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obce Hradištko-Kersko
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V jarním vydání Novinek
naleznete:

- Slovo starosty
- Zprávy z obecního úřadu
- Základní a Mateřská škola
- Vynášení smrtky
- Pálení čarodějnic
- Knihovna (+ vyhlášení soutěží)
- Blahopřání oslavencům
- Týden čtení dětem
- Velikonoce v Hradištku
- Ukliďme Česko
- Lesní Ateliér Kuba (pozvánky)
- Šátečkový bál
- XX. Hrabalovo Kersko (pozvánka)
- Novinky dětem

Vážení občané, milí čtenáři,

velice podařený ples Klubu důchodců
ukončil letošní společenskou sezonu
v naší obci a již jen vzpomínáme na akce
předcházející - Poslední leč, Sportovní ples,
Školní ples a další vydařené akce, na kterých jsme se sešli. Asi se trochu opakuji,
ale znovu bych chtěl zdůraznit význam
těchto akcí pro život v obci a jako každoročně moc děkuji všem pořadatelům za
organizaci a majiteli Hostince U Kocánků
za vstřícnost a poskytnutí zázemí.
S velkou radostí mohu oznámit, že v prosinci byla zahájena v Ruždině výstavba

Foto: Karolína Šteffková

víceúčelového školního hřiště - další akce,
na kterou se nám podařilo získat dotaci
a která podstatným způsobem zkvalitní
možnosti využití volného času občanů
a především mládeže v obci. Do konce
měsíce května bude také ukončeno budování vodovodních přípojek na páteřní
vodovodní řad Kersko.

Projekčně připravujeme revitalizaci všech
obecních komunikací do stadia stavebního povolení, abychom byli připraveni
využít případné dotační výzvy. Také se
pracuje na projektu uložení elektrického
vedení do země ve velké části obce.
Realizace této akce se předpokládá na

jaře 2019. Budeme žádat o stavební povolení na dostavbu budovy MŠ, projekt
jsme dokončili v prosinci. Na základě
vyhlášeného výběrového řízení vybere
obecní zastupitelstvo dodavatele stavby
veřejného osvětlení v lokalitě kerského
podlesí a v letošním roce bychom chtěli
realizovat první etapu výstavby, kterou
bychom rádi uskutečnili pomocí dotace
Středočeského kraje se zapojením vlastních prostředků. Rádi bychom také umístili další autobusovou čekárnu v Kersku.
V nejbližší době nás čekají obvyklé jarní
práce, úklid obce, každoroční úprava nejvíce poškozených ... pokračování na další straně

cest a alejí a generální oprava parkoviště u Josefského pramene. Pravděpodobně počátkem června bude slavnostně
otevřeno Víceúčelové hřiště a zahájen
jeho provoz.

Přestože je právě probíhající volební období v obci historicky nejlepší v úspěšnosti
získávání dotací a objemu investic, je stále
ještě mnoho práce, kterou je třeba udělat.

A nemyslím pouze práci v oblasti investic
a výstavby, velice důležité je také občanské soužití v obci, ochota táhnout za jeden
provaz a ne se utápět v nesmyslných žabomyších válkách a snaze některých jednotlivců dehonestovat práci druhých a soudržnost obce narušit. Tuto soudržnost,
kterou bylo Hradištko v minulosti pověstné, se nám v tomto volebním období
nepodařilo vylepšit. Osobně jsem touto

skutečností velice zklamán, ale je to jedna
z výzev pro nové obecní zastupitelstvo,
které vzejde z komunálních voleb v říjnu
letošního roku a moc si přeji, aby se to
podařilo.
Děkuji a přeji krásné jarní dny.

Josef Zelenka
starosta obce

Do Prahy za divadlem

V sobotu 12. května 2018 se uskuteční další návštěva divadla. Zájemci
o situační komedii Láska a žárlivost
v Divadle Radka Brzobohatého, se
mohou hlásit přímo na OÚ Hradištko
nebo telefonicky na čísle 325 598 123 /
325 598 025 v úředních hodinách.

Odjezd autobusu:
v 17:00 hod. od budovy OÚ Hradištko

Vstupné: 280,- Kč

Vyřízení žádosti

o cestovní doklad
bez čekání ve frontě

S nadcházející letní sezónou přibývá
počet žadatelů o cestovní doklady.
V Nymburce na městském úřadě si můžete doklady vyřídit bez čekání. Stačí,
když se objednáte k přepážce prostřednictvím "Objednávkového systému"
na webových stránkách města nebo
telefonicky. Platí, že na jeden rezervovaný čas bude vyřízena jedna žádost.
Pokud tedy chcete vyřídit doklady pro
celou rodinu, je třeba rezervovat dostatečný počet lístků. Systém umožňuje
sledovat také aktuál-ní stav odbavujících přepážek, tj. počet žadatelů ve
frontě.
Objednávkový systém:
www.mesto-nymburk.cz
telefon: 325 501 524, 325 501 521

Při podání žádosti o doklad je nutné
prokázat svou totožnost platným dokladem (občanský průkaz, cestovní
pas, řidičský průkaz atp.). Žádáte-li
za dítě mladší 15 let, musíte prokázat
údaje k tomuto dítěti, např. jeho rodným listem. Správní poplatek za vydání cestovního pasu je splatný při
podání žádosti. Na přepážce lze platit
pouze v hotovosti.
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A ktuální informace

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

U závěrka letních Novinek

Uzávěrka letního čísla Novinek
je 21. 6. 2018. Příspěvky dodané po
termínu uzávěrky budou zveřejněny
v jarních Novinkách. Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení
rozsáhlých příspěvků. Redakce nezodpovídá za názory čtenářů.
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2018

Z právy z obecního úřadu
aneb co je v obci nového

V ýstavba víceúčelového

školního hřiště zahájena

Obecní zastupitelstvo schválilo na svém zasedání dne 18.12.2017 usnesením
č. 4/20/2017 jako dodavatele stavby „Víceúčelového školní hřiště
Hradištko“ na základě výběrového řízení f. LINHART, spol. s r.o., Lhotecká
820, Brandýs nad Labem za cenu 1267787,-Kč bez DPH , odsouhlasilo 30%
spoluúčast obce a pověřilo starostu podpisem smlouvy.

Dne 28.12.2017 bylo firmě předáno staveniště. Z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek byla stavba přerušena a na přelomu února a března
byly znovu práce zahájeny, což většina občanů zaregistrovala. Dle smlouvy
o dílo má být stavba dokončena do 15.6. 2018, dle postupu prací a v závislosti na klimatických podmínkách se jeví jako reálné dokončení stavby
do 30.4.2018.
Slavnostní otevření a uvedení do provozu předpokládáme v červnu 2018
po nutných terénních úpravách a eventuelním doplnění dalších hracích
prvků v sousedství hřiště.

Josef Zelenka
starosta obce

ˇ souteze
ˇˇ
vyhlásení

V yhlášení soutěže pro kalendář 2019

Kersko - S tebou mě baví svět

Nejzajímavější vítězné práce budou
použity k vytištění pro stojánkový
týdenní kalendář pro r. 2019.

Pravidla soutěže:
- každý soutěžící předloží pouze
jedno výtvarné dílo
- technika - libovolná
- formán A4 - nerámovat
- na zadní straně musí být uvedeno
jméno, příjmení, věk, školka, škola,
nebo adresa

Kalendáře se budou předávat jako
vánoční dárek na akci Betlémské
světlo 16.12.2018.

Kontaktní osoba:
za "Severskou chůzi"
Miroslava Hájková - 602 694 524
e-mail: mircina.haj@seznam.cz

Uzávěrka soutěže - 30.9.2018

O becní úřad Hradištko

Hradištko 642, 289 12 Sadská

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

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

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

Ilustrační obrázky:
str. 1, 3, 6, 7 a 11 - Vendula Šaldová

Kritéria hodnocení:
- originalita námětu
- výstižnost námětu
- technika provedení

Hodnocení výtvarných prací a výběr
nejvhodnějších výtvorů pro kalendář
bude vybírat komise ve složení:
Miroslava Hájková (Severská chůze)
Veronika Vojnarová (Kerýsek)
Miloslava Deverová (Janova dílna)
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko
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Jak jde rok ve školce a ve škole

Velikonoce jsou ve školním roce dobou,
která ač chce nebo ne začne směřovat
veškeré své aktivity směrem k letním
prázdninám, a ačkoliv ještě není splněno naplánované a probrané učivo,
školní život se začne pomalu ubírat
ke konci školního roku.
Za sebou má škola i školka velmi úspěšné akce, jako byl Halloweenský večer,
školní ples, zpívání u kapličky, ale i akce
které proběhly bez široké veřejnosti např.
divadelní a kouzelnická představení, karneval, dřevíčkovou dílnu, návštěvy místní
knihovny a různé besídky, návštěvu Kutné
Hory, barevný týden před Velikonocemi
spojený s návštěvou členek KD Hradištko,
ukázkový program Hasičů Velenky.

Hasiči ve škole

Ve školce si pak rodiče mohli se svými
dětmi vyrobit dárky v různých dílničkách,
děti z MŠ jezdily pravidelně do solné
jeskyně, proběhla setkání s rodiči o grafomotorice a školní zralosti. Předškoláci
navštívili školu.
Škola byla tak, jako každý rok na horách
v Dolním Dvoře, navštívila Národní galerii
a Národní technické muzeum v Praze,
zažila barokní Prahu, vynášení smrtky
a vyhrála 2. a 6. místo v golfovém turnaji
v Kostelní Lhotě.

Golfový turnaj Kostelní Lhota
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Mnoho akcí by se neobešlo bez pomoci
rodičů, sponzorů školy, členek KD Hradištko a laskavé přízně zřizovatele. Patří
jim upřímný dík.

A co ještě školu a školu čeká?
V současné době jezdí škola s předškoláky ze školky do plaveckého bazénu.
4. a 5. ročník absolvuje dopravní hřiště.
Škola pojede na exkurzi Integrovaného
operačního střediska Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, 5. ročník se vypraví do Stavovského divadla na představení Modrý pták. Letos opět pojede na
školu v přírodě do Itálie, zúčastní se lehké
atletiky v Hořátvi a pasuje prvňáky na
rytíře ve čtení.
Školka připraví dílničku pro rodiče, vyjde
si na výlet do Kerska a vyjede po krásách
naší republiky, zažije se školou čarodějnice, Ukliďme Česko a na konci školního
roku se rozloučí s předškoláky a škola
s žáky 5. ročníku při tradiční akademii
U Kocánků 22. června.

Před sebou toho máme hodně, ale důležité je, že vše zvládáme, těšíme se na vše
a radujeme se ze společného času, který
spolu trávíme. A ten můžou někteří prožít
v rámci školních kroužků. Na škole funguje klub zábavné logiky a deskových her,
dva čtenářské kroužky, cyklisticko-přírodovědný kroužek, příprava na gymnázium, hra na hudební nástroje a kruhový
trénink pro děti. Poděkování patří hlavně
paním učitelkám, které některé kroužky
vedou nad rámec svých povinností a ve
svém volném čase.

v

v

v

Základní škola a mateřská škola je školou,
kde se děti a žáci už nyní připravují
na první překonávání překážek v životě,
který je čeká. Obě školy své děti citlivě
doprovází na výpravách do světa a do
vlastního nitra tak, aby se učily vést spokojený život v dětství a poté i v dospělosti. Vzdělávací koncepce školy a školky
klade důraz na vnitřní motivovanost
k celoživotnímu učení, orientaci v hodnotách a informacích, porozumění v souvislostech a respekt ve vztazích k lidem
i k přírodě. Škola i školka v Hradištku
se snaží dobře zvládat rychlé proměny
dnešního světa a vést děti k aktivnímu
přístupu.
Za ZŠ a MŠ Hradištko
Mgr. Marcela Šteffková, ředitelka

Zimní škola v přírodě Dolní Dvůr

Barevný týden ve škole

Pomlázkování v Kutné Hoře

S etkání předškoláků

10. dubna proběhl v naší škole zápis
do 1. ročníku a následně bude vždy
v úterý probíhat ve škole setkání
předškoláků.
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Již nesem smrt ze vsi, nové léto do vsi.
Vítej, léto líbezné, obilíčko zelené.
Vynášení smrti a vítání jara je západoslovanský lidový zvyk pocházející
z předkřesťanské éry. Jeho ústředním
prvkem je slaměná figura oblečená
v ženských šatech, známá pod četnými
jmény jako například Morana, Morena,
Marzana, Mařena, Smrt, Smrtka nebo
Smrtholka.

Z ápis do mateřské školy

pro školní rok 2018/2019
Se koná v budobě školky
dne 2. 5. 2018
od 13:00 - 17:00 hod.

K zápisu si rodiče přinesou řádně
vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku k předškolnímu vzdělávání,
občanský průkaz a rodný list dítěte.

Figuru Smrtky vytvářely dívky z došku
a oblékaly ji do ženských šatů nebo ovinuly do hadrů, figura byla také různě
zdobena, například stuhami nebo kraslicemi. Z barev se používala především
bílá a černá. Poté byla nastrčena na tyč,
či prostě vzata do rukou. Jinde byla
dělána z tyči obalené slámou.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy postupovat
dle Kritérií pro přijímání dětí.
Tiskopis přihlášky lze stáhnout na:
www.skola-hradistko.cz

Smrt je vynášena z vesnice za zpěvu
obřadních písní a poté vhozena do vody
či do příkopu, pálena nebo zakopávána
do země. Poté se všichni rozutekli a věřili, že ten kdo doběhne do vesnice poslední, do roka zemře. Součástí slavnosti
bylo také koledování. Házením do vody
nejspíše nejde o zničení Smrti a Zimy,
ale pouze o její poslaní zpět do podsvětí,
do kterého je vodní tok branou.

Jaro na vsi - skanzen v Přerově nad Labem

P álení čarodějnic v Hradištku

Poslední dubnový večer patřil již tradičně „pálení čarodějnic“. I letos se rozhořela vatra za křížem naproti místnímu
hřbitovu.

Málokdo už ale ví, že takzvané „pálení
čarodějnic“ je původem pohanský svátek,
který přešel na lidový zvyk a tradici
českých vesnic. Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k velmi
populárním lidovým zvykům. Ona magická filipojakubská noc (z 30.dubna na
1.května) patřívala mezi noci, kdy prý

Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2018

zlé a nečisté síly vládly větší mocí než
kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem
a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly
moc škodit lidem, se daly nalézt různě
poschovávané, zakopané a před lidmi
ukryté poklady. Aby se hledač pokladu
dokázal před silami úspěšně bránit,
musel prý mít při sobě květ z kapradí,
svěcenou křídu a řadu dalších předmětů.
Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje
spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto
se této noci také říká "noc čarodějnic".

O Červené Karkulce

Velcí i malí tvoří společně
5|

K nihovna Hradištko
V knihovně se pořád něco děje, přijďte
se podívat...

Děti ze školy tvoří z papíru
Papír je úžasný vynález. A neslouží jen
na psaní...

Děti ze školky si poslechly i zahrály pohádku O koze a kůzlátkách.

Ze starých časopisů se mohou skládat zajímavé objekty.

...Jak si ten koblížek na okénku seděl sám,
napadl ho skvělý plán: „Na cestu do světa
se dám!“...

Četli jsme bajky a potom děti tvořily nohaté čápy.

Starý čáp, klapy, klap, chodí
k brodu,. čeřit vodu, čápice
ho provází, chytá žáby pod
hrází.

Pohádky pro děti z mateřské školy
Chcete slyšet pohádku? Povím, jako
po drátku...

Lapač zlých snů

Víte, kdo vymyslel lapač zlých snů?

....Byl jednou jeden starý indián a ten
nemohl spát, protože ho budily zlé sny.
Jednou už byl tak utahaný, že si lehl
odpoledne pod košatý strom a usnul.
Probudil se odpočinutý a zjistil, že zatím
co spal, malý pavouček utkal pavučinku
nad jeho hlavou. V té pavučince se zachytilo ptačí pírko. Pavučinka zachytila jeho
zlé sny a ty dobré sklouzly po peříčku
jemu do hlavy... Od té doby indiánské
maminky vyrábějí svým dětem lapače
zlých snů, aby měly klidné spaní.
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Hotový lapač zlých snů může být třeba
z vrbového proutku. Vrbový proutek je
léčivý a kouzelný. Jemná siťka z nitek
připomíná pavučinku a korálek je hlídačem, který špatný sen zadrží a dobrý
pustí po peříčku dolů. Barevných korálků a uzlíků je sedm pro štěstí na každý
den. To se to bude spát a snít.

Trénování paměti s pexesem

Rámečky na obrázky z papírových roliček

Babičky vyráběly košíčky z papíru

Valentýnské odpoledne - omalovánky

Otevírací doba knihovny:
PONDĚLÍ
13.30 - 17.00 dospělí
STŘEDA
12.00 - 14.30 děti ZŠ
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S outěž Zpívejte si s knihovnou
Výsledky soutěže Hledáme písničky o sluníčku
1. Vendula Šaldová (179)
2. Milada Laštovicová (169)
3. Helena Platzová (152)
4. Matěj, Fanda a Míša (70)
5. Ing. Václav Kruliš (65)
6. manželé Hezinovi (37)
7. Štěpánka Zavadilová (19)
8. MŠ Hradištko (16)
9. Marek Šolmes Srazil a Karolínka (15)

S outěž Hrnečku vař

V neděli 15. dubna pořádala knihovna
již 8. ročník soutěže Hrnečku vař
v pojídání krupicové kaše na rychlost.
Letošní ročník se opět velmi vydařil
a věřím, že se všichni dobře pobavili.
Děkuji všem za účast a za pomoc při
organizaci akce.

Zvláštní ocenění získává 7. třída ZŠ Semice. Výsledky byly dodány po uzávěrce
soutěže a proto jsou hodnoceny ve zvláštní kategorii. Žáci pracovali po skupinkách
a zde jsou jejich výsledky:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marek Hofman, Matyáš Bodlák, Ondřej Krsek (62)
Sofie Karabello, Adéla Morávková, Tereza Havelková (54)
V. Třešňáková, A. Fiedlerová (50)
Domča, Lada, Andrey, Dan, Matěj (44)
Poborský, Lupoměský, Trojek, Čabay (32)
Vavroušek, Šimon, Ptáček (28)

Vítězka soutěže paní Vendula Šaldová

Ceny pro účastníky soutěže

Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
nebo na facebooku pod názvem
Knihovna Hradištko.

Blahopřejeme !

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

V dubnu oslaví své narozeniny paní Mária Zicháčková, Božena Nováková, Marta
Kratochvílová, Jaroslava Zelenková a pánové Otakar Hřebík, Zdeněk Uličník, Josef
Bláha, Jiří Zenker a Stanislav Hezina.

Nejrychlejší jedlíci kaše

S outěž Čtenář roku

Umístění čtenář roku:
Dospělí: 1. místo Jana Zemanová
2. místo Oldřiška Zahrádková
3. míst Antonie Šimková

Děti:

1. místo Sára Pokryvková
2. místo Bára Červenková
3. místo Denisa Kovařiová

Květnovými oslavenci jsou paní Vlasta
Drobná, Jiřina Vejrová, Marie Šťastná, Helena
Steklá, Eliška Žeravá a pánové Josef Čihula,
František Hlavička a Miroslav Sýkora.

V červnu oslaví narozeniny paní Hlavičková
Jiřina, Věra Chládková, Jindřiška Herclová,
Antonie Šimková a pánové Jiří Volc a Jindřich
Viterna.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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T ýden čtení dětem
Cílem TÝDNE ČTENÍ DĚTEM V ČR
je motivování dětí, mládeže a dospělých k soustavnému čtení a rozvíjení
lásky k literatuře prostřednictvím výběru hodnotné a dobré literatury.

če, aby neopouštěli rituál předčítání,
který zásadně ovlivňuje emoční rozvoj
dítěte a jeho pozdější čtenářskou gramotnost“,

• podporuje psychický rozvoj dítěte;
• posiluje jeho sebevědomí;
• rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svo-

Týden svátku čtení a předčítání je impulsem pro školy, školky, knihovny,
mateřská centra, literární kavárny a širokou veřejnost, aby každoročně vždy od
1. do 7. června pořádaly takovéto svátky
literatury v celé republice.

•
•
•
•
•

říká Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka Celé Česko čte dětem.

Ukázat prostřednictvím TÝDNE ČTENÍ
DĚTEM široké veřejnosti, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře
- člověka samostatně uvažujícího,
s rozsáhlými vědomostmi, které je sám
schopen dále rozšiřovat. Člověka kulturního, jenž postupuje eticky, člověka
s představivostí, který si v životě umí
poradit rozumem, nikoli silou.
„Přirozený rituál předčítání dětem mizí
z rodin. Zastoupily ho obrazy v televizi
a na počítači. Hlavní příčinou je zdánlivý
nedostatek času rodičů. Nejde však o nedostatek času, jde o nedostatek chtění.
Mnoho z nich má za to, že pohádka čtená
a pohádka animovaná je totéž. Opak je
pravdou. Dítě, kterému je čteno, stimuluje jiná mozková centra, než když dostává hotový vjem na obrazovce. Jsme
rádi, že se desítky tisíc dětí a dospělých
účastní krásných a smysluplných akcí,
kde se nejen čte, ale i hraje, zpívá a beseduje. Chceme apelovat zejména na rodi-

Proč číst dětem?
"Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí
jenom očima. Aby mu věřily. A aby
věřily nám, co jim čteme. Když čte
taková maminka nebo tatínek – to je
svět, jak má být: krásný, vzrušující,
důvěryhodný, bezpečný a útulný."
Luděk Richter, dramaturg, režisér a herec
Divadelní společnosti Kejklíř

Co přináší pravidelné čtení dítěti?
• uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
• vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;

V elikonoce v Hradištku

V naší obci se do současnosti dochovala starobylá velikonoční tradice, jež byla v minulosti
součástí většího rituálu
spojeného s jarní výroční obřadností a v lidovém prostředí souvisela
s oslavou nového vegetačního roku a se zahájením zemědělských
prací.

Tradiční chlapecká velikonoční
obchůzka je nazývána ŘEHTÁNÍ
a je odvozena z liturgie pašijového
týdne, kdy v kostelích od „Gloria“
na Zelený čtvrtek do „Gloria“ na
Bílou sobotu umlknou zvony, „odletí
do Říma“, a jejich zvuk nahradí
hrkání trakařů.

Řehtání řadíme k jarním rituálům
s očistnou a ochrannou funkcí, jako
je třeba rituální umývání na Velký
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bodu ve vyjadřování;
formuje čtecí a písemné návyky;
učí samostatnému myšlení - logickému
a kritickému;
rozvíjí představivost;
zlepšuje soustředění, uklidňuje;
trénuje paměť;
přináší všeobecné znalosti;
ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout
úspěchů ve škole;
učí děti hodnotám a rozlišování dobra
od zla;
rozvíjí smysl pro humor;
je výbornou zábavou;
zabraňuje vzniku závislosti na televizi
a počítači;
je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
je prevencí patologických jevů;
formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

U kliďme Česko
v Hradištku

... již počtvrté

I v letošním roce se naše obec zapojila
do dalšího ročníku celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko
2018, kterou společně koordinuje Český svaz
ochránců přírody a spolek Ekosmák. Akce
se konala v sobotu 7. dubna 2018 a zúčastnili
se jí dobrovolníci jak z Hradištka tak i Kerska. Sesbíráno bylo cca 200 kg odpadků.

pátek. Původ těchto rituálů je třeba
hledat v předkřesťanské magii jarního novoročí, přičemž hlučení je
vysvětlováno jako archaický projev
magických praktik, jež měly člověku
prospívat nebo být prevencí proti
působení nepříznivých sil. Za tento
úkon „bílé magie“ chlapcům přísluší
náležitá odměna. Na řehtání se chodí
po tři dny Svatého týdne, tj. od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty. A ne jinak
tomu bylo i v tomto roce.

Velký dík patří všem, kterým není lhostejný
stav prostředí, ve kterém žijeme a přišli tuto
akci podpořit!

Ing. Alice Brettová
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Lesní ateliér Kuba v Kersku

pozvánka

Každý den zázrak

Až do konce května můžete v Lesním
ateliéru Kuba v Kersku navštívit výstavu
Každý den zázrak. Na dvacet českých
malířů a grafiků vytvořilo své práce na
společné téma – Bohumil Hrabal a jeho
tvorba. Výstava se koná ve spolupráci
s pražskou Galerii La Famme.

Rudolf Brančovský, Bahnhof Kostomlaty, 1945
komb. technika

Hrabalovo Kersko

V sobotu 19. května 2018 proběhne již
dvacátý ročník akce Hrabalovo Kersko.
Dopolední putování Kerskem startuje
v 10 hodin u Svatojosefského pramene.

B. Elias, Hravý svět Bohumila Hrabala

V odpoledním programu v lesní zahradě
ateliéru můžete shlédnout divadelní představení souboru Hálek a setkat se s celou
řadou známých osobností, včetně vystoupení několika hudebních skupin.

Tomáš Hřivnáč

Bronislav Kuba

Miroslav Malina, V dešti slov

Š átečkový bál
Klub mladších důchodců v Hradištku
uspořádal v sobotu 17. března 2018
v hostinci U Kocánků Šátečkový bál.

Ve zcela zaplněném sále, oděném do
různobarevných šátků, hrálo a zpívalo
oblíbené duo Piňa Koláda, známé
i z populární televize Šlágr. Tyto dvě
účinkující dámy bavily všechny tak skvěle,
že je mnozí nechtěli ani pustit domů.
Jistě každý pak z bálu odcházel nejen
s některou pěknou cenou z bohaté tomboly, ale také s písničkou na rtech.

d dd

Text a foto Bronislav Kuba
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V Kersku se sejdeme podvacáté
V sobotu 19. května 2018 se uskuteční
již 20. ročník úžasného setkávání
skvělých lidí, kteří mají rádi spisovatele Bohumila Hrabala a jeho dílo,
ale také místa, kde žil a působil
– Hrabalovo Kersko.

U příležitosti kulaté dvacítky je třeba poděkovat všem, kdo se organizačně a finančně podíleli na tom, abychom se k ní dopracovali: Městské knihovně v Nymburce,
Lesnímu ateliéru Kuba Kersko, Městskému úřadu v Nymburce, Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Pivovaru Nymburk,
Obci Hradištko, Vlastivědnému muzeu
v Nymburce, Nymburskému kulturnímu
centru, Sdružení obcí Kersko, divadelnímu spolku Hálek Nymburk, provozovatelům výletní lodi Blanice a řadě dalších
hrabalovských přátel, kteří obětavě pomáhali při technickém i obsahovém zabezpečení našeho setkávání.

Jubilejní dvacítka začne zastavením na
hradišťském hřbitově s položením květin
k hrobu rodiny Hrabalových. Dopoledne
proběhne plavba lodí z Nymburka do Kerska, cyklojízda od vily Hrabalka do Kerska
a procházka Po místech, která měl Bohumil Hrabal rád.
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Na zahradě Lesního ateliéru Kuba bude
fungovat Hrabalův poesiomat – zařízení
přehrávající audioukázky z Hrabalových
knížek, odhalený 24. března, a výstava
nymburského Vlastivědného muzea Život
a dílo Bohumila Hrabala. Uvnitř Lesního
ateliéru mohou účastníci vidět výstavu
galerie La Femme Každý den zázrak –
Hrabal ve výtvarném umění.

Pro odpolední program napsal Honza
Řehounek a nymburský divadelní soubor
Hálek nastudoval dramatizaci Evangelium schizofrenického strýce. Krom toho
ještě Hálkovci uvedou mozaiku z již dříve
uvedených inscenací To nejlepší z Hrabala. Tradičně budou hrát k poslechu,
a třeba i k tanci, skupiny ToJo Band
a Crossband a také skupina Vanua2
a Yannick Tevi.
Do kulturního programu přislíbili účast
autor opery Don Hrabal Miloš Orson
Štědroň a interpret hlavní role na jevišti
Nové scény ND Roman Janál, herci Pavel
Nový, Petr Brukner, Zdena Hadrbolcová,
Tereza Bebarová, Oldřich Vízner. Ze své
kerské chaty si odskočí zpěvák Aleš Ulm
a jeho přítel moderátor Jan Krasl.

Na čepu bude Postřižinské pivo (Sváteční
ležák, Něžný Barbar, Bogan, Střízlík…),
Kerská limonádovna nabídne Lemon
Ape, přijede Amáres coffee Poděbrady,
budou speciality na grilu a další
občerstvení…
Čeká nás pěkné vykročení do další
dvacítky.

Klub čtenářů Bohumila Hrabala
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Zámek Březnice

• Zámek Červený Hrádek u Sedlčan

Zámek Červený Hrádek
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foto: zdroj cs.wikipedia.org

Původní vodní opevněný hrad ze 13.
století byl zničen požárem v roce 1675.
Zachovala se původní dispozice s mostem
a hranolovou věží v průčelí a s druhou
obytnou věží v rohu nádvoří. Hrad byl
přestavěn na zámek. Poslední rekonstrukci v pozdně gotickém stylu řídil
Jan Kotěra v letech 1894-1895. Objekt
je přístupný v době konání kulturních
akcí, patří soukromému majiteli.

• Zámek Český Šternberk
Hrad, tyčící se nad řekou Sázavou, zdobí
tento kraj již od počátku 13. století.
Založil jej Zdeslav z Chlumce nad Cidlinou, syn Diviše z Divišova, který se psal
po Šternberku poprvé v roce 1242. Hrad
se poté stal rodovým sídlem pánů
ze Šternberka. Hradní kaple z konce
13. století je nejstarší známou gotickou
kaplí šlechtického hradu v Čechách.
Během 15. a 16. století byl hrad královským vojskem poškozen a prošel
několika opravami. Opět byl zlepšen
obranný systém a z důvodu malé obranyschopnosti z jižní strany byla postavena jižní předsunutá (a dodnes velmi
dobře zachovaná) bašta, takzvaná
hladomorna. Zcela ojedinělá je zdejší
šternberská sbírka dobových grafických
listů, námětově zaměřených k dějinám
třicetileté války.

Zámek Český Šternberk

foto: zdroj cs.wikipedia.org

foto: zdroj cs.wikipedia.org

• Zámek Březnice
Původním šlechtickým sídlem rodu Buziců byl zřejmě
dřevěný dvorec ze začátku
13. století. Ve třetí čtvrtině
téhož století byl postaven
raně gotický hrad, jehož
zdivo se dobře zachovalo.
Roku 1422 byl hrad za
Zmrzlíků ze Svojšína vypálen Husovými odpůrci, po roce 1531
došlo k jeho opevnění, Jiří Lokšanský
z Lokšan začal s jeho přestavbou na renesanční zámek s baštami a vstupní branou. Úpravy dokončil až jeho syn Ferdinand v roce 1591. Po třicetileté válce,
v níž byl zámek poškozen, byly provedeny opravy v barokním stylu – byl zasypán vodní příkop, byla dostavěna kaple
a z bašt se staly altány. V 18. století byla
zvýšena věž a poslední úpravy probíhaly
ještě ve století následujícím. U zámku
stojí také barokní pivovar. V zámku najdeme kromě expozice šlechtických interiérů a vzácnou renesanční knihovnu.

• Zámek Dobříš
Roku 1630 král Ferdinand II. prodal
město Brunovi z Mansfeldu, jehož rod
začal na Dobříši vládnout pevnou rukou
a od roku 1666 nechal stavět malý
barokní zámek. V letech 1745-1775 byla
stavba upravena podle francouzských
vzorů, byla vybudována francouzská zahrada s oranžerií a anglický park. Tehdejší majitelé z rodu Mansfeld se roku 1771
spojili sňatkem s rodem Colloredo. Zámek
se stal centrem rozsáhlého panství,
k němuž patřila kromě jiného velká část
lesních porostů v Brdech. Za druhé světové války byl zámek vyvlastněn fašisty,
kteří ze zámku udělali sídlo pro říšského
protektora. Po válce zámek zkonfiskoval
stát a sloužil Svazu českých spisovatelů
jako Domov spisovatelů. V roce 1998
byl zámek Dobříš navrácen zpět do vlastnictví rodiny.

Zámek Dobříš

Z ajím avá

místa K erska

K aple Panny Marie

Při stavbě rodinné vily v Kersku
v letech 1935-38 si manželé Beránkovi
nechali postavit v jižní části své
parcely malou kapličku. Objekt po
vysvěcení královéhradeckým biskupem Mořicem Pýchou sloužil k bohoslužebným účelům a v roce 1948
zde měla svatbu dcera Beránkových
Helena.
Po zestátnění vily a vystěhování rodiny Beránkových, byla nemovitost
od roku 1952 postupně využívána
jako politická škola, domov důchodců
a nakonec od roku 1961 jako ústav pro
silně postižené děti.

Až do první poloviny šedesátých let
zde jako ošetřovatelky pracovaly řádové sestry a kapličku využívaly pro své
bohoslužebné obřady a staraly se i o
její údržbu.

Po odchodu řádových sester veškerá
péče o kapli skončila a ta začala rychle
(i díky vandalům) chátrat. Současný
stav je velmi tristní.

Václav Kořán

foto: zdroj cs.wikipedia.org

Co možná nevíš ...
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Ahoj tady Lumprtál fon Kerwald.
Na jarní měsíce za mnou přijel synovec ze Schwarzwaldu. Už jsem Vám
děti o něm povídal. Je to ten synovec,
kterého jsem učil, jak být správně
děsivý. A byla to fuška, to mi věřte.
Jak jsme tak společně slídili po okolí,
došli jsme až do Ostré. Nestačili jsme
se divit, s jakými řemesly jsme setkali
v areálu Botanicus. A moc nás zajímalo, jak se vyrábí svíčky, mýdlo,
plátno atd.

O kousek dál nás se synovcem zaujal velmi zvláštní přístroj a k čemu
že sloužil?
Byl to destilační přístroj, který je ukázkou
výroby esenciálních olejů používaných
v kosmetice a lékařství přibližně před 500
lety. Tento funkční model destilačního
přístroje patří mezi typy běžné v Evropě
v letech 1450-1550 a je i symbolem firmy
Botanicus. Tento model je typem destilačního přístroje, jenž byl hojně používán v Praze v éře Zlatého věku, za vlády
Rudolfa II., kdy do Čech přijížděli alchymisté z celé Evropy.

Zajímal nás princip tohoto destilačního
přístroje a prý je velice jednoduchý. Základem je zahřívání rostlin ponořených
ve vodě. Aromatické oleje (silice) stoupají
do měděné kopule, odkud jsou odváděny
trubicí a následně kondenzují ve spirále
ponořené ve vodě. Ta ústí do skleněné nádoby, ve které se olej separuje (vznikne
rozhraní olej-voda).

Naše první zastavení bylo u výroby
svíček a jak, že se svíčky ve svíčkárně vyráběly?
Dozvěděli jsme se, že v minulosti bylo
používání loučí a později svíček zpočátku
výhradou bohatších vrstev. Chudí lidé
zpravidla využívali denního světla. Svíčky
vznikly v době výroby lněných knotů,
které se namáčely do roztaveného loje
nebo včelího vosku. Přístroj, který jsme
viděli v centru, pochází z Anglie z přelomu 17. a 18. století a nazývá se kývající oslík.

protože tam se pěstoval len a konopí. Len
se sklidí, máčí, suší, láme, rozčesává, pak
se spřádá na kolovratu do vřeten a může
se začít pracovat na tkalcovském stavu.
Po sejmutí ze stavu se látka dále upravovala, a to: praním, bělením a také barvením.

Takových informací, to jednomu teda
vlastně dvěma skřítkům opravdu
vyhládne. Stánek s perníky byl výbornou volbou. Při ochutnávání sladkých perníčků jsme si i popovídali
o historii jejich výroby.
Historie perníku sahá až do doby, kdy med
divokých včel byl jednou z prvních potravin člověka. Pečivo z mouky a medu bylo
nalezeno například již v egyptských hrobech a písemně doložené je i používání
tohoto druhu pečiva v dobách starověkého Řecka, kdy se vyrábělo při různých
slavnostních příležitostech. První zmínka
o perníkářství v Čechách pochází z roku
1348 z Turnova, kde prodávali perník
caletníci. Podle nichž nese název i Celetná
(dříve Caletná) ulice v Praze, kde se v tu dobu
pekli placky zvané „calty“. Perníkářské
cechy byly nejen v Praze (v roce 1419 jich
zde bylo 18), ale i v jiných městech, např.
v Pardubicích nebo Kutné Hoře. Slovo
perník vzniklo v dobách, kdy se do medového pečiva začal přidávat pepř a pečivu
se začalo říkat peprník, později perník.

U třetího zastavení nás překvapilo,
jak složité zařízení je tklacovský stav.
Byli jsme zvědaví, jak se na takovém
stavu pracuje a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Výroba a zpracování textilu je známá v našich zemích už od 6. století. Práce na tkalcovském stavu bývala a stále je, pomalým
a pracným procesem, vyžadujícím hodně
koncentrace a ručních dovedností. Zpočátku bylo tkaní rozšířeno především v chudých
částech země a často bylo hlavním zdrojem příjmu. Tkaní se tak dříve provozovalo hlavně v podhorských oblastech,

První perníky se vytlačovaly do forem.
Formy z pálené hlíny se používaly až do
16. století, kdy byly nahrazeny dřevěnými
vyřezávanými formami. Těm se říkalo
kadluby. V motivech se objevovaly zpočátku podoby světců a portréty králů. Později
pod vlivem módy v období třicetileté
války motiv jezdců na koni, kavalíři, dámy
jedoucí v kočárech, rodové erby atd. V 18.
a 19. století se perník dostává do lidových
vrstev a vznikají nové náměty: srdce,
husar, panáček, panenka nebo koník.
Bohužel už nastal čas návratu domů.
Spoustu jsme toho nestihli navštívit
a je tu tolik zajímavých věcí. Rozhodně o nic nechceme přijít a tak se do
Botanicusu vydáme ještě jednou.
–Lfk–

Použité fotografie: Centrum řemesel a bylinné
zahrady v Ostré, Botanicus, spol. s r. o. ,
www.botanicus.cz
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