• Začátkem roku 1936 byla zahájena první jednání ohledně
výstavby silnice Betonka. Definitivní bezprašný povrch
byl dokončen až v roce 1948.
• V roce 1936 bylo například uděleno povolení k obývání
domku č. p. 151 JUDr. Václavu Kotlářovi a Josefíně
Korbelíkové v č. p. 152.
Mgr. Václav Kořán

Sekyrkovi měli dřevěný vozík, kterým rozváželi své zboží
po okolí, a ten zapřahali za dva velké psy, bernardýny.
V pozdějších letech si koupili malý dřevěný náklaďáček.
Když byla pouť nebo posvícení, tak se ve všech domácnostech
pekly koláče. Ženské si těsto zadělaly doma, koláče vyrobily
podle svého receptu, ale upéct si je nosily do pece k Sekyrkovum. Pan Sekyrka za upečení nechtěl peníze, ale každá
hospodyně musela přinést otýpku z chvojí na topení v peci.
Také když byla svatba, zadělaly si doma těsto na koláčky,
ale peklo se v peci u Sekyrku.
Podle vzpomínek pana Josefa Hráského

Prodejna U Šmídů
V Hradištku v čísle popisném 115 bývala prodejna potravin.
Tenkrát ten dům vypadal jinak, vchod do krámu byl umístěn
ve špičce domu a dovnitř se šlo přes malý schůdek.
V krámu byl velký pult a na něm dózy s bonbóny – sisinky,
pendrek, fialky a tvrdé oválky s kakaovým vnitřkem. Prodávaly
se do kornoutu ale často jsme nějaké dostali od cesty, když
jsme tam šli nakoupit, vzpomínají pamětníci. Usměvavý pan
Šmíd, štíhlý prodavač s upraveným fouskem, i jeho milá paní,
nás nikdy nezapomněli obdarovat.

Prodej potravin se poněkud lišil od prodeje dnešního. Pokud
jste potřebovali mléko, bylo ve velkých hliníkových konvích
a nabíralo se velkou, litrovou odměrkou do přinesené baničky,
podmáslí se nabíralo půl litrovou odměrkou. Chléb a houstičky
byly čerstvé, křupavé. Mouku kupovali Šmídovi ve velkých plátěných pytlích a rozvažovali do papírových sáčků, stejně tak cukr.
Také se prodávaly cukrové homole. Droždí z dřevěné bedýnky
se také rozvažovalo podle toho, kolik hospodyně potřebovala.
Zpracovala Jana Šestáková
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