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Jarní pranostiky

Řehoře čáp letí od moře.
· NaJakésvatého
na Popeleční středu,
· takovéje počasí
bude po celý rok.
dubnu svrchu hřeje, odspodu mrazí.
· VUkáže
jaký bude pecen.
· Jestližeduben,
v máji mnoho hřímá, úrodný rok
· na to bývá.

V jarním vydání Novinek
naleznete:
- Slovo starosty
- Policie ČR informuje
- Základní a Mateřská škola Hradištko
- Řehtání v Hradištku
- Knihovna Hradištko
- 25 let bez Bohumila Hrabala
- Zamyšlení nad stářím
- Klub důchodců
- Blahopřání oslavencům
- Proč slavíme Velikonoce?
- Velikonoce v Lesním ateliéru Kuba
- Kersko stále oblíbené
- Jaro v JŠ Equus Kinsky
- Myslivecký spolek
- První písemná zpráva o naší obci
- Historie obce

Vážení a milí spoluobčané,
Mrazivá rána pomalu ustupují, ze zahrad
a lesů jsou slyšet první písničky našich
ptáčků natěšených na příchod jara. Příroda se probouzí.
Problémy spojené s nemocí Covid pomalu a jistě ustupují a člověk by chtěl říci,
že konečně bude líp a vrátíme se k normálnímu a spokojenému životu. Chtěl by
říci,… ale to by nesměla kousek od nás
probíhat válka. Všichni normálně uvažující lidé napadení Ukrajiny odsuzují
a jak jen mohou, pomáhají ohroženému
národu. Co asi mohly provést malé děti

a jejich maminky a jakým způsobem asi
ohrožují bezpečnost Ruska?
Naše obec zaslala finanční dar ve výši
70.000,- Kč na účet velvyslanectví Ukrajiny. Pozadu nezůstali ani naši fotbalisté, kteří uspořádali sbírku trvanlivých
potravin, oblečení a drogistického zboží,
to bylo dopraveno přímo do válkou
postižených oblastí Ukrajiny.
Samostatně se připojili i někteří naši
spoluobčané tím, že bezprostředně poskytli dary jak materiální, tak i finanční.
Ty mířily i do sousedních Semic, kam se
přestěhovalo po vypuknutí konfliktu

několik desítek rodinných příslušníků,
kteří přijeli za svými příbuznými pracujícími hlavně v Bramku. Všem, kdo pomohli a pomáhají patří veliký dík.
V loňském roce byla dokončena první
etapa rekonstrukce místních komunikací. Zbývá dodělat ještě drobné dokončovací práce, jako například terénní úpravy.
Společnost Zahradnictví Jandl nám
přislíbila zasazení záhonu trvalek před
koloniálem, čímž toto místo jistě získá
na kráse. V případě získání dotace bude
následovat druhá etapa, která zahrnuje
ulice U Borku a Pod Kopeckova.

Ve stadiu vyhlášeného výběrového řízení
je vybudování chodníku od autobusové
zastávky k č.p. 1 a také nová autobusová
zastávka Pastviště, směrem na Sadskou.
V brzké době bude vypsáno VŘ na zpracování projektu chodníků od Pastviště
přes obec až ke hřbitovu.
V letošním roce dojde k vybudování nových
sběrných míst v Kersku i v Hradištku.
Projekt je hotov a připravujeme žádost
o dotaci a VŘ na zhotovitele. Doufám,
že nový vzhled těchto míst přispěje
k celkovému zkulturnění okolí sběrných
nádob a všichni budeme udržovat tato
místa v pořádku a uklizená.
Vzhledem k demografickému vývoji v naší
obci je ve stadiu zpracování projektové
dokumentace dostavba patra MŠ o jednu

třídu. Také škola by se měla v budoucnu
rozšířit a nové učebny, které vzniknou
v patře. Tak budeme moct přijmout více
našich nejmenších dětí do předškolního
a školního vyučování. To je zatím budoucnost. Abychom mohli rychle navýšit kapacitu školy a školky, tak již během
letošních prázdnin provedeme drobné
stavební úpravy.
Ke zklidnění dopravy hlavně v Kersku
jistě přispěje umístění ukazatelů okamžité rychlosti. Sice jsme neuspěli se žádostí
o získání dotace, ale zastupitelstvo rozhodlo jednomyslně, že budou pořízeny
z vlastních zdrojů. Měly by být uvedeny
do provozu do začátku letní sezóny.
Také ČEZ Distribuce již finišuje s projektem položení nového vedení NN, při jehož

U pozornění

realizaci bychom chtěli položit i nové
vedení veřejného osvětlení. Opravy a udržování několik desítek let starého vedení
je finančně velmi náročné, nové kabely
veřejného osvětlení včetně nových lamp
by měly být nainstalovány i v Kersku.
Před jarem byly odstraněny nánosy hlíny
podél silnice v Hradištku i v Kersku,
což přispěje k plynulejšímu odtoku vody
z komunikace, příkop před Klubem důchodců je prohloubený. Děkujeme Správě
a údržbě silnic.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem
krásné svátky jara a doufám, že prožijeme
Velikonoce tak, jak jsme byli zvyklí
v minulosti se všemi zvyky a tradicemi.
Ing. Vlastimil Šesták, starosta obce

TRÁVA
Jan Noha

pro občany

Zjara ona první vstává,
sníh si z hlavy setřepává,

Svoz komunálního odpadu

v létě pod kosou se skloní
a až k hvězdám sladce voní,

Zastupitelstvo na svém zasedání dne
28. 2. 2022 schválilo změnu frekvence
svozů od května 2022, (Usn. 17/23/22).

na podzim, když vítr skučí,
bere zemi do náručí,

Ze 145 domácností, které se do hlasování zapojily hlasovalo 37 pro zvýšení
poplatku za svoz při zachování frekvence svozů, 108 hlasovalo pro zachování výše poplatku a frekvenci svozu
na 14 dní. Výsledky budou zohledněny
po skončení topné sezony, tj. od 2. 5.
2022. Cena tak zůstane zachována.

v zimě v polích, na zahradě,
peřinu přitáhne k bradě,
aby zjara první vstala,
sníh si z hlavy setřepala.

Pořízení mobiliáře
Usnesením zastupitelstva ze dne
28. února byla odsouhlasena realizace
projektu, který byl schválen k dotační
podpoře ve výši 98.400,- Kč z Programu rozvoje venkova ČR na základě
pravidel platných pro 5. Výzvu MAS
Podlipansko, o.p.s. v rámci Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje.
Jedná se o pořízení mobiliáře pro kulturní a společenské akce, to znamená
jednoho kusu party stanu 12x6m, jednoho kusu party stanu 3x6m, nezávislého
zdroje elektrické energie, 10-ti souprav
pivních setů a mobilního osvětlení.
Cílem pořízení této investice je zlepšení podmínek pro kulturní a společenské
vyžití občanů Hradištka a Kerska.
Dalším krokem bude průzkum trhu
a výběr dodavatelů uvedeného vybavení.
Předpoklad nákupu - duben, květen 2022.
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Fotografie titulní strana: Borovice Krásná Pepina, autor: Bronislav Kuba

A ktuální informace
o činnosti a dění v obci
jsou pravidelně uveřejňovány na oficiálních webových stránkách naší obce.
www.hradistko-kersko.cz

U závěrka letních Novinek
Uzávěrka letního čísla Novinek
je 21. 6. 2022. Příspěvky dodané po
termínu uzávěrky budou zveřejněny
v podzimních Novinkách. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. Redakce
nezodpovídá za názory čtenářů.
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2022

U pečte si velikonoční perníčky

Policie ČR informuje

Těsto na perníčky
1 Heru a 500 g medu opatrně rozpustit
ve velkém hrnci
poté zchladit aby se ve hmotě udržel prst
přidat 200 g prosátého cukru moučka
2 vejce
1 č. lžička perníkového koření
2 č. lžičky sody
1 kg hl. mouky
citr. kůra
(může se přidat trochu ml. pepře, jen
na špičku nože)

Zdobit můžete také vykrojenými tvary
z rolovaného fondánu, které přilepíte
bílkovou polevou.
Ať se Vám povedou.

Zpracujeme těsto a po částech vyvalujeme asi na ½ cm silný plát a vykrajujeme tvary. Peče se na plechu s peč.
papírem asi na 180-200 stupňů.
Poleva asi 200 g moučkového cukru,
1 bílek, šťáva z citronu, ½ lžičky kokosového pudinku - tře se v porcelánové
misce vařečkou do zhoustnutí. Podle
potřeby přidat cukr nebo šťávu z citronu.

d d d Jaro v Hradištku d

d
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Pokus podvodu formou vishing
NYMBURSKO – Kriminalisté prošetřují případy pokusů útoků na bankovní
účty.
Jednačtyřicetileté ženě z Milovic zazvonil telefon, kdy na druhé straně se ozval
mužský hlas, který vystupoval pod jménem banky, kde má žena založený svůj
účet. Prvotně muž volal z důvodu
úvěru, který žena údajně žádala. Poté,
co mu žena sdělila, že žádný úvěr nežádala, odpověděl ji, že její účet byl napaden a přesměruje ji na bezpečnostní
oddělení.
Celý hovor vyzníval naprosto profesionálně, bez náznaku toho, že by se
mohlo jednat o jakýkoliv podvod.
Podvodníci mají vše důkladně promyšlené, dokonce ženu informovali
o předání věci Policii ČR a následně
byla kontaktována dalším mužem,
který se za policistu vydával. Cílem
všech telefonátů bylo dostat ženu
na určené místo, aby veškeré peníze
z účtu vybrala a vložila na jiný účet.

V tomto případě dopadlo vše dobře,
neboť žena cestou na smluvené místo
navštívila pobočku dané banky,
kde celou záležitost probrala s přítomnými bankéři a zjistila, že informace
se nezakládají na pravdě a jedná se
ze strany mužů o podvod. Následně věc
oznámila na Policie ČR.
Takových případů neustále přibývá
a proto je potřeba, být na takovou
situaci připraven a rozhodně nikdy
a nikomu přes telefon nesdělovat informace ke svému bankovnímu účtu!!!
Policejní prezidium se touto problematikou zabývá a jsou zpracována
preventivní videa.
Odkaz na jejich tiskovou zprávu s preventivními radami a videem naleznete
na tomto odkazu:
https://www.policie.cz/clanek/
kyberkampan.aspx
por. Bc. Petra Potočná, komisař
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Oddělení tisku a prevence
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2022
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko

dd

Život ve školních lavicích ...
... vůbec není nudný a v naší škole se stále něco děje.
S novým rokem se opět začalo jezdit
na plavecký výcvik, téměř celá škola
využila možnosti jet na zimní školu
v přírodě do Dolního Dvora, přibyl nový
žák do 3. ročníku, žáci 1. a 2. ročníku
navštívili divadélko v mateřské školce,
probíhal Předškolák pro budoucí prvňáčky. V rámci polytechnické výchovy se uskutečnil projektový den Dřevíčková dílna
a začalo se nacvičovat na kulturní akce.
V družině si děti v maskách užily masopustní karneval.

V rámci preventivní výchovy se napříč
školou i školkou uskuteční projekt
Kocour preventista, ekologický program
Tonda obal, věnovaný třídění odpadu
a recyklaci a zapojíme se do akce Ukliďme
Česko.

S jarem vždy přichází do našeho života
plno energie a plánů. Rádi bychom se
s dětmi vrátili k tradicím a akcím, které
se v minulých dvou letech nemohly
uskutečnit. A tak se připravujeme na
Vynášení smrtky a doufáme, že se s blížícími Velikonocemi obnoví letitá tradice
řehtání chlapců z vesnice.

V květnu se uskuteční škola v přírodě
v Rudolfově a Dětský den, který si pro děti
z mateřské školy připraví žáci sami.

4. a 5. ročník si ověří své dopravní
znalosti na Dopravním hřišti v Nymburku
a zažijeme Čarodějnickou školu. Rádi
bychom jeli také do Prahy nebo do galerie
do Kutné Hory.

Rozloučíme se s předškoláky, pasujeme
prvňáčky na Rytíře čtení a pro všechny
připravíme školní akademii, na které
se rozloučíme s žáky 5. ročníku.

Masopustní karneval

Plánů máme stále ještě hodně a věříme,
že na většině z nich se potkáme nejen
s rodiči a dalšími členy rodin našich dětí,
ale i s ostatními přáteli školy a školky.
Děkujeme za věnovanou podporu a pomoc
škole a našim dětem.
Mgr. Marcela Šteffková
ředitelka ZŠ a MŠ
Dřevíčková dílna
Velikonoční tvoření v knihovně

Vzpomínky na zimní školu v přírodě
Letos jsme opět mohli vyrazit na hory
do Dolního Dvora a užít si týden lyžování. Téměř dvouletá pauza byla patrná
u někoho jen pár hodin. A přestože jsme
hned první den nezačali úplně zdařile,
v pátek jsme všichni zvládali nejen lyže
ale i vlek a opravdu jsme si to užili.

Doufáme, že budeme přání moci splnit,
protože okamžiky s našimi dětmi jsou
těmi nejkrásnějšími nejen v naší práci, ale
i v našem celém životě.
Učitelský sbor ZŠ

Skutečné lyže jsme odpoledne na chatě
vyměnili za vlastnoručně vyrobené z kartonu a za spoustu her v rámci Zimní
sportiády, která se odehrávala mezi
družstvy, do kterých byli účastníci zájezdu v rámci celopobytové hry rozděleni.
Spousta legrace a skutečného fandění,
upřímného kamarádství zavládlo během
pobytu, a proto byl poslední den po závěrečném slalomu a po předávání medailí
naplněn přáním, aby se zase mohla
uskutečnit i letní škola v přírodě.
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Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku pro školní rok
2022/23 bude probíhat 5. 4. 2022.

• Zápis do 1.ročníku ZŠ bude probíhat
5. 4. 2022 od 14.00 hod do 17.00 hod
v učebně základní školy.
Po domluvě - pouze pro děti, které
nebyly v řádném termínu a předem
se omluvily, nejpozději 13.4.2022.
• Věk dítěte
6 let k 31. srpnu 2022 (dítě narozené
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti
s odkladem povinné školní docházky
ze školního roku 2021-2022).
5 let k 31. 8. 2022 - pokud je dítě
přiměřeně duševně a tělesně vyspělé,
může být přijato, pokud zákonný
zástupce dítěte doloží příslušná
vyjádření:

- Zákonní zástupci vyplní potřebné
tiskopisy nebo je mohou již mít
vyplněné předem (www stránky školy
- Žádost o přijetí, Zápisní lístek).
- Zákonní zástupci se seznámí s kritérií přijetí do základní školy.
• Každý zákonný zástupce obdrží
registrační číslo dítěte. Pod tímto číslem
získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy (www.skola-hradistko.cz).
Seznamy budou zveřejněny minimálně
po dobu 15 dnů.
• O přijatých žácích škola vystaví
„Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí
o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě,
že žák do naší školy nenastoupí,
je zákonný zástupce povinen toto škole
oznámit osobně, písemně, e-mailem
info@skola-hradistko.cz.
• Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí
o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu
na odvolání (15 dnů od doručení).

- dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. 2022
do 31. 12. 2022 - doloží zástupce
vyjádření Školského poradenského
zařízení (PPP nebo SPC)

• Žáci, kterým byl v loňském roce
udělen odklad povinné školní docházky musí podat novou přihlášku.

- dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. 2023
do 30. 6. 2023 - doloží zástupce
vyjádření - Školského poradenského zařízení a odborného dětského
lékaře dítěte

• Pokud bude zákonný zástupce žádat
pro své dítě odklad povinné školní
docházky, musí při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické
poradny a odborného lékaře nebo
klinického psychologa.

• Organizace zápisu
- K zápisu přicházejí děti v doprovodu
zákonného zástupce/ či jiné osoby
s prokazatelnou ověřenou plnou
mocí k zastupování.
- Zákonný zástupce předloží rodný
list dítěte (u cizinců pas) a svůj doklad
totožnosti.
- Zápis probíhá za přítomnosti zákonného zástupce asi 30 minut.

• Výsledky budou vyvěšeny na webu
školy pod registračním číslem dítěte
do 25. 4. 2022.
Díky, že si vyberete právě nás!
V Hradištku 10. 3. 2022
Mgr. Marcela Šteffková
ředitelka školy

M ateřská škola
Hradištko
Každé ráno vstávám rád,
spěchám do školky si hrát…
S dětmi jsme se ve školce opět nenudili. Tvořili a učili jsme se spoustu
užitečných, zajímavých věcí a samozřejmě si hodně hráli.
Tvořili jsme lojové koule pro ptáčky
z různých zrníček a dalších dobrot,
které děti odnesly k rybníku, kam
ptáčků létá opravdu mnoho. Bylo hezké
je poté chodit pozorovat, jak se ke stromu slétávají. Dokonce jsme u rybníka
někdy natrefili i na kachny, které děti
velmi rády pozorují a počítají.
V únoru k nám přijelo divadélko
s představením „Pohádky z kuchařské
čepice“, na kterou k nám do školky
zavítaly i děti ze základní školy. Pohádka byla opravdu humorná a dětem
se moc líbila.
Na oplátku jsme poté navštívili školu
my, kde proběhl polytechnický vzdělávací program „Dřevíčková dílnička“,
kde si děti zkusily práci se dřevem,
s různým nářadím a mohly si samy
vyrobit dřevěnou kačenku.
Koncem února jsme si s dětmi povídali o Masopustu. Tvořili jsme masopustní koláče, různé masky, šašky
a uspořádali jsme pro děti masopustní
karneval. Děti přišly v opravdu krásných masopustních maskách, které jim
jejich skvělé a vynalézavé maminky
vytvořily. Děti mohly tančit, soutěžit
a užívat si netradičního dne ve školce.
Blíží se nám zápis do základní školy,
tak bychom neměli zapomenout na naše
předškoláky, kteří se na zápis pilně
připravují. Ale také jezdili celou zimu
s velkými školáky na plavání do nymburského bazénu. Kurz plavání zvládli
skvěle a dovezli si krásná první
vysvědčení.

Ve školce se nenudíme

Začíná nám jaro, venku je krásné
počasí a my stále více času trávíme
na zahradě školky, kde se po dlouhé
zimě opět mohou děti houpat na houpačkách, jezdit na odrážedlech a krášlit
chodníky křídami …
Masopustní karneval ve školce
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Pohádka z kuchařské čepice

Jana Pazderová (učitelka MŠ)
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„Ř ehtání“ v Hradištku?
Jedna z mála tradic, která se v naší
vesnici léta udržovala, a kterou přerušila po dva roky doba covidová, byla
starobylá velikonoční tradice, jež byla
součástí rituálu spojeného s jarní výroční obřadností a v lidovém prostředí
a souvisela s kolektivní oslavou nového
vegetačního roku a se zahájením zemědělských prací.

Řehtání v Hradištku v roce 2018

Chlapecká velikonoční obchůzka s řehtačkami je odvozená z liturgie pašijového
týdne, kdy v kostelích od „Gloria“ na Zelený čtvrtek do „Gloria“ na Bílou sobotu
umlknou zvony, jelikož odletí do Říma,
a jejich zvuk nahradí zvuk řehtaček.
V dnešní době už to samozřejmě nedává
smysl, ale je to pěkná tradice a těch nám
už moc nezůstalo, takže by byla škoda,
kdyby i tento zvyk z Hradištka zmizel.
Řehtání v Hradištku začíná již ve čvtrtek
před Velikonocemi, kde se kluci sejdou
u rybníčku Pod Kopeckova. Na Zelený
čtvrtek v poledne se již vyráží s řehtačkami na obchůzku obce a zvonění se nahrazuje řehtáním až do Bílé soboty.
V minulosti byla účast pro všechny kluky
zhruba od 6 do 14-15 let téměř „povinná“,
řehtání byla zábava, na kterou se všichni
kluci dlouho dopředu těšili. Účast na řehtání je omezená školní docházkou na základní školu, takže nejstarším řehtáčům,
kterým se říká „Kapitáni“ je okolo 15 let.
Dolní hranice nijak omezená není, odpoledního řehtání se někdy zúčastňují i čtyřletí řehtáči (často v doprovodu maminky či tatínka) aby se v dalších letech stali
stabilními účastníky této jarní tradice.

Cestou řehtáči ještě obíhají postranní
ulice, aby byli slyšet opravdu všude.
Na Bílou sobotu dopoledne řehtáči obejdou vesnici, u každého domu zazpívají
koledu...
…a pak dostanou výslužku jako odměnu
za to, že řehtáním zastoupili nepřítomné
zvony. Odměna je to zasloužená, protože
řehtání je poměrně náročný sportovní
výkon. Není nic snadného obejít sedmkrát
za tři dny celou vesnici, točit při tom
řehačkou nebo tlačit trakař a ještě zpívat.
Sobotní vstávání na ranní řehtání už není
nic snadného.
Fakt, že řehtáči chodí koledovat v sobotu,
občas mate ty, kteří neznají tuto tradici
a diví se, proč se někdo dožaduje koledy
už sobotu a ne až v pondělí. Jak už bylo
výše řečeno, jedná se o odměnu za náhradu zvonění. Jako výslužka byla dříve
oblíbená klasická velikonoční vejce,
ať malovaná vařená, tak syrová. V současné době (asi v souvislosti s úbytkem slepic
- již to není samozřejmá součást každého
hospodářství) převažují různé sladkosti
a drobné peněžní částky.

Zápis

do mateřské školy
pro školní rok 2022/2023
Zápis se bude konat
v budově školky
dne 4. 5. 2022
od 14:00 - 17:00 hod
Tiskopis přihlášky
lze stáhnout z webových stránek
www.skola-hradistko.cz.
K zápisu si rodiče přinesou řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku
k předškolnímu vzdělávání, občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Při přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání bude ředitelka školy postupovat dle Kritérií pro přijímání dětí.

d

d

Ač jsou Velikonoce, jejichž součástí řehtání
je, církevní svátek, v době socialismu
se z toho stala vysloveně světská záležitost
proložená pozůstatky původních textů
písní. Někomu to může připadat jako
archaismus, ale je to pěkná tradice,
na kterou všichni, kdo to zažili, rádi vzpomínají. Ranní řehtání za tmy, často v zimě,
někdy i za sněžení je silný zážitek. Stejně
jako sobotní odpoledne, kdy se unavení
řehtáči vracejí domů s bohatou koledou
a pocitem, že to zvládli a za rok půjdou
zas …
Budeme věřit, že se tato tradice z našich
předvelikonočních dnů nevytratí a nedojde k jejímu zapomění.

Nejstarší „Kapitáni“ dohlížejí na dodržování pravidel, kázeň a řídí závěrečné
dělení koledy.
Řehtat se začíná ve čtvrtek v poledne
a další řehtání probíhá večer. Na Velký
pátek se začíná ráno, další obchůzka
je v poledne a poslední večer. Na Bílou
sobotu se řehtá jen ráno a pak už dojde
na závěrečnou koledu neboli vyřehtávání.
Trasy řehtání vedou ,,Kapitáni” Hradištkem
ke kapličce, kde je první krátká přestávka.
Druhá část trasy vede směrem ke škole.
|6
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K nihovna Hradištko

Co vše umí naše deti

Zdravím všechny čtenáře a přátele knihovny. Podívejte se, co se dělo
od začátku roku v knihovně.

Jak je již v Hradištku dlouholetým zvykem,
navštěvují naši knihovnu pravidelně žáci
ze školy i děti ze školky. Vždy je pro ně
připraven program, který zahrnuje
pohádku nebo příběh a nějaké drobné
vyrábění či hraní. Někdy čtou pohádku
děti, jindy jim pohádku předčítám.
Čtení je pro děti velmi důležité, udělejte
si každý den alespoň malou chvilku
a čtěte svým dětem. A potom si spolu
povídejte o tom, co jste četli. Budete
tak přirozeně rozvíjet slovní zásobu dětí
i jejich fantazii.
V lednu jsme v knihovně malovali srdíčka,
vyráběli chodící zvířátka z papíru, učili se
zavazovat tkaničky. V rámci cyklu Jak
se co dělá jsme si povídali o ovečkách
a cupovali vlnu do jehelníčků.
Četli jsme pohádku O třech medvědech
a O zlobivé tkaničce,zahráli si pohádku
Boudo budko s papírovými loutkami.
Četli jsme ukázky z různých dětských knih.
Z papírových šablon jsme vystříhali
nádherné motýly „zavařovali“ srdíčka
jako dárek pro maminky ke Dni žen,
zdobili perníčky a poslouchali pohádku
O zlé ježibabě, která se napravila.
Knihovnu navštívili pánové Svatuškové,
rodáci z Hradištka a společně jsme vzpomínali na časy dávno minulé.
Letošní březen byl vyhlášen měsícem
čtenářů a knihovna si pro širokou
veřejnost připravila soutěž Hledáme
písničky. Hledali jsme písně o koních.
Mohli soutěžit velcí i malí, jednotlivci
i rodiny nebo kolektivy. Protože soutěž
nebude ukončena do uzávěrky Novinek,
můžete sledovat její výsledky na stránkách knihovny.
Přeji všem krásné jarní dny a těším se,
že se budeme i nadále potkávat v knihovně.
Vaše knihovnice
Jana Šestáková

Aktuality z knihovny naleznete na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
nebo na facebooku pod názvem
Knihovna Hradištko.
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2022
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25 let bez Bohumila Hrabala

C hata Bohumila
Hrabala

3. února 2022 v 15.00 hodin proběhlo
v Hradištku na hřbitově vzpomínkové
setkání přátel Bohumila Hrabala u příležitosti 25. výročí jeho úmrtí.

V sobotu 5. 2. 2022 se poprvé otevřela
k nahlédnutí veřejnosti bývalá chata
Bohumila Hrabala v Kersku. Středočeský kraj, který ji zakoupil, s ní má
velké plány. Chatu by rádi uvedli do stavu jako za života spisovatele Bohumila
Hrabala. Zatím je chata téměř prázdná,
expozici teprve připravuje Polabské
muzeum. Několik kusů nábytku pana
Hrabala se našlo v garáži, a ty si již
mohli návštěvníci prohlédnout.

Pietní akt proběhl v rámci výjezdního
zasedání Rady Středočeského kraje
za přítomnosti senátora pana Pavla
Kárníka a hejtmanky Středočeského
kraje Petry Peckové. Na hřbitově
v Hradištku se u hrobu slavného spisovatele sešlo více než 50 lidí. Hrob byl
ozdoben mnoha krásnými kyticemi,
někteří obdivovatelé pana spisovatele
přinesli lahvové pivo a dokonce jeden
muž přinesl načepovaný půllitr piva.
Paní Jana Kubová přednesla několik
slov o významu spisovatele Bohumila
Hrabala a Jan Řehounek mluvil o jeho
pohřbu před 25 lety.

Paní hejtmanka pozvala veřejnost
na sobotní prohlídku spisovatelovy
chaty, kterou zakoupil Středočeský kraj
a připravuje její rekonstrukci.

a starosta obce Hradištko Vlastimil
Šesták. Při rozhovoru s paní hejtmankou upozornil starosta Hradištka na to,
že bude potřeba v Kersku vybudovat
záchytné parkoviště, které by alespoň
částečně pomohlo při zvýšeném provozu v souvislosti s předpokládanou
návštěvností spisovatelovy chaty v Kersku. Již nyní je o víkendech dopravní
situace v Kersku neúnosná. Stávající
nové parkoviště je kapacitně nedostačující. Auta parkují na velké části
Betonky a dopravní situace je nepřehledná. Obec sama není schopna ze svého
rozpočtu nové parkoviště financovat
a vhodné pozemky na tento projekt jsou
v majetku KSUS.

Mezi přítomnými byli také pan Tomáš
Mach, starosta města Nymburk, pan
Jiří Beneš, starosta z Přerova nad Labem

Paní Hejtmanka pověřila v této záležitosti příslušné náměstky, aby se problémem zabývali.

Fotografie z mimořádného otevření chaty Bohumila Hrabala pro veřejnost
autor: Radek Plavecký, Právo / zdroj: novinky. cz

Podle slov ředitele Polabského muzea
Jana Vindušky Bohumil Hrabal s manželkou koupili chatu v lesích v roce
1965 za spisovatelovy literární honoráře. Trávil tady více než třicet let.
Nejraději psal venku na lavičce pod
stromy nebo v prosklené verandě.
Hrabalovi byli bezdětní a domek
odkázal spisovatel sousedům, kteří se
o něj starali v posledních letech
jeho života. Právě od nich nedávno
Středočeský kraj chatu s pozemkem
o rozloze 3500 metrů čtverečních
koupil za 9,9 milionu korun.

Již od časného rána se sjížděla auta
z různých částí republiky a lemovala
silnici v Kersku v délce několika
kilometrů. Dlouhá fronta lidí, kteří si
chtěli prohlédnout domek, ve kterém
vznikla světoznámá díla pana spisovatele Bohumila Hrabala, se táhla
od vstupních dveří až k hlavní silnici.
Podle hrubého odhadu si tento den
chatu prohlédlo okolo jednoho tisíce
návštěvníků.
Chatu bude kraj zatím otevírat veřejnosti jen při výjimečných příležitostech, letos ještě během tradiční letní
akce Hrabalovo Kersko.
(XXIII. Hrabalovo Kersko se uskuteční
v sobotu 21. května 2022.)
Kraj počítá s trvalým zpřístupněním
chaty v roce 2024, kdy si budeme připomínat 110 let od narození Bohumila
Hrabala.
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Z amyšlení nad stářím
Stárnutí je přirozený proces v životě,
kdy stáří je spojováno s mnoha
změnami. Mnozí jedinci se stáří obávají,
protože vnímají jenom negativa, které
s sebou nese. Děsí se zhoršující se zdravotní kondice, neustále se snižujících
schopností a dovedností, či dokonce
závislosti na druhé osobě. Naopak jsou
i jedinci, kteří ve stáří objevují možnost
více cestovat, věnovat se svým zájmům,
koníčkům, vnoučatům, chatě, chalupě
či zahradě. Jsou si vědomi, že stáří
je nevyhnutelná součást života, a tak tuto
realitu přijímají se všemi klady a zápory.
Kvalitu stáří lze vnímat mnohem dříve,
nežli se stáří opravdu přihlásí. Stáří
nejvíce doléhá na ty jedince, kteří si ho
nejsou schopni připustit.
Charakteristika stáří není jednoduchá,
proto vzniká více definic, avšak žádná
z nich není úplně výstižná. Pro své zamyšlení nad touto tématikou jsem si
zvolila definici od autorky Haškovcové,
která definovala stáří takto: „Stáří
je přirozeným obdobím lidského života
a je vztahováno k životnímu období
dětství, mládí a k době zralosti. Je třeba
si však uvědomit, že stáří není nemocí,
ale zcela přirozeným procesem změn,
které trvají celý život, jsou však patrné
až v průběhu pozdějšího věku.“
Senioři přijímají sociální změny mnohdy
velmi obtížně, vzhledem k tomu,
že ve stáří jich přibývá. Zejména se jedná
o odchod do starobního důchodu, a tím
i o změnu pracovní role a ztrátu pracovního kolektivu a dalších navyklých
pracovních činností. Často také dochází
k sociální izolaci, osamělosti nebo
samotě, která může být zapřičiněna
například smrtí partnera. Jako nejvýznamnější sociální změna je vnímána

K lub důchodců
ztráta soukromí, vlastního domova,
odchodem do domova pro seniory či nemocnice. Jiná je i ekonomická situace
seniorů. Nízká penze, nejrůznější poplatky a doplatky např. v lékárnách
mnohdy nedovolují udržet dosavadní
životní standard, na který byli ve středním věku zvyklí.
Ovlivnit celospolečenský pohled na stárnutí a stáří v České republice se snaží
ovlivnit organizace, občanská sdružení,
nadace, ale i kluby pro seniory, které se
věnují programům pro seniory a zabývají se seniorskou otázkou.
I v naší obci máme klub pro seniory,
kterému říkáme klub důchodců. Do našeho klubu důchodců docházejí pouze
ženy, i když bychom rády přivítaly mezi
námi i tu mužskou seniorskou populaci.
V koronavirové pauze jsme se nescházely, nicméně jsme byly v kontaktu
a v případě potřeby si pomáhaly. Hlavní
osobou, která projevovala zájem o to,
zda některá z členek klubu nepotřebuje
nějakou výpomoc byla vedoucí klubu
paní Miluše Ziková. Bez ohledu na své
osobní zájmy byla vždy k dispozici
kterékoli člence klubu, když se v jejím
telefonu ozvalo: „Milu, mohla bys….. “
a paní Milu mohla vždy, ať už to byly
nákupy, doprovod k lékaři, vyzvednutí
léků z lékárny, osobní pomoc v domácnosti, apod.
Přesto že to může, v době kterou jsme
v posledních dvou letech prožily a prožíváme, někomu připadat samozřejmé,
běžné, chci touto cestou vedoucí našeho
klubu důchodců paní Miluši Zikové
za tuto vstřícnost poděkovat.

Zdravíme všechny spoluobčany a protože začalo jaro, přejeme si už lepší
počasí, ať můžeme na zahrádky.
Také už jsme se začaly scházet v klubu
a doufáme že ten covid už nás bude
míjet, byly jsme také v divadle a podle
počasí vezmeme hůlky a jdeme na procházku.
Většina z nás jsme narozené po válce
a proto máme strach ze současné politické situace, věříme že to bude dobré
a přejeme to všem lidem.
Za Klub důchodců
Miluše Ziková

M ilé vzpomínky
Pár vzpomínek na přátelská setkání
Klubu důchodců v uplynulých letech.

Sousedské posezení - rok 2014

Jitka Krejčíková

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

Pozdrav z Klubu

d

d

d

Opékání buřtů - rok 2015

V dubnu oslaví své narozeniny paní Božena Nováková, Miluše Lugmajerová,
Zdeňka Čihulová, Marta Kratochvílová a pánové Otakar Hřebík, Zdeněk Uličník,
Josef Zahrádka, Jiří Zenker, Josef Bláha a Stanislav Hezina.
Květnovými oslavenci jsou paní Marie Šťastná, Eliška Žeravá, Marie Bauernfeind
a pánové Josef Čihula, František Hlavička, Pavel Smejkal a Dušan Huljak.
V červnu oslaví své narozeniny paní Zdeňka Brettová, Jiřina Hlavičková,
Jindřiška Herclová, Helena Ouhledová a pánové Jindřich Viterna a Jiří Volc.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2022
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P roč slavíme Velikonoce?
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější
svátky. Jsou to svátky jara, probouzející se přírody ze zimního spánku.
Odedávna se velikonoční zvyky
a obyčeje lišily vesnici od vesnice.
Lidé z měst odjíždějí na chalupy.
V obchodech se prodávají kraslice,
pomlázky, beránci a za výlohami
spatříme žlutá kuřátka, housátka
a rozmanité množství zajíčků.
Velikonoční svátky jsou u nás vnímány především jako svátky folklóru.

Náboženství jsou prý jen „těšínská
jablíčka“ pro staré, nemocné a slabé.
Dnešní doba hlásá: člověk se má spolehnout pouze sám na sebe, na své
schopnosti a na svou sílu! Někteří lidé
naopak zastávají názor, že je dobré něčemu věřit. Na tom není přece vůbec nic
špatného. Co když nad námi opravdu
něco je, snad nějaká inteligentní bytost?
Jedni věří v přírodu, druzí v osud, nebo
prozřetelnost apod. Je tolik různých
názorů. Ale proč potom křesťané říkají,
že pouze víra v Ježíše Krista, v jeho
ukřižování a vzkříšení je pro všechny lidi
tak důležitá?
Celý příběh, který se odehrál před 2000
lety by zabral většinu tohoto vydání
Novinek 😊, ale pokusím se Vám alespoň
přiblížit jednotlivá předvelikonoční
období, která začínají popeleční středou.
Od tohoto dne po dobu šesti nedělí
je tzv. postní doba, která trvá 40 dní.
Mělo by nám to připomínat 40 dní, které
Ježíš strávil na poušti.
Šestá postní neděla nebo-li Květná (mohli
jste slyšet i Palmová), je pojmenována
na památku slavného příchodu Ježíše
do Jeruzaléma, kde ho lidé vítali palmovými ratolestmi. Tento den je poslední
před nastávajícím pašijovým týdnem.

Proč tomu tak je? Vždyť Velikonoce,
podobně jako Vánoce mají být oslavou
něčeho mnohem důležitějšího, připomínkou klíčových událostí pro celé
lidstvo: narození Spasitele lidstva a jeho
dramatického odchodu z tohoto světa.
Z vánočních svátků se stalo něco úplně
jiného. Lidé propadli nákupní horečce
a symbol Vánoc - děťátko v jesličkách se obchodníkům dobře hodí k reklamě.
A Velikonoce? Tam se zmučené tělo
na kříži k tomuto účelu příliš nehodí,
není to ani roztomilé. Naopak, nutí
člověka, aby zpytoval svoje svědomí.
To však lidé nedělají rádi, chtějí zapomenout a raději utíkají k zábavě.
Velikonoce nejsou jen svátkem vítání
jara, nebo oslavou nového života v přírodě. Jsou připomínkou pravdivých
historických událostí, které mají pro lidstvo nedozírný význam.

Tento název jistě znáte.
„Pašije - z latinského passio „utrpení“.

Ale po západu slunce, s blížící se velkou
nocí (... a tady nám vzniká název Velikonoce), se schyluje k nejradostnějšímu
svátku celého roku.
Boží hod velikonoční (Velikonoční
neděle) - končí nám pašijový týden.
Křesťané slaví vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tato neděle je nejvýznamnějším dnem celých Velikonoc.
Velikonoční období trvá 50 dní a končí
Letnicemi - doba, kdy vznikla první Církev,
ale to už je jiná kapitola 😊.
A jak zakončit tento článek? No přece
modlitbou.
Pane a Otče náš, procházíme postním
období s přípravami na Velikonoce.
Prosíme o dar ztišení a hlubokého
zamyšlení nad sebou samými.
Ty víš, v jakém spěchu a všelijakém
napětí dnes žijeme. Soustřeď naši mysl
na to, co je pro nás nejdůležitější.
Prosíme Pane, za všechny, kdo potřebují Tvou pomoc, za nemocné, ztrápené,
opuštěné, bezradné.
Prosíme za své rodiny, přátele i za ty,
kteří si myslí, že Tě k životu nepotřebují.
Děkujeme Ti Pane, za každý nový den,
do kterého se můžeme probouzet.
Naplň naše srdce pravými ctnostmi,
jako je láska a pokora. Amen

Každý den v tomto pašijovém týdnu má
své zvláštní pojmenování a tím důležitost tohoto týdne podtrhuje.
Modré pondělí - v kostele se vyvěšovaly modré látky. Dříve dětem začínaly
dny volna, kterým se říkalo „vakace“,
dnes bychom řekli prázdniny.

Radka Ziková, DiS
Kazatelka Církve československé
husitské v Poděbradech

Žluté úterý - v kostelech se začínaly číst
pašijové příběhy a hodně se zpívalo
(většinou dojemné zpěvy).
Škaredá středa (smutná, černá) - v tento
den Jidáš za 30 stříbrných zradil Ježíše.

Po těchto pár větách věřím, že už každý
čtenář ví, kam míří mé myšlenky
o Velikonocích. Ano, Velikonoce jsou
nejdůležitější křesťanské svátky.

Zelený čtvrtek - je dnem naděje. Tento
den si připomínáme Ježíšovu Poslední
večeři, jíž v předvečer své smrti oslavil
spolu s apoštoly. Při této sváteční hostině na rozloučenou Ježíš nazval chléb
svým tělem, které se za nás vydává,
a víno nazval svou krví, která se za nás
prolévá. Takto Ježíš ustavil svátost
večeře Páně neboli eucharistie.

Víra v Boha je dnes často považována
za přežitek, za něco překonaného. Bůh
vůbec nemá v moderním světě místo.

Velký pátek - připomínka umučení Ježíše
Krista. Byl ukřižován na hoře Golgota
(Lebka).
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Bílá sobota - je dnem odpočinku, jinak
řečeno sabatem. I Ježíšovo zmučené tělo
odpočívalo v hrobě.
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V elikonoce 2022
P rogram Lesního ateliéru Kuba v Kersku
Naše velikonoční nabídka
Z dílny Lesního ateliéru Kuba v Kersku vám nabízíme keramické zajíce, ovečky,
beránky, slepice, kozlíky a mnoho dalších veselých figurek různých velikostí.
Od dalších šikovných řemeslníků z Čech a Moravy jsme připravili užitkovou
keramiku, dřevěné řehtačky, klapačky a trakaře, košíky a pomlázky, velikonoční
vazby a věnečky, perníky a mnoho dalších jarních dekorací, včetně největšího výběru
kraslic. Znáte voskové stírané, reliéfní, vrtané, slámové, modrotiskové, vnorovské,
zelové, němčanské, drátované, vyškrabované a další kraslice různých vzorů a barev?
Přijďte se podívat.
KOŠE, KOŠÍKY A POMLÁZKY Z PROUTÍ sobota 2. dubna / 10 – 17 hodin
Košíkáři Zuzana Tilajcsiková, držitelka titulu „Nositel tradice“ a Vladimír Dvořák
vám nabídnou mnoho proutěných výrobků ze své dílny. Chlapci a pánové, přijďte
si vlastnoručně uplést pomlázku. Budete ji potřebovat!
VELIKONOČNÍ KRASLICE sobota 2. dubna / 10 – 17 hodin
Alena Fryčová naučí děti i dospělé, jak namalovat vajíčko nebo velikonoční svíčku
voskem. Nabídka dalších druhů kraslic a jiných velikonočních dekorací.
JARNÍ KURZ PLETENÍ Z PEDIGU sobota 9. dubna / 10 a 14 hodin
Přijďte si vyrobit barevný košík, misku na kraslice či obal na květináč pod vedením
Kateřiny Václavkové. Objednávejte se prosím předem (délka kurzu cca 3 – 4 hodiny,
cena 300 Kč + cena za spotřebovaný materiál).
MALOVANÉ OBRÁZKY sobota 9. dubna / 10 – 17 hodin
Klára Forstová vám nabídne předkreslená malířská plátna a vy si je s ní vybarvíte
podle vlastní fantazie vodovými barvami. Vybrat si můžete z pestré nabídky ručně
kreslených autorských motivů. Dílna je vhodná pro malé i velké, protože v každém
je umělec.
KORÁLKY NA JARO sobota 16. dubna / 10 – 17 hodin
Přijďte si, děti i dospělí, vyrobit s Klárou Kalíškovou originální jarní šperk –
náušnice, náramky, přívěsky...
Velikonoční pondělí 18. dubna / 10 – 17 hodin MÁME OTEVŘENO!
Zveme vás na vaječný koňak!
www.lesniatelierkuba.cz
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K ersko stále oblíbené

Každý, kdo se v současné době projde
kerskými alejemi, zjistí, že je osídlováno
čím dál tím víc. Domy přibývají, nové
rodiny se sem stěhují. A není divu. Žít
v přírodě je dar. Kersko bývalo známým
místem na mapě naší země po celou dobu
své existence, ale nejvíc je spojováno
s Bohumilem Hrabalem a jeho Slavnostmi
sněženek. Další spisovatel – Adolf Branald
– který si Kersko také oblíbil, napsal:
„Bohumil Hrabal chodil do Hájenky mezi
štamgasty, stal se oblíbeným občanem
Kerska, ale to ještě nikdo netušil, že jednou o těch kerských občanech napíše
zkazku a napíše ji pro celý svět.“
Do Kerska také přijíždějí lidé, kteří si jej
chtějí prohlédnout, dát si něco dobrého,
nadýchat se čerstvého vzduchu, zažít jeho
atmosféru. Už před osmdesáti lety, vyzýval Časopis turistů k návštěvě Kerska

v článku Františka Skřivánka „Lesní město
Kersko v Polabí“ (1942) takto:
„…Mezi stanicemi dvou železničních
tratí, Poříčany a Lysou n. L., mezi silnicí
poděbradskou na jihu a Labem na severu,
v borových lesích ukryty jsou pěkně
lineárně rozložené domy a domky, vily
a vilky, kterým říkají „Lesní město Kersko“
…(…)… Od Velenky k Hradišťku rozdělen
je symetricky celý katastr, kterým z Labe
probíhá jako luční průplav účelný náhon,
jejž si postavili pro svou zeleninu hospodáři v Semicích. Před dvěma roky vody
zaplavily lesíky a zahrady vilek. Svépomoc majitelů usiluje, aby v budoucnosti
předešli zátopám, kterých tu nemělo býti,
když bylo zakládáno toto letní sídlo,
se všemi náležitostmi, které činí nárok
na vyšší úroveň tzv. lesního města.
Některé vilky postaveny blízko betonky,
jiné jsou ukryty v zahradách borových
lesíků. Při pramenu Štědrovečerním,
který slabým tokem rezaví nádržku i odtok,
posazena je malebná hájenka, bývalá
lesní restaurace s cibulovitou věžičkou.
Druhý pramen je již lépe upraven.
Krychlový domek z betonu kryje čerpadlo
a silný proud minerální vody vytéká k volnému použití kohoutkem vodovodu.
Přistaven jest obývací domek, dále ohrada
s bazénem, jejž ke koupání možno naplniti vodou z pramene. V sousedství jsou
tenisové dvorce.
Chcete-li se koupati v řece, dostanete
se za půl hodiny k Labi u Hradišťka,
kde je zřízeno koupaliště s písčitým břehem. V Hradišťku mají Kerští starostu
a v Kersku, které zvou letním sídlem, mají
pěkně upravený pramen minerální vody.
Na pravém břehu Labe na mírném kopci
stávalo hradiště, kde přebývali „Tři bratři
z Mydlovar“ z románu K. Sellnera…(…)…
Bílá betonová silnice svítí na slunci,

borové lesy dýchají pryskyřicí, jemný
písek tlumí naše kroky, za lesem tiše plynou vody Labe. V zahrádkách borových
lesíků jest milo a útulno.“
Před čtyřiceti lety výstižně popsal zdejší
kronikář Antonín Jureček do zpravodaje
Naše Kersko (1982), proč se stalo Kersko
oblíbeným: „…A byly to právě tyto ideální
podmínky – řeka, lesy, minerální pramen
dobré vody, blízkost Prahy a dobré spojení,
které daly vytvořit podmínky k dobré
rekreaci, a tak se Kersko stalo největší
chatařskou oblastí Hradištka a spolu
s jinými lokalitami tohoto typu změnily
původní zemědělský charakter vesnice
na rekreační.“
Žijeme v neklidné době. Mnohým z nás
není dobře z toho, co vše nás v posledních
letech potkalo, co prožíváme právě teď
a co nás ještě čeká. Žít v přírodě je jeden
z darů, který nám byl dán. Někdejší
obyvatelka Kerska Dagmar Veleková
-Kuzníková napsala ve vzpomínkách
v knize Pod dojmem chvil (2008) toto
krásné vyznání: „…Kersko je krajina
souznění s příležitostmi ke snění a s nejpříhodnějším prostředím k pábení…“
Bohumil Hrabal své vyznání Kersku
shrnul v povídce Totální strachy (1990):
„…Daří se mi v kerském polesí dobře, píšu
si tady ty moje texty o svobodě nejen mé,
ale i svobodě mých přátel, se kterými piju
pivo, abych uniknul náporu denních
starostí…
Projděte se jarním kerským lesem i vy,
abyste také alespoň na chvíli unikli
náporu denních starostí.
Bronislav Kuba

Víte, kde stálo v Hradištku letadlo?
Letadlo bylo přivezeno do Hradištka v roce 1969 a bylo
umístěno v ulici Doubice na místě, kde v daleké minulosti stála rumpálová studna. Bylo to vyřazené stíhací
vojenské letadlo MIG15. Československá lidová armáda
v té době musela opustit prostor v Milovicích a starší
letadla věnovala několika obcím a městům. Myslím, že dvě
byla také v Nymburce a jedno v Lysé. Původně stálo
letadlo na zemi a bylo velkou atrakcí pro děti. Ale stalo
se tam několik úrazů a lidem bydlícím v okolí letadla vadil
neustálý křik dětí dovádějících na letadle, a tak bylo
letadlo umístěno na železné sloupy. Sloupy sice zabránily
tomu, aby tam lezly malé děti, ale starší kluci tam lezli
stále. Postupem času začalo letadlo chátrat a stalo se
nebezpečným, proto ho nechal starosta obce odstranit
asi v roce 1991. Mohli jsme ho poté nějakou dobu vidět
při cestě do ZOO v Praze, kde bylo umístěno ve vojenském bazaru.
Jana Šestáková
| 12
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H řebčín a Jezdecká škola Equus Kinsky
Vítání jara v jezdecké škole v Hradištku
Každoročně je příchod jara u nás velmi očekáván a to nejen
pro blahodárné sluníčko, které prohřeje zem, ovzduší a naše duše,
ale i pro radostný příchod mláďat, v našem případě hříbátek.
První letošní se narodilo 6. března a jmenuje se Elora (viz. foto
autorka Pavla Selicharová – svatební a rodinná fotografka).

Další hříbátka by měli přijít na svět během třech následujících
měsíců. Všichni se tedy máme na co těšit, protože každé mládě,
ať lidské, tak zvířecí je vždy velkým potěšením a radostí.
Jména nových hříbátek jsou vždy velkou soutěží návštěvníků
jezdecké školy, kteří na nástěnku sepisují návrhy jmen. Dokud
jsou u svých maminek mají různá jména, tak jak si je jejich obdivovatelé pojmenují.

Ale na podzim, kdy se musí
s maminkou rozloučit, pořádáme křtiny hříbat, kde se hlasuje
o nejlepší návrh a 6ti měsíční
„puberťáci“ dostanou svá životní
jména, která je provázejí až do
konce života.
Vaše návštěvy a návrhy jsou
vítány.
Petr, Líba a Petr jun. Půlpánovi

Myslivecký spolek Sadská
Vážení přátelé myslivosti,
přivítali jsme s nadějí nový rok 2022,
ale přání je jedna věc a realita bývá jiná.
Chceme Vás proto spíše pobavit a seznámit s naší prací a zábavou.
Přejeme krásné jaro, plné zážitků z vycházek do přírody.
„Myslivosti zdar!“
Mgr. Jana Frcková
jednatelka MS Sadská
Stavba mysliveckých zařízení

Stavba zásypů

Pozvánka
Na Valnou hromadu Honebního
společenstva Sadská 23. dubna 2022
od 9.00 hodin, Hotel Modrá Hvězda
v Sadské
Mgr. Jana Frcková
honební starostka
Poslední leč - listopad 2021
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2022
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P rvní písemná zpráva o naší obci
V historii každé obce se vždy
uvádí první písemná zpráva. Ta je
pak považována za rok vzniku
obce. Nejinak je tomu i v případě
Hradištka a Kerska.
Ne vždy ale je z takové zprávy
zřejmé, kdy obec vznikla. Ostatně
ani u hlavního města vlastně
netušíme, kdy přesně vzniklo.
V listinách jen dočteme, že obec
už existuje. Pak to tedy není rok
vzniku, ale první zmínka.
Situace se mění až ve vrcholném
středověku, kdy se objevuje údaj
o založení. Ani ten ale nemusí být
úplně spolehlivý, vzpomeňme
na případ Nymburka, kde je rok
1275 jen rokem předpokládaným
na základě jiných okolností.
Nikoliv však jistým.
První zmínky, či fundace (založení) se
většinou nacházejí v zakládacích listinách
klášterů, kapitul, případně darovacích
listinách, kde král (kníže) potvrzuje
feudálovi léno. Lenní vztah byl základem
středověkého práva. Léno si lze představit
spíše jako výsadu než jako právo. Zkrátka
král (kníže) dostal v léno od říšského
císaře celé Čechy a jejich části zase jako
léno dával feudálům. To mohla být buď
šlechta, nebo církev.
Nejstarší zmínky o Hradištku najdeme
ve dvou listinách. V případě Kerska jde
o zakládací listinu Břevnovského kláštera
z roku 993, v případě Hradištka o zakládací listinu Vyšehradské kapituly z roku
1088.
Podívejme se, co se vlastně ve výše uvedených listinách píše:
In Churimensi vero provincia duas villas,
unam Trebsestowicz popre Saczka cum
agris, pratis et paludibus, aliam Mrace-

Takzvaná zakládací listina Vratislava II.
je nedatovaná, zato se dochovala celkem
ve čtyřech vyhotoveních. Formálně se
hlásí k roku 1088. Obsah listin je téměř
totožný. Regest v inventáři Archivu
kolegiální kapituly vyšehradské zní:
„Vratislav, kníže a panovník Čechů
obvěňuje k ruce probošta Benedikta kostel sv. Petra a Pavla a sv. Klimenta na
Vyšehradě.“
Nejstarší je listina, psaná latinsky
na pergamenu, přitištěná pečeť vydavatele je bohužel již z větší části odpadlá.
Vznik této listiny se odhaduje na polovinu
12. století. Takže i když listinu nelze
| 14

nicich cum terra sufficienti intra silvam
et extra per circuitum Crech cum prato.
Gradisci novem manses cum piscatoribus,
quorum nomina sunt ista: Csrney,
Groznata, Zobon, Premil, Rabecs, Budka,
Dobros, Bozteh.
Přeložíme:
V Kouřimském kraji dvě vesnice, jedna
se jmenuje Třebestovice u Sadské s poli,
loukami a močály. Druhá Mračenice
s dostatkem půdy v lese okolo Kerska
a loukami.
Hradištko s devíti domy rybářů, jejichž
jména jsou: Černý, Hroznata, Zoboň,
Přemil, Rabeš, Budka, Dobroš a Božtěh.
Všimněte si, že v ani jednom zápisu není
nic o tom, kdy by mělo Hradištko vzniknout, v případě té starší se jen dozvídáme,
že k Břevnovskému klášteru náležely
Třebestovice a dnes již zaniklá obec
Mračernice, která se nacházela severně
od Chrástu a patřila k ní půda a louky
v okolí Kerska. Samotný les nebyl součástí majetku. Lesů bylo zkrátka v té době
hodně.
Největším problémem obou výše zmíněných listin je ovšem fakt, že se jedná
o falza z poloviny 13. století. Co tedy vedlo
autory ve 13. století k podvodu, dnešníma
očima k trestnému činu padělání veřejné
listiny?

dověkých vztazích naprosto zásadní.
A tak tedy došlo k tomu, že byla vyhotovena falza zakládacích listin potvrzená
králem, které přesně toto uváděly.
Takové listiny se zkrátka tvářily, že jsou
starší než doopravdy jsou, ale obsah mohl
být zcela v souladu s pravdou.
V případě Břevnovského kláštera je nade
vší pochybnost jasné, že byl založen v roce
993 a že se o to zasloužil kníže Boleslav II.
a svatý Vojtěch 14. ledna. Stejně tak
je zřejmé, že s fundací kláštera náleží
i léno. Tedy nejen obce jmenované v listině s dušníky (nevolníky, kteří v dané obci
žili a pracovali), ale také vyjímá klášter
z pravomoci provinčního soudu, osvobozuje jej od různých povinností, například
cel.
Opět si všimněme, že právo nebylo
ve středověku univerzální jako dnes,
kdy je nemyslitelné, aby například platilo
jiné právo ve městě a jiné na vesnici.
I když je tedy zřejmé, že zakládací listina
zachycuje reálnou situace z konce 10.
století, je psána písmem 13. století shodným s písmem na konfirmaci Přemysla
Otakara II. z roku 1255. Shodují se i typ
inkoustu a pergamenu.

Zde zkrátka nesmíme být tak přísní.
Středověká společnost se v průběhu
13. století prudce měnila, jistě si pamatujete rok 1212 a Zlatou bulu sicilskou,
dochází i ke vzniku měst, hornictví, kolonizaci. Doby řídce obydleného území,
kde převládají lesy, jsou pryč. Je tedy
nutné přesně stanovit, co komu patří.
K tomu se slušelo napsat, že některé
nemovitosti patří daným majitelům
už opravdu hodně dlouho. I délka vlastnictví, dnes zcela nedůležitá, byla ve stře-

z mnoha důvodů pokládat za pravou,
lze předpokládat, že jádro jejího obsahu
se opírá o skutečná fakta a že předlohou
byla dnes neznámá pravá listina Vratislavova. Moderní historiografie řešila
otázku existence původní Vratislavovy
listiny a dle nejnovějších bádání se přiklání k úsudku, že žádná původní
Vratislavova listina neexistovala a současná podoba je založena na základě starších
písemností.
Co se tedy dozvídáme výše uvedených
listin? Všeho všudy jen to, že v 11. století
Hradištko již existuje a že se koncem 10.
století Kersko nazývá Crech. Nic o době

vzniku obce. K poodhalení toho, jak
dlouho je Hradištko osídlené, nám může
pomoci jen archeologie.
Vlastně ještě dříve bychom se měli zastavit u toponomastiky. Název Hradištko
totiž nesouvisí s žádným hradem, ale znamená ohrazenou vesnici. Co si představit
pod pojmem ohrazení? Jde vlastně
o kombinaci přírodních a umělých fortifikačních prvků, která spadají do doby
hradištní (7.-12. století). Takové ohrazení
známe z výšinných hradišť, kde dosahovalo monumentálních rozměrů, například
ve Staré Kouřimi, ale mohlo být samozřejmě daleko skromnější.
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Zároveň ale víme, že staří Slované neměli
jen hradiště výšinná, ale také blatná,
kde větší část opevnění zajišťovaly řeky
či bažiny. Podíváme-li se na Hradištko,
je zřejmé, že nejstarší část obce stojí
na mírně vyvýšeném ostrohu z navátých
písků, ze tří stran obehnaná Labem. Zde
je nutné poznamenat, že Labe před regulací přirozeně meandrovalo a tvořilo
soustavu slepých ramen, velice obtížně
průchodných. Dnes takovou krajinu můžeme vidět jen v Litovelském Pomoraví.
Otázkou samozřejmě zůstává západní
a jižní strana tedy směrem od Semic
a Kerska. A tím se dostáváme k té archeologii, která v dnešní době používá velmi
sofistikované a neinvazivní metody.
Ostatně jsou k dispozici každému, kdo má
počítač a internet.
Pokud se podíváte na přiložený obrázek,
uvidíte výškovou mapu zachycující staré
koryto, které se pravděpodobně plnilo jen
při povodních a dnes je uměle narovnáno
a prohloubeno.

Pro snazší orientaci: probíhá přibližně mezi
současným rybníčkem Pod Kopeckova
a Podlesím se vrací do Labské nivy cca
na úrovni značky začátku obce.
Mimochodem, ve staré katastrální mapě,
která je v minulých Novinkách, se zde
nachází pomístní název Na Vohrádkách.
S trochou nadsázky lze říci, že současné
dopravní značky začátku a konce obce
respektují přírodní a lidmi dotvořenou
fortifikaci starou jistě více než 1000 let.
To by ovšem znamenalo, že Hradištko
mělo již v této době cca 30 hektarů.
Zde je ale třeba připomenout, že součástí
takto ohrazené obce byla pole i louky,
kde se pásl dobytek, a lze soudit, že obydlí
se nacházela jen v blízkém okolí návsi,
oddělená pravděpodobně ještě jedním
valem.
Právě takovýto způsob fortifikace svědčí
o tom, že Hradištko existuje již ve starší
době hradištní, tedy mezi 7. a 9. stoletím.
Právě v této době se takový způsob
ochrany používá.
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Co na to říká archeologie? V podstatě
vše potvrzuje.
Helich a Píč v Památkách archeologických a místopisných z roku 1891 píší
toto: “Hradištko stojí na starém opevnění:
na třech stranách podmílalo staré Labe
vysoké, kolmé břehy, na čtvrté byl val
a příkop 300 krků dlouhý… val i příkop
dnes srovnány pluhem… po polích
i ve vesnici nachází se střep typu našich
hradišť…”
Moderní výzkum dr. Motykové z konce
90. let, kdy byla v Hradištku stavěna
kanalizace, přidává nález valů, keramiky a lidské kostry v prostoru mezi
trafostanicí a zastávkou autobusu a při-

Obr. 1. Hradištko u Sadské (okr. Nymburk)
A. Poloha výkopu pro kanalizaci, který byl dokumentován (plná čára). Pokračování (tečkovaně)
ukazuje další průběh kanalizace, který neposkytl
žádné nálezy. B. Místo, kde jsou zmiňovány
dávné objevy kostrových hrobů se záušnicemi
z doby hradištní.

pomíná starší výzkumy, kde byly nedaleko nalezeny hroby a zbytky keramiky
na pozemku dnešní mateřské školy.
Ve výzkumu dr. Kudrnáče z roku 1963
jsou zmíněny nálezy střepů na jižní
straně Borku u č.p. 186, opět ze starší
doby hradištní.
Výzkumy uzavírá s tím, že i když je obec
jen málo prozkoumána, je osídlení
prokázáno v centru s nepříliš hustou
zástavbou, ale velmi významnými valy,
která zcela jistě sahá do zmiňované
starší doby hradištní.

Obr. 2. Hradištko u Sadské (okr. Nymburk)
Poloha příkopu zjištěná ve výkopu pro kanalizaci. Šrafováním vyznačena pravděpodobná
plocha centrální části hradiště. Přerušovanou
čarou je vyznačen předpokládaný obvod
předhradí. Měřítko 1: 10 000.

Nedávný nález polozemnice při výstavbě
místní komunikace Za školou tyto
předpoklady opět dokazují.

Co tedy říci k nejstarší historii závěrem?
Hradištko tu jistě není od roku 1088.
Písemné prameny sice máme až ze 13.
století, ale z hmotných pramenů je bez
pochybností zřejmé, že tu Hradištko je již
přes 1200 let, možná ještě déle. Přesný
věk obce nám ale zůstane navždy zatajen.
Ing. Vladimír Libý
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Historie obceHradištko Kersko
Obec Hradištko v roce 1933
Obec Hradištko jest vesnice, která leží
v okrese poděbradském asi hodinu cesty
směrem severozápadním od města
Sadská, na samém levém břehu řeky
Labe. Jest obklopena kolem dokola lesy.
Má 132 čísla a dle posledního sčítání 504
obyvatele. Prochází jím okresní silnice
ze Sadské k Semicům.
Náves má podobu trojúhelníku a z ní
vedou na všechny strany ulice. Uprostřed
návse je kal, obyčejně suchý. Kolem něho
je hlohový plot a vysázeny ovocné stromy
(hrušně). Od něho směrem k jihozápadu
byla vsazena Lípa Svobody a kolem ní
jest malá zahrádka s nízkým dřevěným
plůtkem.Od Lípy Svobody k západu stojí
kaplička, postavená na paměť padlých
zdejších osadníků za světové války. Blíže
kapličky nalézá se kříž a kolem něho
zahrádka, ohražená drátěným plotem.
Na východ od školy stojí nádherný
pomník zdejších padlých ve světové
válce a kolem něho zahrádka ohražená
drátěným plotem. V ní jsou vysázeny thuje,
cypřiše, buksusy a každým rokem se
sázejí před pomník nové květiny. Všechna
stavení v Hradištku jsou přízemní, pouze

Tři bratři z Mydlovaru
Druhý úryvek z knihy od autora
Karla Sellnera
Z nízkých roubených,
došky pokrytých chalup
a pokřivených, podivně
rozcuchaných baráků
vyběhly bosé, jedinou
sukní a hrubou košilí
oděné ženy a hejno
umouněných dětí zcela
nahých nebo jen košilí
oděných a prohlížely si pěkně oděné panstvo a hledaly krále, o němž kdosi pověděl,
že jediný z celé družiny jede na bělouši.
Prostí lesáci z Hradištka myslili, že spatří
velebnou postavu v šatě zlatem zdobeném,
se zlatou, drahými kameny zdobenou korunou na hlavě, a když kdosi zvolal: „Král
přijíždí - hle, tam na bělouši, za ním pan
purkrabí z Brandejsa, pan forstmistr
a přerovský hejtman“ - všichni diváci
a zvědavci ustupovali k plotům a obrubám
baráků. Kdosi z panstva vida houf dětí

vila p. továrníka Tillera,
která jest postavena v háji
Lukášku u Labe blíže Hradištka, jest o jednom patře.
Stavení jsou všechna čistě
obílena a pěkně upravena,
cesty také upravené, takže
vzhled naší osady jest příjemný, zejména v létě, kdy
mnohá stavení tratí se v zeleni ovocných
a lesních stromů. Obyvatelé v Hradištku
jsou všichni Čechové, víry většinou katolické. Menší část jest evangelíků a víry
československé. Hlavní zaměstnání jejich
jest rolnictví. Kromě toho živí se ještě řemesly, živnostmi a různou prací dělnickou.
Po stránce hospodářské jest zdejší obec
chudší. Půda jest více písčitá a není tudíž
tak výnosná. Obyvatelé jsou většinou
domkáři a jen několik chalupníků. Všichni
pilně a svědomitě obdělávají svá políčka.
Ale mnohým domkářům nestačí výnos
jejich polí k výživě jejich rodin. Proto
chodí v zimě na práci do lesa, v létě zase
na regulaci Labe, na stavby a jinam. Jsou
všichni velmi pracovití a pilní. Každý
občan má svůj vlastní domek, jen dvě

hodil mezi ně hrst drobných peněz. Děti
se vrhly do písčité cesty a v té chvíli počal
zuřivý boj provázený divokým křikem,
pronikavým ječením a zlostným pláčem
těch, které byly z klubka vyhozeny a nic
nenašly. Panstvo dávno projelo Hradištkem a poškrábané, rozcuchané děti dosud
se rvaly a přehrabujíc písek hledaly peníze.
Stará bába Řezačka belhala se kolem plotů
opírajíc se o křivou berličku a odplivla si
spatřivši mohutnou postavu Soukupovu.
Nesnesla, když lidé Soukupa chválili
a mluvili s obdivem o jeho umění léčiti
rány, zlomeniny a různé nemoci. Než přišel
Soukup do Kerska, zdaleka chodili lidé
k Řezačce pro koření a masti, přinášeli
k ní děti, aby jim zaříkala oustřele, vytáhla
z očí živý vlas, zahnala suchou nemoc.
Bába podkuřovala, mastmi mazala, dryáky
vařila i čáry strojila, když v noci k ní mládenec nebo roztoužená panna přišli, aby jim
předpověděla, dojdou-li splnění palčivé
touhy těla a nemocného srdce. Bába se
měla dobře, lépe než kdokoli ve vsi, dokud

Fotografie z roku 1932

rodiny bez polí a ty se musí živiti pouze
prací svých rukou. V dnešní době nezaměstnanosti mají těžký život. Byli dlouho
bez práce a když ji nalezli, musí daleko
za prací docházeti neb na kole dojížděti.
Protože všichni mají alespoň najatá pole,
mají v zimě svůj chléb a brambory a život
přece lehčí než dělníci ve větších městech.
V naší obci jsou v letošním roce čtyři
obchody se smíšeným zbožím, dva
hostince, jeden řezník a jeden pekař.
Řemeslníci jsou většinou zedníci a tesaři,
pak několik krejčů a obuvníků, kteří však
řemeslo neprovozují.
Kronika obce Hradištko,
zapsal kronikář Josef Kůrka, řídící učitel

nepřišel vousatý myslivec, lomihnát,
postrach zbojníků a pytláků. Ubývalo těch,
kdož Řezačku vyhledávali; bylo po dobrých
časích. Bába se ohlédla za Soukupem,
znovu si odplivla a něco zabručela. Došla
až do kroužku žen. Stály na prašné cestě
a tázaly se báby: „Viděla jste, Řezačko,
pana krále?“ Bába se zastavila a mrzutě
odpověděla: „Viděla, viděla, ale je to nějaký divný král. Scvrklý jako křížala, pysk
má jak Mlejnkova šimla a myslím, že si
dá pro groš koleno vrtat. Nebyl ani kale
oděný a dětem nehodil ani denárku.
Nic královského jsem na něm neviděla.“
Řezačka se šourala dále. Mladá Mlejnková za ní zavolala: „Že se vám, Řezačko,
lépe líbil Soukup? Ten jede na koni jako
rytíř.“ Bába se ohlédla na ženy, zlostně
šlehla pohledem zlomyslnou Mlejnkovou,
odplivla si a zmizela v malém baráku.
Pro Novinky připravil
Mgr. Václav Kořán
Bližší informace o knize je možno
zjistit v Lesním ateliéru Kuba Kersko.
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