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Silvestrovská pranostika
(Velká kniha českých pranostik)

Silvestra jižní vítr duje, příznivý rok
· Nato ohlašuje,
vítr ryb dává nejvíce,
· západní
zimu a Vánoce,
· severní
vítr slibuje hojnost plodů,
· východní
· severovýchodní značí nepohodu.

V zimním vydání Novinek
naleznete:
- Slovo starosty
- Policie ČR OO Sadská informuje
- Základní a Mateřská škola Hradištko
- Strom svobody v Hradištku
- Zprávy z knihovny
- Vánoční pozdrav
- Blahopřání oslavencům
- Zimní obloha
- 15 let Hřebčína a JŠ Equus Kinsky
- Lesní Ateliér Kuba (pozvánky)
- Historie obce

Vánoční svátky jsou opět zde...
Jak ten čas letí, po roce tu máme zase
nejkrásnější svátky roku – VÁNOCE.
Přichází advent a na jeho konci Štědrý
den a vánoční svátky. Konec velkého stresu se sháněním dárků, které by udělaly
radost všem našim blízkým, ale především těm nejmenším – protože Vánoce
jsou hlavně svátky dětí. Přeji Vám všem příjemné prožití těchto dní v klidu a pohodě.
Konec roku je časem, kdy je možno se poohlédnout za celým uplynulým obdobím
roku 2018. Ten byl pro někoho méně,
pro někoho více úspěšným.

Z pohledu obce Hradištko se nerealizovaly tak investičně náročné akce jako byl
páteřní vodovod do Kerska. Na ten se
v budoucnosti napojí Velenka a zároveň
i část obyvatel Kerska na oplátku získá
možnost připojení ke kanalizaci Velenky.
Přesto bych rád připomněl to, co bylo
vybudováno a poděkoval za to předchozímu vedení obce.
Po dlouhých letech čekání na vhodný
dotační program se obyvatelé kerského
podlesí dočkali nového veřejného osvětlení, vybudovaného za finanční pomoci
Středočeského kraje.

Žáci a učitelé mají novou podlahu v jedné
z učeben.
V prostoru za fotbalovým hřištěm bylo
díky dotačnímu programu vybudované
víceúčelové hřiště, které rozšiřuje možnost
sportovního vyžití dětí i dospělých občanů Hradištka. Do budoucna ještě uvažujeme doplnit prostor před tímto hřištěm
sportovně relaxačními prvky pro děti
i dospělé.
Prostor podél silnice od hřbitova až po
Olšinky byl vyčištěn, aby příjezd do naší
vesničky nepřipomínal království Šípkové Růženky.

I nadále je co zlepšovat, hlavně co se týká
místních komunikací v Hradištku a v Kersku, postupně na nich začneme pracovat.
Projekt obnovy komunikací bude rozdělen
do jednotlivých etap, které budou realizovány dle finančních možností obce a s využitím vypsaných dotačních programů.
V nejbližší době plánujeme opravu zpevněné plochy podél silnice v lokalitě U Pramene.
Obyvatelé Hradištka měli možnost zúčastnit se mnoha sportovních, kulturních i společenských akcí. Začátkem roku to byl
ples sportovní, školní a klubu důchodců.
V květnu Hrabalovo Kersko – spolupořádané Lesním atelierem Kuba Kersko,
na podzim Sousedské posezení s písničkou, které pořádala místní knihovna
s klubem důchodců. Po mnoha letech zde
byla Posvícenská zábava. Myslivecké sdružení Sadská v hospodě U Kocánků uskutečnilo Poslední leč spojenou s tradičním
pasováním nových adeptů myslivosti.

Z ájezd do divadla
Zveme vás do divadla Semafor
na natáčení zábavného televizního
pořadu Karla Šípa Všechnopárty.

Každý host je pro Karla Šípa inspirací.
S lehkostí a profesionálním nadhledem
hovoří s umělci, sportovci a dalšími osobnostmi kulturního a společenského
života. Jejich historky pak se zájmem
glosuje a k dobru přidává i své osobní
zkušenosti. Na jevišti divadla Semafor
tak vzniká otevřená a přátelská atmosféra, ve které se cítí dobře jak diváci
v sále, tak i doma u obrazovek České
televize.
Zájezd se uskuteční v úterý 12. března
2019. Představení začíná v 19 hodin.
Ceny vstupenek (podle místa v hledišti
okolo 250,- Kč) budou upřesněny
a také čas odjezdu autobusu. Vstupenky můžete zakoupit na Obecním úřadě
v Hradištku.

Všechny tyto akce byly velmi slušně
navštíveny. A to je dobře, lidé se mají
společně bavit, protože to velmi pomáhá
vylepšit vztahy v obci.
Mnohokrát děkuji učitelkám a žákům
naší Základní a mateřské školy za krásná
vystoupení jako je Vynášení Morany, Školní
akademie, Halloween, zahájení adventu,
Vánoční besídka, Zpíváním u kapličky,...
Děkuji děvčatům z Klubů důchodců za jejich činnost a těším se na další spolupráci.
K životu obce neodmyslitelně patří i naši
fotbalisté. Děkuji, že si vzali na starost
péči o údržbu veřejného osvětlení. Držím
jim palce, aby se jim v příštím roce dařilo
a těším se, že společně budeme chodit
fandit na jejich utkání.

Rád bych závěrem připomněl památku
všech, kteří tu dnes s námi již nejsou
a nezapomenutelným způsobem se zapsali do našich srdcí a do života naší obce.
Věnujme jim, prosím, v těchto slavnostních chvílích, tichou vzpomínku a zapalme si na jejich počest svíčku.
Uvědomme si, že každá chvíle, která je nám
dána prožít, je úžasný dar! Žijme život
s radostí a zapomeňme na různé nepravosti, se kterými se v běžném životě setkáváme. V novém roce 2019 Vám všem přeji
hodně zdraví a osobní spokojenosti
a ať se Vám všem splní i ta nejtajnější
přání.

Děkuji spolku Zahrádkářů v Kersku za hodiny práce strávené při udržování čistoty
v okolí svých příbytků a veřejné zeleně.

Z astupitelstvo obce
Hradištko 2018 – 2022

Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

Obecní úřad Hradištko
Hradištko 642, 289 12 Sadská

Starosta
Ing. Šesták Vlastimil

telefon: 325 598 123
e-mail: ou@hradistko-kersko.cz

Místostarosta
Jindrák Karel

Kancelář starosty
tel:
325 598 026, 724 181 703
e-mail: starosta@hradistko-kersko.cz

Členové
Mgr. Červenka Martin
Ing. Bubeník Martin Ph.D.
Ing. Kubela Jiří
Kubová Jana
Kratochvílová Dana
Straka Jaroslav
Šťastná Ilona

Datová schránka: fxzarde
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí 6:00 - 11.30
12.30 - 17:00
Středa 6:00 - 11.30
12.30 - 17:00

S lavnostní vítání občánků
V příštím roce se uskuteční vítání našich
nejmenších 4. května 2019.
Pokud máte zájem se společně se svými dětmi zúčastnit
slavnostního obřadu vítání občánků, přihlašte se do konce
února u paní Vorlíčkové nebo slečny Aldorfové na Obecním
úřadu v Hradištku

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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Poděkování patří také Tenisovému oddílu
Kersko za údržbu kurtů a jejich přilehlých
částí.

U závěrka jarních Novinek
Uzávěrka jarního čísla Novinek
je 20. 3. 2019. Příspěvky dodané po
termínu uzávěrky budou zveřejněny
v letních Novinkách. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení
rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2018

pozvánka
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v Hradištku

P lesy v Hradištku
a Nymburce

26. 1. 2019
Ples sportovců TJ Hradištko
8. 2. 2019
Ples ZŠ a MŠ Hradištko
(pozvánku na ples naleznete v těchto
Novinkách na str. 4)
9. 3. 2019
Ples Klubu důchodců Hradištko
(ve stylu První republiky s oblíbenou
dámskou muzikou - Piňakoláda - známou
také z TV Šlágr.)
15. 3. 2019
Ples obcí nymburského regionu
- Obecní dům v Nymburce

Policie ČR Obvodní oddělení Sadská informuje
Jaký byl rok 2018
z pohledu policejní
statistiky v Kersku?
Není ještě konec roku,
ale mohu říct, že došlo
k několika případům vloupání do rekreačních objektů a přilehlých kůlen. Někteří
pachatelé byli dopadeni a čekají na svůj
trest a další případy se stále šetří. Počet
evidovaných trestních spisů je v této lokalitě pořád nižší oproti rokům předcházejícím. „Vhodná prevence a přijetí vlastní
odpovědnosti za zabezpečení majetku
se majitelům rekreačních objektů vyplácí“.
Předmětem zájmu neznámých pachatelů byla zejména zahradní technika
a drobné nářadí. V letních měsících bylo
řešeno v Kersku několik přestupků v dopravě a zachyceni řidiči vozidel pod vlivem
alkoholu či drog. Chci poděkovat občanům za všechny podněty, poznatky
k trestné činnosti a oznámení, neboť nám
pomáhají při šetření protiprávních jednání a k dopadení pachatele.
Jak dostatečně zabezpečit a ochránit svůj
majetek? Rekreační objekt lze zabezpečit mechanickými zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní zámkový
systém, mříže, uzamykatelné okenice
apod.). Věnovat zvýšenou pozornost
zejména stavebním otvorům (vstupní
dveře, okna, verandy). Uložit z dosahu
žebříky a jiné nástroje, které by pachatel
mohl použít při vloupání. Pro případ
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2018

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
i přes zimu a dobře vycházet se svými
sousedy, kteří Vám na rekreační objekt
také dohlédnou.

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

V době předvánočního shonu a nakupování si dávejte pozor na své peněženky,
nákupní tašky a ve svých zaparkovaných autech nenechávejte na viditelném
místě věci, které by lákaly zloděje. Na silnicích si počínejte bezpečně, za volant
usedejte bez alkoholu a na Silvestra
při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou dbejte pokynů prodejce. Nezapomeňte i na své zvířecí miláčky, kterým
vadí hluk od ohňostroje.
Za všechny policisty obvodního oddělení Policie České republiky v Sadské Vám
přeji krásné a klidné Vánoce.
npor. Mgr. Jana Žďárská
vedoucí oddělení

V lednu oslaví narozeniny paní
Dagmar Labuťová, Milena Korgerová,
Bohumila Egerová, Anežka Výborná
a pan František Jonáš.
Únorovými oslavenci jsou paní Jana
Mojžíšová, Pavla Berauerová, Miloslava
Haková, Jaroslava Fišerová, Růžena
Huljaková, Blanka Zitová a pánové Petr
Svoboda a Petr Kobylka.
V březnu sfouknou na svém dortu 70.
a více svíček paní Antonie Janečková,
Adriana Altmannová, Danuška Fialová,
Jana Stopferová a pánové Josef Janouch,
Ladislav Brett a Josef Koštíř.

Všem oslavencům
srdečně
blahopřejeme!
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko

Napsali o nás
Opět ZŠ a MŠ Hradištko nezklamala.
Halloween aneb Strašidelná stezka
odvahy. ZŠ a MŠ Hradištko pořádala
1.11.2018 zábavný podvečer v Doubici.
Bohatý program – hry úkoly pro děti,
vyhlášení nejkrásnější dýně a vypouštění lampiónů štěstí. Skvělé masky! :-)
Po celou dobu možnost zakoupení něčeho na zub za symbolickou cenu.
Velké díky všem, co se podíleli na přípravě. Po skončení krásného večera spaní
dětí ve školce a ve škole. Už dlouho jsme
neviděli tak šťastné děti, které se těší
do školy a na Vaše akce, které pořádáte.

HALLOWEEN
Děkujeme Vám a všem členům pedagogického sboru za velmi povedenou,
symbolickou a zároveň edukativní akci
"Zasazení stromu svobody". Řekla bych,
že se všem zúčastněným rodičům a dětem
velmi líbila.
Přejme si, aby i nové zastupitelstvo obce
nadále podporovalo školu a školku,
a to nejenom při pořádání takovýchto
akcí, které mají určitě smysl.
S pozdravem
Andrea Melíšková

Moc děkujeme.
Tartárkovi, Furbacherová,
Strakovi, Horynovi
Takové dopisy s poděkováním určitě
potěší. ZŠ a MŠ by tak chtěly poděkovat
všem, kteří jakkoliv pomáhají při organizaci těchto akcí, které škola nepořádá jen
pro děti a rodiče naší školy, ale pro celé
Hradištko. Děkujeme a těšíme se na další
společné akce a setkání.

a sněhulákovi, které přednesly, byly úžasné a moc jsme se všichni pobavili a u všech
ocenili odvahu. Děkujeme také starším
členkám KD za nadílku. Na tyto chvíle
prožité společně určitě děti nezapomenou
a my si uvědomujeme, jak jsou pro nás
v našem životě důležité.

Jedním takovým společným zážitkem byla
také Mikulášská škola 5.12. Do školy přišly
členky mladšího klubu důchodkyň s nadílkou. Mezi ně pak zavítal Mikuláš, čert
a anděl. Že se musí Mikulášovi poděkovat básničkou nebo písničkou děti vědí,
ale že budou recitovat i členky KD, to bylo
velké překvapení. Básničky o mravenečkovi

Základní škola a Mateřská škola
Hradištko přeje příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku
2019 pevné zdraví, štěstí a lásku.

Mikulášská škola

Za celý kolektiv pedagogů a nepedagogů
školy a školky
Mgr. Marcela Šteffková

Základní škola
a Mateřská škola Hradištko
Vás srdečně zve na

4. ŠKOLNÍ PLES
8. února 2019
od 20.00 hod.
v hostinci U Kocánků
K tanci a poslechu zahraje
kapela J.B.Band a bude připravena
bohatá tombola.
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S trom svobody v Hradištku

Fotbalisté čistili
pouliční osvětlení
v Hradištku a Kersku

V letošním roce jsme si připomněli
100. výročí vzniku samostatného
Československa. Po celé republice se konalo mnoho zajímavých akcí a u nás
v Hradištku byla k této příležitosti zasazena lípa svobody.
Sraz účastníků byl u školy. Po zahájení
školní děti položily věnec k pomníku
padlých. Průvod občanů směřoval zatáčkou k travnaté ploše před Němcovou
hospodou.
Jáma na lípu už byla připravená, vedle
hromádka hlíny a v ní zapíchnuté dětské
lopatičky ozdobně opentlené. Kmen lípy
byl omotaný trikolórou. David Novotný
s Fandou Veselým přinesli mladou lipku
a vložili kořeny do jámy. Děti ze školky
a ze školy, a také mnozí z přihlížejících,
vhazovali lopatičky hlíny do jámy,
až byla lípa zasazena. Potom děti slavnostně slíbily, že budou o lípu pečovat.

Paní ředitelka školy Marcela Šteffková
zahájila program několika slovy a děti
ze školky zpívaly písničky Já jsem muzikant a Šla Nanynka do zelí.
Poté vystoupili žáci školy a paní učitelka
Kopsová je doprovázela na kytaru. Zpívali českou písničku Ach synku, synku,
moravskou Teče voda teče a nakonec
slovenskou Prší, prší, len sa leje.
Paní ředitelka pak mluvila o založení republiky a o tom, že lípa, kterou zasadí,
bude živým památníkem na tento
slavnostní okamžik.

Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2018

N ové osvětlení
Pan starosta Josef Zelenka pronesl pěkný
projev a odhalil pamětní kámen na tuto
událost. Na závěr se zpívala hymna,
a to česká i slovenská část.

kerského podlesí
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K nihovna Hradištko
„Veřejná knihovna je místní branou
do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání,
nezávislého rozhodování a kulturního
rozvoje jednotlivců i společenských
skupin“.
(Z příručky Standard pro dobrou knihovnu)

Obecní knihovna v Hradištku není jen
půjčovnou knih, ale je místem setkávání dětí i dospělých a vedle výpůjčních
služeb nabízí bohatý program. Tady
je malá ukázka z toho, co všechno
v knihovně děláme.
Děti ze školky zde byly na pohádce
O Koblížkovi a O kůzlátkách. Pohádky
dětem čtu, ale četbu doprovázím hraním
děje papírovými loutkami. Děti se mnou
opakují krátké říkanky nebo zpívají písničky. Jedná se o jednoduchou formu scénického čtení, která děti více zaujme a lépe
tak udrží pozornost.

Nezapomeňte, že probíhá soutěž o nejpilnějšího čtenáře v kategorii děti i dospělí.
Malé děti, které ještě neumějí číst se mohou
také zúčastnit, pokud jim knihy přečtou
rodiče. Vítěze soutěže vyhlásíme v březnu.
Každé pondělní odpoledne se setkávají
v knihovně členky Klubu starších důchodců. Vždy je pro ně připraveno malé
občerstvení, a poté besedování, tvoření
nebo zpívání. Několikrát za rok připravujeme společně Sousedské posezení.

Sousedské posezení

Sousedské posezení s písničkou se vydařilo. V knihovně jsme s klubovnicemi připravily zpěvníčky jako dárek pro naše
hosty, a tak mohli všichni zpívat s námi.
Při odchodu domů dostal každý čtyřlístek
pro štěstí.
Paní Dana Kratochvílová nás učila vyrábět panenky z ovčí vlny, děkujeme za trpělivost.
Těšíme se, že společně zapálíme svíčky
na adventním věnci, zavzpomínáme
na staré časy a určitě budeme zpívat
koledy.

Vyráběly jsme tulipány z papíru

Milí přátelé, přeji Vám krásné prožití
vánočních svátků, bohatého Ježíška
a hlavně hodně zdraví a štěstí v novém
roce. Pokud budete mít čas a náladu,
přijďte do knihovny. Těším se na Vás
a děkuji Vám za přízeň.
Jana Šestáková
Výroba panenek z ovčí vlny

V roce 2019 se poprvé sejdeme
v pondělí 7.1. od 13.30 hodin.

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

Deti
ˇ se v naší knihovneˇ nenudí
Děti vyráběly v knihovně domečky
pro skřítky, makety kosmických raket,
vlčky z papíru, vykreslovaly omalovánky, malovaly na listy ze stromů, či vytvářely pohádkové Bonbónovice z marcipánu.
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Při každém středečním setkání s dětmi
čteme pohádkové příběhy a vyprávíme si
o tom, co jsme společně přečetli. Knihovna je zapojena do projektu Celé Česko
čte dětem.

Povídali jsme si o ročních obdobích a děti
malovaly na listy a také jsme vyráběli
papírové vlčky. S dětmi budeme letos
ještě tvořit čertíky z papíru a ozdoby
na stromeček.
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T ýden knihoven
První říjnový týden je již tradičně
Týdnem knihoven, jedná se o celostátní akci, kterou pravidelně vyhlašuje
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).

Inspirace z knihovny

Dům se slaměnou střechou

Tématem letošního roku byla lokální
historie neboli Lokálka.
S žáčky školy jsme si povídali o historii
obce, prohlíželi staré fotografie a četli
vzpomínky pamětníků.
Děti poté namalovaly svoji představu
o tom, jak to kdysi v Hradištku vypadalo.

Podzimní dekorace z papírových tácků

Tak prý vypadala škola - lípy byly ještě malé
a domy měly slaměné střechy

V ánoční pozdrav
Milí čtenáři,
srdečně Vás pozdravuji a přeji krásné
a pohodové Vánoce a krásný a pohodový
celý příští rok. Ze zdravotních důvodů
už nemohu být mezi Vámi, až budete slavnostně rozsvěcet vánoční strom a až budou
školní děti zpívat na Štědrý den u kapličky
koledy. Ale budu na Vás vzpomínat a při
této příležitosti také na to, jaké byly ty
svátky v Hradištku v padesátých letech,
kdy my jsme byli mladí. Tenkrát nebyly
žádné hypermarkety a vybavené benzinové pumpy a vše samá reklama, bylo
to mnohem klidnější, ovšem byly to hlavní
svátky, začínaly již na sv. Barboru, která
celá v bílém vymetla každý kuchyňský kout,
po ní zase Lucie, Mikuláš, andělé a čerti,
kteří vnesli mezi děti radost, ale i trochu
těch slziček strachu. Domy voněly připravovaným vánočním cukrovím.
Štědrý den nebyl svátek, byl to normální
pracovní den, ale vždy navečer šla celá rodina do Borku na procházku a přinesla si
domů něco zeleného pro štěstí. Večer byl
stromeček, kapr i dárky, na Boží Hod
se sešli příbuzní, pil se teplý punč, jedlo
cukroví, na Štěpána přišli ještě koledníci
a už se zase připravoval silvestr. Díky
Františkovi Veselému byl vždy veselý.
V hostinci U Kocánků bylo ještě na sále
jeviště, na něm vystupovali hradišťští
ochotníci se samými veselými scénkami,
vyprávěli anekdoty, zpívali, sál byl zcela
zaplněný spokojenými diváky. A když se
po představení daly židle stanou, při harmonice se tancovalo. O půlnoci si všichni
popřáli jen vše nejlepší, políbili se a spokojeně šli do "kalu" přivítat Nový rok.
Ten se překulil, nastal svátek Tří králů,
ti chodili po celé vsi, v každém domě dostali přípitek, takže nálada byla všeobecně
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2018

rozverná. Každé hradištské dveře byly hezky
vyzdobeny nápisem K + M +B. A pak
nastal čas bálů a plesů. Hlavní byl ten
Hasičský, už jsme čekali, až nás hasiči
přijdou pozvat ve svátečních uniformách
do plesu, a běda, kdyby na někoho ve vsi
zapomněli, ten by to považoval za urážku.
Připili jsme si s nimi na zdar plesu,
na kterém vždy hrála kapela pana Bezuchy
z Kostomlat, s ní hráli vždy i pan Loskot
a Steklý z Hradištka. Když muzikanty převezl převozník přes Labe, bylo v sále již
vše připravené, nazdobené, v sále bylo teplo,
kabáty se házely na hromady a nikdy
se nic nepopletlo. V kuchyni už byla nachystána spousta balíčků po 10 korunách,
v nich byly dorty, které tatínkové přinášeli domů dětem, aby také měly něco
z bálu. Před osmou hodinou večerní vyšla
kapela ven, zahrála dvě skladby a tím
zvala návštěvníky do bálu. Uvnitř pod okny
byla plně obsazena lavice /soudná/, na které
panímámy hodnotily vše, co se v sále dělo.
V pravém rohu stála naparáděná děvčata,
v protějším rohu zase mládenci a čekali
jen na to, až pan kapelník zvedne taktovku,
a vyrazili pro tu svou tanečnici. Kromě
krátké půlnoční přestávky se tančilo až
do rána. Chodili jsme na všechny bály
i na pouťové a posvícenské zábavy - moc
se nám to líbilo, bylo to všechno takové
přátelské a milé, hezky se na to vzpomíná.
Přeji Vám, abyste i po dlouhé době mohli
vzpomínat na letošní vánoční svátky. Mám
Hradištko moc ráda, prožila jsem v něm
krásný život, za který musím poděkovat,
ale mám ráda i Teplice, kde teď žiji
a kde se o mě velice dobře stará celá rodina.
Užijte si všechny ty slavnostní dny ve zdraví
a pohodě, ať se Vám vše jen daří, mějte se
moc hezky.
S přátelským pozdravem
Štěpánka Zavadilová

Tvoření obrázků ze dřeva a alobalu

Přáníčka pro paní Štěpánku Zavadilovou

Skládaly jsme roztomilé papírové andělíčky
jako ozdoby na stromeček
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Z imní obloha
Nejjasnějším objektem na vánoční obloze
ale bude Měsíc. 22. prosince v 18:48 bude
v úplňku, během Vánoc tedy bude svítit
celou noc. Mimochodem, na Štědrý den
to bude přesně 50 let, kdy první lidé spatřili odvrácenou stranu Měsíce na vlastní
oči. Posádka Apolla 8 byla první z celkem
27 lidí, kterým se něco takového
poštěstilo. V rámci letu byl vysílán přímý
přenos z oběžné dráhy Měsíce právě
na Štědrý den. Pojďme si na závěr
připomenout tuto historickou událost:

Zimní obloha, to jsou
hlavně dlouhé, jasné
noci a často je rtuť
teploměru tak nízko,
že se ani nadšeným
hvězdářům nechce
z domu. Zimní obloha
však nabízí svá kouzla, kvůli kterým stojí
za to vzít si několik
vrstev prádla a vydat
se na hvězdárnu, případně s dalekohledem
za město, dál od veřejného osvětlení. Nebo
se jen tak dívat.
Jedna z příjemných vlastností zimních
pozorování oblohy souvisí s tím, jaký je
sklon osy Země. Slunce, Měsíc i planety
se po obloze pohybují přibližně ve stejné
rovině. Odborně se jí říká ekliptika.
A stejně jako se Slunce v poledne nachází
v různé výšce, tak mají i planety různou
nejvyšší výšku nad obzorem. Zkusme si
to vysvětlit, je to poměrně jednoduché.
Slunce se v době kolem zimního slunovratu, který letos nastává 21. prosince
ve 23:23, nachází v poledne maximálně
16,5 stupně nad obzorem. Ale v červnu,
v době letního slunovratu, je 63,5 stupně
vysoko. Jenže v noci je to právě naopak.
Takže zatímco v létě se nám Měsíc a planety plouží 16,5 stupně nad obzorem, v zimě
na nás svítí z výšky 63,5 stupně. Proto
je k pozorování Měsíce a planet vhodnější
spíše zima.
Z planet můžeme vidět během letošních
Vánoc dvě: nad západním obzorem se
v první polovině noci objeví jasný červený
bod. Jde o planetu Mars. Na Štědrý den
je přímo nad jihem v 17:29 a zapadá
ve 23:22. Mars se už od nás vzdaluje,
a tak ho i ve větším dalekohledu už uvidíme jako jen malou červenou špendlíkovou hlavičku. Aby ne, bude už od nás
vzdálen 180 milionů km, tedy od dost více
než v době největšího přiblížení k Zemi,
kdy je zhruba 50 milionů km daleko.

jediné hvězdy. Zkrátka, pokud byste byli
na Venuši, bylo by pořád zataženo. Nic
pro astronomy. I když daleko větší problém by byla teplota, která se blíží 500°C
a tlak, který je 100× větší než na Zemi.
Těsně před Vánoci, v noci z 13. na 14.
prosince bude na obloze vidět roj meteorů.
Bude velmi podobný tomu, který můžeme
vidět každý srpen. Srpnové Perseidy,
kterým se také říká slzy svatého Vavřince,
je asi nejznámějším rojem meteorů.
Takových rojů však můžeme do roka vidět
několik. Ne všechny jsou však tak bohaté
na „padající hvězdy“. Roje meteorů se vždy
jmenují podle souhvězdí, kde je takzvaný
„radiant“, tedy místo, ze kterého meteory
zdánlivě „vylétají“. Tento se jmenuje
Gemindy – meteory zde vylétají ze souhvězdí Blíženců. Za příznivých podmínek
bývá vidět až 120 meteorů za hodinu.
Zvláštností je, že narozdíl od jiných rojů
bývají tyto meteory jasnější a dokonce lze
pozorovat, že mívají i barvy, nejčastěji
jsou zelené.

Na obrazovkách miliardy televizních
diváků pomalu ubíhala zachmuřená
a bezútěšná měsíční krajina, než se ozval
hlas astronauta Anderse. „Blížíme
se k západu Slunce tady na Měsíci
a posádka Apolla 8 má připraveno
poselství pro všechny lidi dole na Zemi:
Genesis, kapitola první, verš 1-10.
Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.
Země pak byla pustá a prázdná, nad
propastí byla tma a nad vodami se
vznášel Boží Duch. Bůh řekl: „Ať je
světlo!“ – a bylo světlo. Bůh viděl,
že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo
od tmy.“ Slova se dále ujímá astronaut Lovell: „Bůh nazval světlo „den“
a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo
ráno, den první. Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody
od vod! Bůh učinil oblohu a oddělil
vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se.“ Do třetice převzal
slovo velitel lodi Borman: „Bůh nazval
oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno,
den druhý. Bůh řekl: „Ať se vody pod
nebem shromáždí na jedno místo a ať
se ukáže souš!“ – a stalo se. Bůh nazval
souš „země“ a shromáždění vod nazval
„moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.
A od posádky Apolla 8 ještě dobrou noc,
mnoho štěstí, šťastné a veselé Vánoce
a Bůh vám žehnej, vám všem na dobré
Zemi!“
Ing. Vladimír Libý

Naopak v ranních hodinách uvidíme
nad východním obzorem daleko nejjasnější „hvězdu“. To bude planeta Venuše.
Vychází ráno kolem 4. hodiny (na Štědrý
den přesně ve 3:51) a pokud nebude zataženo, nic jasnějšího na ní po ránu neuvidíte.
Venuše je po Slunci a Měsíci nejjasnější
objekt na obloze. Je to dáno nejen její
astronomicky nevelkou vzdáleností (koncem prosince „pouhých“ 86 milionů km),
ale také tím, že je celá zahalená do husté
oblačnosti, která dobře odráží sluneční
světlo. Proto tak pěkně září. Na povrch
Venuše však nikdy nepronikne světlo
|8
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let Hřebčína a Jezdecké školy Equus Kinsky

Již 15. rokem funguje v Hradištku
Hřebčín a Jezdecká škola Equus
Kinsky. Latinský název pro koně
„Equus“ má v názvu proto, že se zde
chová národní plemeno koní Kinských
(Equus Kinsky). Toto plemeno koní
založil Oktavián hrabě Kinský již v roce
1832. Vedle kladrubského koně patří
k národním pokladům České republiky.

Areál v Hradištku vznikl na nádherném
místě na břehu Labe, mezi dvěmi rekreačními oblastmi, Hrabalovým Kerskem a sadským jezerem. Vedle chovu kinských koní
nabízí široké veřejnosti od dětí až po seniory relaxační a sportovní vyžití s koňmi
a na koních.
Zájemcům o ježdění na koni je k dispozici
15 školních koní a 5 učitelů jízdy s platnými cvičitelskými a trenérskými licencemi. Jezdci jsou rozděleni na začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a závodní
družstvo.

Ze současného nedostatku pohybu má
spousta lidí problémy s bolestmi zad,
obezitou a civilizačními chorobami. Jezdectví pomáhá všechny tyto problémy
řešit. Jezdící děti, mládež i dospělí,
ve srovnání s těmi, co nesportují, mají
lepší orientaci v prostoru a čase, lépe řeší
konflikty, jsou kreativnější, abstraktní
myšlení jim nečiní potíže a lépe se koncentrují.

Majitelům vlastních koní je k dispozici
ustájení s kompletním servisem služeb.
Po létech budování je dnes areál komplexně vybaveným střediskem. Je velmi populárním mezi jezdeckou veřejností, vyhledávaným českými i zahraničními turisty.
Česká jezdecká federace areál využívá pro
vzdělávání a školení trenérů, instruktorů,
rozhodčích. Chovatelské svazy pořádají
v Hradištku některé své akce.

diváků. Důležitá je hlavně atraktivita
pro diváky, proto je třeba, aby jezdci byli
skutečně na špičkové úrovni a vystoupení
se střídala v rychlém sledu. Celá akce
přináší laickým divákům poznání chovu
koní a jezdeckých disciplín.
Dopoledne je připravena Národní chovatelská přehlídka koní Kinských, prohlídky
stájí a atrakce pro děti. Ve 14. hodin pak
začíná hlavní program, koňská show,
kdy v krátkém sledu diváci zhlédnou řadu
zajímavých představení. Tato akce se pravidelně koná pod patronací hejtmana/ky
Středočeského kraje ale např. i kardinála
Dominika Duky, který v roce 2016
Slavnosti koní osobně navštívil a na závěr
požehnal koním. Občané Hradištka mají
vstup na všechny akce zdarma.
Setkáváme se s mnoha rodiči dětí a mládeže, kteří jsou velice rádi, že se jejich děti
nepotulují samy po skončení školy a mají
možnost se fyzicky i psychicky rozvíjet
a vzdělávat při péči a ježdění na koni.
A nejedná se jen o spokojené rodiče a jejich děti. Spousta dospělých, hodně zaměstnaných lidí, nachází při komunikaci
s koňmi a při ježdění na nich nezbytnou
relaxaci pro život.

V areálu jezdecké školy se již uskutečnily
úspěšné veřejné akce, halové skokové
závody, halové závody spřežení. Na jaře
se závody a akce přestěhují na venkovní
kolbiště. Stále oblíbenější jsou také hobby
závody, které se konají den před oficiálními závody.
Jezdectví v ČR za posledních dvacet let
prodělalo ohromný rozvoj.
Pro širokou veřejnost se každoročně,
na konci letních prázdni pořádají “Slavnosti
koní”. Účastní se jich několik desítek
účinkujících a podívat se chodí stovky

Jestli vás předchozí řádky oslovily můžete
si přijít pohladit koně osobně, nebo navštívit nejbližší připravované akce. Informace
lze najít na www.kone-hradistko.cz
Libuše Půlpánová

O jezdectví se tvrdí, že formuje osobnost.
Děti, které jezdí na koni, získávají pozitivní vlastnosti, jež později využijí v životě
a v zaměstnání. Tito malí jezdci také později lépe zvládají problémy, jsou pozitivní, dokážou jít za svým cílem, analyzují
svoje chyby a dovedou se z nich poučit,
bývají cílevědomější a koncentrovanější.
Protože je jezdectví jeden z mála sportů
se zvířaty, učí se děti odpovědnosti. Celoročně umožňujeme exkurze pro všechny
typy škol z blízkého okolí. Hradišťské
školy mají vstup zdarma.
Novinky obce Hradištko-Kersko / zima 2018
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Lesní ateliér Kuba v Kersku
Vánoční setkání

Blanka Bohdanová

Putování

Různí čeští malíři a grafici představují
svá díla – Vladimír Suchánek, Jiří Slíva,
Iva Hüttnerová, Jiří Suchý, Jana Strnadová, 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 2019.
Potěšit se také můžete velkým keramickým betlémem Bronislava Kuby
a mnoha jinými figurami s vánočními
motivy.
Bronislav Kuba

pozvánka

Nová výstava v Lesním ateliéru
Kuba v Kersku

Mimo 24. a 25. 12. je do konce roku
otevřeno každý den.
Více na:
www.lesniatelierkuba.cz

Od 2. února do 21. března 2019
můžete v Kersku navštívit výstavu
obrazů malířky Blanky Bohdanové
(*1930). Celý svůj profesní život zasvětila herectví, avšak v posledních
letech se věnuje naplno jen malířství.
Přijďte se podívat na snové obrazy
a osobitý malířský styl této stále vitální
dámy.
Bronislav Kuba

Tříkrálový turnaj

Účastníci loňského turnaje
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K říž v Hradištku

ˇ všem svým príznivcum
TJ Hradištko preje
˚ hodneˇ zdraví
ˇ
a štestí
ˇ v roce 2019

L abe v Hradištku
Při procházce kolem Labe jsme mohli sledovat čištění koryta řeky.

Krásné a pohodové
vánocní
ˇ svátky
a hodneˇ štestí
ˇ a zdraví
v novém roce.

Z imní Kersko
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Historie obceHradištko Kersko
Majitelé kerského polesí

Lípa svobody
Po 1. světové válce se na mnoha místech v Čechách
na oslavu konce války zasazovaly lípy jako symbol svobody. Také hradištští konšelé rozhodli, že se zde strom
vysadí.

Důvod změny

Majitelé

Poznámka

zakládací listina

993 - Břevnovský klášter

Boleslav II.

Z lesa byl vybrán k tomuto účelu krásný strom a místo
pro jeho vsazení určeno bylo uprostřed návsi na malém
kopečku.

výměna majetku
s knížetem

1012 - 1088 Česká knížata

Tento akt se konal 28. října 1919 a předem se důkladně
připravoval. Slavnostní řeč slíbil pronést učitel Václav
Kupka z Nymburka, který se nakonec pro silný déšť nemohl dostavit.

dar knížete

1088 - 1262
- pánové z Poděbrad

odúmrť (úmrtí
bez dědiců)

1262 - 1320- Přemysl II. ...,
Jan Lucemburský

zástava

1320 -Hynek Berka z Dubé

dědičné užívání

1345 - Hynek z Lichtenburku

věno manželky

1351 - Boček z Kunštátu

zeť Hynka

dědictví

1373 - Boček z Poděbrad

zeť Bočka
z Kunštátu

dědictví

1416 - Boček, Hynek, Viktorin synové

dědictví

1436 - Jiří z Poděbrad

syn
Viktorina

dědictví

1471 - Hynek z Poděbrad

syn Jiřího

výměna majetku

1492 - Vladislav II.

král

zástava

1492 - 1542 - různí šlechtici

vykoupení
zástavy

1542 - 1839 - Ferdinand I.,
čeští králové, Ferdinand V.

zakoupení

1839 - Jiří Sina

vídeňský
bankéř

dědictví

1856 - Šimon Sina

syn Jiřího

dědictví

1876 - Ifigenie Sinová

manželka
Šimona

Občané Hradištka se sešli ve škole, třída byla vyzdobena
a místo učitele Kupky promluvil správce školy o významu získané svobody a úkolech a práci, která naše občany
čeká. Přes silný déšť průvod podle plánu vyrazil od školy
na náves za zvuků kapely.
K této příležitosti byla složena slavnostní píseň a ta doprovázela práci čtyř žáků místní školy, kteří vyhloubili
díru na určeném místě a stromek vsadili. Obec dala vybudovat okolo lípy malou zahrádku opatřenou dokola
dřevěným plůtkem.
Následujícího roku se stalo, že neuvědomělý člověk lípu
svobody pořezal. Ale přesto jí to neublížilo a ona stále
roste.
Každým rokem 28. října ověšovaly děti lípu různě zbarvenými praporky a fábory ve slovanských barvách.
Když začala 2. světová válka, přišel příkaz lípu pokácet.
Hradišťáci se tomu vyhnuli tím, že odstranili plůtek
okolo lípy a tabulku s nápisem a tvářili se, že tu žádná
lípa není. Díky tomu roste zde lípa dodnes.
(Podle staré kroniky)

Sezema,
Měšek,
Hroznata,
Arnošt,
Vilém

Jan
Lucemburský

1883 - Charicleé, Ifigenie,
vnoučata
Edvard, Theodor
vyplacení
1903 - Filip Arnošt a Charicleé
manželé
dědického podílu z Hohenlohe a Schillingfürstu
1913 - Mořic z Hohenlohe
zakoupení
bratr Filipa
a Schillingfürstu
prezident
zakoupení
1922 - Josef Hyross
banky

dědictví

dědictví

Mladá lípa ještě s plůtkem (1923)

1923 - 1945 - Josef Hyross

syn

zestátnění
1945 - ČSR
Benešovy dekrety
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