zastávka č. 8 – Na Kostelíku

Na Kostelíku

Víte, že v zatáčce silnice jdoucí ze Semic do Hradištka
je místo, kde se dodnes říká U kostelíčku, což je jediná
památka na bývalý farní kostel, ze kterého na věčnou
památku odnesli v baroku sedláci do Hradištka tři gotická
okna, ze kterých udělali branky do svého statku…

Zde stávala kaple Božího těla, založená pravděpodobně po třicetileté válce. První zmínka o ní se
nachází v soupisu panství poděbradského z roku
1682, kde se o ní píše, že nemá žádných důchodů,
opravuje se z almužen a mši zde vykonává dvakrát
do roka děkan ze Sadské. Kolem kaple byl hřbitov,
kam Hradištko pohřbívalo své zesnulé.
Poslední bohoslužby tu byly konány v roce 1780,
dne 3. března 1786 byla kaple uzavřena a zapečetěna. Roku 1789 je vedena jako rozbořená.
V roce 1891 chtěla správa poděbradského panství vytěžit kámen ze základů kaple na stavbu lesního letohrádku. Při těchto pracech zde během archeologického výzkumu poděbradský lékárník Hellich
zajistil řadu historických artefaktů, které jsou dnes
uloženy ve Vlastivědném muzeu v Poděbradech.
Bylo také zjištěno, že kaple měla půdorys 12 x 10 m,
na bočních stranách byla 3 okna, na soklu byla omítka imitující cihelné zdivo a podlaha byla kryta opukovými dlaždicemi. Zachovala se klenutí oken, která byla použita jako oblouky nad vchody do domů
č. p. 25, 36 a 37 v Hradištku.
Hřbitov byl používán až do roku 1785. V následném století byly pozůstatky zesnulých vykopány
a soustředěny do společného hrobu. Ten nechal
kníže Filip Hohenlohe ze Schillingfürstu označit litinovým křížem na pískovcovém podstavci. Kříž byl
vysvěcen 31. května 1891, v neděli po Božím Těle.

Lejsek bělokrký (Ficedula
albicollis) je malý pták z čeledi lejskovitých (Muscicapidae).
O něco menší než vrabec (délka
těla 12–13,5 cm). Samec je černobíle zbarvený, přičemž bílá je
spodina těla, čelo, široký obojek
přes krk a týl a pole v křídlech. Samice a mladí ptáci jsou
zbarveni svrchu šedohnědě. Je to tažný pták, se zimovišti
v Africe. Hnízdí v dutinách stromů nebo budkách v opadavých lesích, zahradách a parcích. Na hnízdiště přilétá
v dubnu až v květnu, samci ihned po příletu začínají zpívat
a poletováním kolem dutiny se snaží přivábit samici. Hnízdění probíhá ve stromových dutinách. Hnízdí jen 1x do roka,
při zničení snůšky probíhá hnízdění náhradní.
Lejsek bělokrký je výhradně hmyzožravý, potravu vyhlíží z vyvýšeného místa a chytá v typickém letu nebo sbírá na
větvích a listech až 150 m od hnízda.

Chraňme přírodu!

Bohumil Hrabal: Historický a poetický průvodce

Drozd brávník (Turdus viscivorus) je středně velký druh
pěvce z čeledi drozdovitých (Turdidae). S délkou těla mezi
26–28 cm a s hmotností 95–140 g se jedná o největšího hnízdícího zástupce drozdovitých v Evropě. Svrchu je hnědý, spodina těla je světlá s velkými tmavými skvrnami. Končetiny má
nažloutlé, zobák světle hnědý. V letu je drozd brávník dobře
odlišitelný díky výrazným bíle zbarveným spodním stranám
křídel. Zpěv je krátký, ale hlasitý, flétnovitý, mírně melodický. Je částečně tažný, evropské populace na zimu migrují do
jihozápadní Evropy a do střední Evropy se zpět vracejí koncem února a během března. Žije
v otevřených, vysokokmenných lesích. Je všežravý, v jeho potravě se
objevují především drobní bezobratlí, hlavně žížaly, měkkýši,
hmyz a jeho larvy, zejména v zimě,
požírá také bobule.

Skřivan lesní (Lullula arborea). Tento pták velikosti vrabce je druh pěvce z čeledi skřivanovitých. Je hnědý, tmavě
skvrnitý, spodinu má bílou, končetiny žlutavě hnědé a slabý zobák šedohnědý se světlejším kořenem. Na první pohled se podobá skřivanu polnímu. Zpívá hlavně v letu (ve
výšce 100–150 m), ale také na stromech nebo na zemi.
Zpívá flétnovitě nejintenzivněji
časně ráno, často i v noci. Zimuje
v západní Evropě a Středomoří.
Vyskytuje se od nížin po horní hranici lesa. Hnízdí ve světlých jehličnatých lesích, především borových
na písčitých půdách, na vřesovištích, ve starých sadech. Potrava
je smíšená, její složení závisí na sezóně. Brzy z jara převažují zelené části rostlin, v létě drobní bezobratlí a na podzim
semena. Hnízdí většinou dvakrát, někdy i třikrát ročně
v březnu až červenci.
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