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- Vichřice Sabine
- Základní a Mateřská škola Hradištko
- Blahopřání oslavencům
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- 100 let kapličky v Hradištku
- Lesní ateliér Kuba v Kersku
- Ze života hvězd
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- Historie obce

Trošku zvláštní jaro ...

Kerské rybníčky, foto: Bronislav Kuba

v jiných letech bych řekl, že přichází
jedno z nejpříjemnějších ročních období
– jaro. To letošní je ovšem tak trochu
zvláštní. Je pravda, že se probouzí příroda, ptáci zpívají svůj koncert na každé
mezi, paloučku i v lesích a ani květena
a stromy nechtějí zůstat pozadu.

Musíme si uvědomit, že my všichni jsme
nejen vůči sobě, ale hlavně ke svému
okolí zodpovědní za ochranu zdraví.
Je třeba chránit sebe ale zároveň také
lidi, se kterými se potkáváme. Prosím,
noste roušku, myjte si důkladně ruce
a dodržujte důsledně hygienu a hlavně
neobcházejte pravidla stanovená vládou.
Opravdu ze srdce děkujeme dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase ušili asi
1000 látkových roušek a stále šijí. Velmi
si toho vážím.

Všechno ovšem ustupuje do pozadí před
celosvětovým zdravotním problémem,
a to je pandemie koronaviru.

Rád bych vás informoval o tom, co je
nového v Hradištku a Kersku. Konečně
se rozjela akce Kersko – manipulační

Vážení spoluobčané,

a odstavná plocha U Pramene. Opakované výběrové řízení vyhrála společnost
TANACO, která se již ujala své práce
a v rámci základních stavebních prací
vyčistila i příkop podél tenisových kurtů,
bez nároku na odměnu. Hodnota budovaného díla činí 1,2 mil. Kč, financování
je z vlastních zdrojů.
V období přes prázdniny bychom chtěli
provést dostavbu patra MŠ. Vítězem výběrového řízení, kam se přihlásilo 5 společností, je firma KWEKU a hodnota díla
je 1,78 mil. Kč. Zde jsme podali žádost
o dotaci. Doufám, že nový školní rok
v Hradištku
... pokračování na další straně

zahájí děti již v rekonstruovaném prostředí, kde by měla přibýt jedna hrací místnost včetně dalšího hygienického zázemí.

V blízké budoucnosti se chystá oprava
Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Kapli
se povedlo převést do majetku obce.

Snažíme se také vylepšovat vzhled obce.
O výrazné zlepšení prostředí hřbitova
se postaral a stará pan Podhora, dík patří
i firmě Vestavstyl, která vyrobila novou
výdřevu na lavičky. Pánům Strakovi st.
a ml. děkuji za vyčištění náletových
dřevin kolem cesty na 8. aleji a panu
Lundovi za štěpkování v těchto místech.

Úklid při silnici od Vinohrádku a dále
až ke Kostelíku si vzal za své pan Podhora
a pan Roule, úsek okolo kříže Na Obci
zase pan Fišer. Patří jim za to můj velký dík.

Díky společnosti Vestavstyl je pěkně opraven i mostek u rybníka v Kersku. Bohužel
okolí rybníka je v žalostném stavu. Rybáři,
kteří se o rybník starali, nemohou vykonávat rybářské právo z důvodu 20ti leté doby
udržitelnosti, kdy se zde nesmí chovat ryby.
Na odstranění tvrdosti zákona pracujeme.

Byl navezen materiál na opravu povrchu
alejí po budování vodovodních řadů v Kersku. Na opravě cesty na Zámeček se spolupodílelo město Sadská. Dále bude tento
materiál použit na budování cesty k areálu
Jezdecké školy a na zprůjezdnění dalších
cest v obci.

U pozornění
pro občany

Štěpkování větví naskládaných podél silnice provede SÚS, která upravila také
příkopy před školou.

Všichni se musíme srovnat se skutečností, že v důsledku Opatření vlády ČR
proti šíření nemoci jsou zakázány
kulturní a sportovní akce. To znamená,
že byl odložen ples Klubu důchodců,
a ve velkém ohrožení je vítání občánků,
Hrabalovo Kersko a Procesí ke kapličce.
I sportovci netrpělivě čekají, až si budou
moci kopnout do míče.
Přeji Vám všem hodně zdraví, trpělivosti,
ohleduplnosti a pevné nervy ke zvládnutí
současné nelehké situace.
Prosím, dodržujte vládou stanovená pravidla a věřme, že se brzy vše vrátí zpět
do normálu.
Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

Jaro je tady...

Liška v Hradištku
V poslední době se množí upozornění
od našich spoluobčanů, že na různých
místech v obci byla spatřena liška. Také
mnoho slepic i kohoutů se ztratilo
ze dvorků. Liška se prochází vesnicí
i za bílého dne. Přes velké úsilí myslivců dosud nebyla zneškodněna. Pokud
ji kdokoliv spatří, prosím neprodleně volejte hospodáře MS pana
Zitu na čísle 603 451 994.

Veselé Velikonoce

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

Uzávěrka letních Novinek

o činnosti a dění v obci
jsou pravidelně uveřejňovány na oficiálních webových stránkách naší obce.

Uzávěrka letního čísla Novinek
je 21. 6. 2020. 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.

www.hradistko-kersko.cz
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Úprava cest
V období od 18.3. do 25.3.2020 firma
PORR zahájila práce na rekonstrukci
silnice mezi křižovatkou Semice a křižovatkou u Ostré.
Obrus z této komunikace je průběžně zavážen a bude použit na zpevnění cest
v Hradištku a alejí v Kersku.
Tyto práce se konají se souhlasem
příslušných orgánů, tedy odboru stavebního a životního prostředí v Nymburce.

Č ištění alejí v Kersku
Průběžně čistíme aleje v Kersku,
aby pohyb pěších i cyklistů byl co nejvíce pohodlný a bezpečný. Nově je vyčištěna alej č. 8 (souběžná s betonkou). Plynulost a tím i bezpečnost
pohybu na betonce je v sezóně opravdu
hodně náročná. Proto doporučujeme
používat právě tyto cesty, které vás
určitě dovedou k požadovanému cíli
stejně jako betonka.

Celkové množství obrusu je asi 5000
tun. Vzhledem k tomu, že na katastru
obce se nachází 24 km komunikací je to
výrazný příspěvek na jejich údržbu.
Na úpravě cest se podílí i firma Bramko,
která poskytla mechanizaci včetně obsluhy na úpravu cest. DĚKUJEME.

Vichřice Sabine
V únoru se přehnala naší obcí vichřice
Sabine a padlo jí za oběť několik desítek
stromů. Na obrázku je částečně vyvrácený smrk před budovou obecního úřadu,
který musel být pokácen. Hrozilo totiž
reálné nebezpečí, že spadne do drátů
elektrického vedení.

Ú klid Pode Břehem
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko
A bylo jaro...

d

,, A bylo jaro. Všecko, všecko
kvetlo, a ty včely tolik bzučely,
a ta tráva byla taková veliká,
a ta rosa jako granáty, a ti
ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci –
ale ti se něco nacvrčeli!“.
Tak začíná nejedna kapitola známé
knihy Jana Karafiáta „Broučci“.
S jarem vždy přichází do našeho života
plno energie a plánů. Jen to letošní jaro
na nás zanechává mnoho divných pocitů
z nastalé situace kolem šíření koronaviru,
z mimořádných opatření a karantény.
Pro naši školu i školku, stejně jako pro podobná zařízení, nastalo období, s kterým
se jen těžko ztotožňujeme. A přestože se
i některé děti zpočátku radovaly, že budou

d

dd

mít prázdniny, dnes už to vidí jinak a raději by do školy zase chodily. Vždyť letos
poprvé po několika letech se nebude
vynášet Smrtka z vesnice, ohroženy jsou
velikonoční tradice – řehtání, koleda, celá
atmosféra přípravy Velikonoc a další školní
akce. Také zápis nových prvňáčků do základní školy bude mimořádně bez jejich
přítomnosti.

Zrušení výuky ve školách a zadávání
úkolů a prací na doma je určitě nepříjemným momentem, který nemilosrdně
zasáhl do života rodin, ale také opatřením, které je v dané situaci nezbytné
a které spolu s dalšími musíme všichni
respektovat a důsledně dodržovat.
A tak snad je možná nejvyšší čas se v této
chvíli zamyslet, že máme jedinečnou příležitost se zastavit, využít této doby k tomu,

d
d

abychom si našich dětí více užili a vážili
si společně prožitých chvil, kterých díky
pracovním povinnostem máme většinou
nedostatek. Musíme zkrátka všichni vydržet.
Přejeme všem hodně zdraví, rodičům
pevné nervy, těšíme se na nová setkání
v lepších časech, které nás určitě čekají,
protože opět bude jaro…..

Poděkování
Velmi si vážím práce všech svých kolegyň,
ať už pedagogických či nepedagogických,
které se společně daly dohromady a pomohly řešit nelehkou situaci s nedostatkem
roušek a chodily do zaměstnání roušky šít.
Za školu a školku
Mgr. Marcela Šteffková

Vynášení Smrtky v loňském roce

Výtvarná výchova netradičně
V pátek 6. března jsme se 4. a 5. ročníkem
vyrazili na domluvenou návštěvu v Lesním
ateliéru Kuba. Manželé Kubovi pro nás
připravili keramickou dílnu s jarní tématikou. Děti měly možnost vyzkoušet si práci
s hlínou pod vlídným vedením paní Jany
Kubové a odborným dohledem pana Bronislava Kuby. Pomocí modelování „z hadů“
jsme si každý z nás vytvořili misku, kterou
si žáci měli možnost libovolně dozdobit.
Pod rukama dětí vznikaly nápadité, originální a kreativní výrobky, které udělají
s přicházejícím jarem jistě radost.
Touto cestou bychom chtěli manželům
Kubovým poděkovat za možnost zažít
výtvarnou výchovu jinak!
Za ZŠ Hradištko
Hana Maudrová a Lenka Mojžíšová
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Zápis do 1. ročníku
Zápis do 1. ročníku pro školní rok
2020/21 bude probíhat pouze formální, bez osobní přítomnosti
dítěte ve škole pro děti narozené
od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014.

• 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.

Vzpomínky na zimu
Z imní škola v přírodě
Dolní Dvůr

• 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).
• Zápis proběhne letos pouze formální,
bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
Motivační část se neuskuteční.

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

• Upřednostňujeme podání přihlášky
bez osobní přítomnosti zákonného
zástupce ve škole (datová schránka,
email s elektronickým podpisem)
od 1.4.2020 do 30.4.2020,
případně dle konkrétní situace osobně
do školy 1.4.2020 od 14.00 hod
do 18.00 hod nebo poštou v období od 1.4.2020 do 30.4.2020.

• 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.

• Pokud dítě nemá trvalý pobyt v Hradištku, žádáme kopii rodného listu.
• Každé dítě obdrží registrační číslo.
Registrační číslo bude zákonným zástupcům zasláno. 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.

• Výsledky budou vyvěšeny na webu
školy pod registračním číslem do 1. 5.
2020.
• Po ukončení mimořádných opatření
uspořádáme setkání se zapsanými
dětmi, tzv. motivační část se zapsanými dětmi
Díky, že si vyberete právě nás!
V Hradištku 19. 3. 2020
Mgr. Marcela Šteffková
ředitelka školy

Až se jaro vrátí
Josef Václav Sládek
Až se jaro vrátí,
ó, to bude ráj!
zelenat se bude
celý širý kraj.

Luka budou vonět,
stromy budou kvést,
a skřivánek vzhůru
do nebe se nést.

Slunce bude hřáti,
větřík teple dout,
potok bude hučet,
sproštěn zimních pout

Rozletí se vzhůru
až v oblačnou říš,
— a naše srdéčka
vzlétnou ještě výš'!
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M ateřská škola
Letošní nový rok sice
začal krásným číslem
2020, ale také pořádně
překvapil. Celou zimu
jsme s dětmi očekávali
sníh, který vůbec nenapadl.
V únoru nás potrápily pěkné vichřice
a nepříznivé počasí pro vycházky venku.
My jsme se však nenechali odradit
a dopřáli jsme si s dětmi jiné zajímavé
příležitosti.
17. ledna jsme si u nás ve školce udělali
Vločkový pátek. Děti si do školky přinesly
různě vytvořené sněhové vločky, které
je pak doprovázely při všech činnostech
po celý den.

Popletená zimní pohádka

Koncem února dorazilo divadélko
Koloběžka, tentokrát s ,,Popletenou zimní
pohádkou“ a také se děti blíže seznámily
s Masopustem. Společně s rodiči si přišly
vyrobit masky v rámci Karnevalové dílničky. Nechyběly ani pravidelné návštěvy
knihovny vždy na začátku měsíce s poslechem lidových pohádek a divadélkem.
Začátkem března si ještě děti stihly vyrobit dárek pro rodiče při Keramické dílničce
s paní Kubovou z Lesního ateliéru v Kersku.

Vločkový pátek

7. února měly děti netradiční Karneval.
Do MŠ přišly ve svých oblíbených
kostýmech.

Karnevalová dílnička

Keramická dílnička

Vzhledem k tomu, že se blíží zápis do školy,
zařadili jsme více činností pro předškoláky. V plánu je i návštěva první třídy
za účelem aktivní účasti předškoláků
na hodině Českého Jazyka a kroužek pro
přípravu budoucích prvňáčků. V rámci
předškolní přípravy se také předškoláci
zúčastnili plaveckého výcviku společně se
školáky.
Pro děti máme do konce roku ještě
připraveno mnoho zajímavých akcí.
Bohužel však v tuhle chvíli nikdo nevíme,
jak se bude celá situace kolem vzniklé
koronavirové pandemie u nás vyvíjet.
Doufáme, že to zvládneme bez větších
zdravotních obtíží a vzájemně si pomůžeme v této těžké době. Je třeba, se vzájemně chránit a nesmíme zapomínat i na naše
nejmenší, kteří si teprve imunitu budují.
Všem vám přejeme mnoho zdraví a trpělivost během náročných dní.

Netradiční karneval

Blahopřejeme !

Za kolektiv MŠ Kristýna Žižková

Plavecký výcvik předškoláků

d

dd

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

V dubnu oslaví své narozeniny paní Zdenka Vorlová, Božena Nováková, Zdeňka Čihulová, Marta Kratochvílová a pánové
Otakar Hřebík, Zdeněk Uličník, Josef Zahrádka, Josef Bláha, Jiří Zenker a Stanislav Hezina.
Květnovými oslavenci jsou paní Marie Šťastná, Eliška Žeravá, Helena Steklá, Věra Punarová a pánové Josef Čihula
a František Hlavička.
V červnu oslaví své narozeniny paní Jiřina Hlavičková, Jindřiška Herclová, Antonie Šimková, Zdeňka Brettová a pánové
Jindřich Viterna a Jiří Volc.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
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K nihovna Hradištko
Milí čtenáři a přátelé knihovny,
v současné době je bohužel knihovna v rámci opatření vlády uzavřena.
Ale od začátku roku jsme toho stihli vytvořit a prožít hodně. Můžete se
podívat...
Rok 2020 jsme v knihovně zahájili
s Tříkrálovým koláčem

I z obyčejných papírových kapesníků
se mohou vyrobit pěkné karafiáty.
Jarní dekorace se babičkám povedly.

Pohyblivé hračky z papíru děti tvoří velmi
rády.

Žluté květy z ubrousků rozjasnily knihovnu

A to je zatím vše. Nevím, jak dlouho
karanténa potrvá, tak Vám všem přeji
hlavně hodně zdraví a štěstí. A až ta
nemoc odezní, tak se na Vás všechny
budu těšit v knihovně.
Vaše knihovnice Jana Šestáková

Vějíře z papíru a oslava MDŽ

Pohádková knihovna

Děti ze školky si poslechly pohádku O Koblížkovi

Také děti ze školy si rády poslechnou pohádku a něco pěkného namalují.

Pohádka O Budulínkovi děti velmi zaujala.

Pohádka o kůzlátkách děti bavila
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Pohádková show
líbily obrovské bubliny a točení talířem
na tyči, které si mohly samy vyzkoušet.

V únoru mohly děti společně se svými
rodiči navštívit Pohádkovou show, která
se konala v Hostinci U Kocánků.
Shlédly příběh, ve kterém malá holčička
nemůže usnout a tatínek jí slíbí, že se jí
bude zdát to, na co usilovně myslí před
spaním. Dívenka usne a zdá se jí, že se
potkává s pohádkovými postavami. Potká
se tak se Spidermanem, sněhulákem
Olafem, Aladinem, loupežníky, klaunem,
Spongebobem a dalšími. Sama se promění ve vílu Zvonilku, princeznu Elzu a jiné
známé postavy.

Vystoupení připravila rodina Kellnerova
z cirkusu Venasis. Hlavní postavou je jejich malá dcera a je to moc šikovná
holčička. Představení se zúčastnilo asi 50
rodičů s nejmenšími dětmi. O přestávce
si návštěvníci mohli zakoupit popcorn,
čarovný meč, pohádkové balonky a jiné
drobnosti.

Vystoupení je prostoupeno mnoha pohádkovými bytostmi a doplněno artistickým
uměním, jako je akrobacie, klauniáda,
žonglování, iluzionismus, točení obručí
a podobně. Přítomným dětem se také moc

Na konci představení pirát Jack Sparrow
ukázal dětem poklad. Byl to obrovský
leguán, kterého si děti mohly pohladit. A
úplně nakonec se mohly s pohádkovými
bytostmi vyfotit.

d dd d d d d d d d dd d
H řebčín a Jezdecká škola Equus Kinsky
První čtvrtletí v Hřebčíně a jezdecké škole Equus Kinsky
Mírná zima byla příznivá pro provoz hřebčína a jezdecké školy.
V únoru jsme také ještě stihli první skokové závody v hale,
kdy počasí bylo opět tak jarní, že se závody mohly klidně konat
na venkovním kolbišti. Zpěv ptáků a kvetoucí rostliny byly
na každém kroku slyšet i vidět.
Začala se rodit první hříbátka, což je vždy milé období roku.
Výcvik jezdců i koní probíhal skvěle, až do doby, kdy Českou
republiku postihl strašák jménem koronavirus. Výcvik se téměř
zastavil a areál jsme zavřeli všem návštěvám. Život však musí jít
dál, koně je nutné obstarat a doufat že zůstaneme zdraví,
aby základní funkce areálu byly zachovány.
Všechno je pozastavené a zrušené, tak máme
čas věnovat se klisnám, které letos porodí
ještě 7 hříbátek.
Doufáme, že Vás brzy budeme moci pozvat
na návštěvu a křtiny našich letošních radostí.
Přejeme krásné velikonoční svátky a klidovou situaci na celé
zeměkouli.
Rodina Půlpánova

Fotografie: První letošní hříbátko Merci se narodilo klisně
Melody Kinské
|8
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let kapličky v Hradištku

Uprostřed Hradištka, v parčíku za prudkou zatáčkou, se nachází historická
dominanta obce, Kaple Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova.
Byla postavena v roce 1920 na počest
mužů, kteří padli v 1. světové válce.
Na rozkaz Františka Josefa I. narukovalo do zbraně 113 mužů z Hradištka,
z nichž bylo 22 raněno, 25 zajato a 16
se vůbec nevrátilo.
(foto - Olejomalba František Motejzík)

„...V roce 1920 se několik zdejších
občanů dohodlo, že by mohla být v naší
obci postavena na památku padlých
zdejších osadníků ve světové válce
kaplička...“ Byla uspořádána sbírka k tomuto účelu a po nasbírání určité sumy
se přistoupilo ke stavbě.

zvonit všem občanům bez rozdílu
náboženství. Oltář byl zakoupen v Praze
a obraz představující srdce Pána Ježíše
byl darován klášterem ve Staré Boleslavi. Kaple byla slavnostně vysvěcena
o zdejší pouti roku 1920 děkanem
ze Sadské P. Antonínem Drašnerem.

V letošním roce tedy uplyne 100 let
od postavení a vysvěcení kapličky, a to je
rozhodně důvod k pořádné oslavě.
Pod záštitou obce a s podporou školy,
sportovců, Klubu důchodců a mnoha
dobrovolníků jsme se chystali uspořádat
pouť spojenou s procesím tak, jako to
bývalo kdysi.
Bohužel v souvislosti se současnou situací není možno pouť s procesím uskutečnit, a tak se oslava zatím odkládá.
Pouť vychází na sobotu 13. června 2020.
Snad až odezní období nemoci a karantény, kapličku pěkně uklidíme, naleštíme vázičky a svícny, ušijeme, vyšijeme
a naškrobíme ubrusy na oltář, připravíme květiny a břízky, ... a … společně
to oslavíme.
Zpracovala
Jana Šestáková

Stavba kapličky byla provedena pod vedením stavitele Majora ze Sadské.
Místní zedníci Václav Hamáček a Antonín Klicpera a tesaři Václav Tryhuba
a František Klicpera vykonali veškerou
práci zdarma. Obec zakoupila nový zvon
za 3465 korun s podmínkou, že se bude

Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2020

„Slavnostní průvod, který se skládal
z hasičského sboru, řady družiček a velkého zástupu lidu seřadil se u školní
budovy a za zpěvu církevních písní a hudebního doprovodu se ubíral ke kapličce.
Tam měl pan děkan slavnostní kázání
a pak kapličku vysvětil.“ (z kroniky obce)
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Lesní ateliér Kuba v Kersku
Výtvarné kurzy
Už mnoho let pořádáme v Lesním
ateliéru Kuba v Kersku pro širokou veřejnost výtvarné kurzy, převážně keramické. Čas od času přivítáme také děti
ze Základní školy v Hradištku nebo
vyrazíme za jejich mladšími kamarády
do mateřské školy. Jejich práce z března
2020 můžete vidět na přilehlých fotografiích.
Jana Kubová

Velikonoce 2020
Pro naše návštěvníky jsme v době předvelikonoční připravili bohatý kulturní
program s výtvarnými dílnami a ukázkami řemesel, jak tomu bylo i v minulých letech. Vzhledem k mimořádné
situaci tyto akce pochopitelně rušíme
a přejeme všem pěkné velikonoční
svátky v rodinném kruhu.

Výrobky detí
ˇ ze školy a školky

Bronislav Kuba

pozvánka
Bledule jarní v Kersku
Bledule na kraji kerského lesa u Sadské
opět vykvetly, ale díky zimě-nezimě,
divokým prasatům, která rozryla tamější
kus lesa a vichřici, která tam povalila
mnoho stromů, je jejich úroda oproti
jiným letům minimální!
Bronislav Kuba

Lněnka bezlistenná
Slatinná louka u Velenky je jedinou
lokalitou v České republice, kde se
vyskytuje lněnka bezlistenná.
Lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum) je kriticky ohrožený druh poloparazitní rostliny z čeledě santálovitých.
zdroj: Wikipedie, foto Bronislav Kuba
| 10
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Z e života hvězd
Titulek sice vypadá jako z bulvárního
časopisu, ale my se dnes podíváme,
jaký je život hvězd, těch skutečných,
které svítí na obloze. Ostatně ono i to
proč hvězdy svítí je poměrně zajímavá záležitost.

Pokud bychom chtěli vidět mlhovinu, kde
v současné době hvězdy vznikají, museli
bychom si vzít dalekohled a podívat se
do souhvězdí Orion. Tam leží tzv. Velká
mlhovina a v ní dochází k tvorbě hvězd.
Co se stane s hvězdou potom a jaký
bude mít život?
Zde celkem jednoduše závisí na fyzice.
Zjednodušeně lze říct, že čím hmotnější
hvězda je, tím kratší je její život. Slunci
je zmíněných 5 miliard let a dalších
5 miliard let má ještě před sebou. Je tedy
v polovině života.

Z alesňování
Naše lesy se pomalu probouzejí také
díky škole, myslivcům a zaměstnancům Vestavstylu. Také obec Třebestovice
se podílela na sázení stromečků. Obec
zakoupila na zalesnění pasek po těžbě
dřeva 5000 kusů sazenic borovice lesní.
Děkujeme za jejich zasázení!!!

Menší hvězdy, kterým se říká červení
trpaslíci, mohou žít ještě déle. Desítky
miliard let. Od počátku vesmíru ještě
žádná taková hvězda nespotřebovala své
palivo. Jsou tu tedy všechny stále s námi.
Naopak výrazně větší hvězdy, které mají
třeba 20ti násobek hmotnosti Slunce, žijí
třeba “pouhých” 100 milionů let.
Mlhovina v Orionu, místo, kde nyní vznikají
hvězdy (zdroj www.cs.wikipedia.org)

Proč tedy vlastně hvězdy svítí?
Proč to dělají samozřejmě nevíme, ale víme
jak to dělají. Taková typická hvězda, třeba
Slunce, je složena především z vodíku.
Při hmotnosti, která je přibližně 300000
krát vyšší než má Země, je v jejím jádru
taková teplota a tlak, že dojde k zapálení
termojaderných reakcí. To znamená,
že se začnou lehčí jádra vodíku slučovat
a vzniká přitom těžší prvek - helium. Celé
je to samozřejmě poměrně složitý proces,
ale je to vlastně opak toho, co dělá lidstvo
v jaderných elektrárnách, kde z těžších
prvků vznikají lehčí. V obou případech
se u toho uvolňuje velké množství energie.
Toto množství je u Slunce opravdu obrovské. Díky tomu se celé zahřívá a… svítí.
Jeho povrchová teplota je 6000 stupňů
a všechna jeho energie je samozřejmě
vyzařováno do prostoru a dopadá až k nám
na Zem. Na jeden kilometr čtvereční
dopadá u nás za letního dne od Slunce
výkon, jaký má jaderná elektrárna
Temelín.
Stejně jako ostatní hvězdy, vzniklo i Slunce
z mračna plynu (opět především vodíku)
před 5 miliardami let. Nebylo samo.
V mlhovině, v níž vzniklo, vzniká řádově
několik stovek hvězd. Takovému objektu
potom říkáme otevřená hvězdokupa.
Možná znáte jednu, jmenuje se Plejády
a můžeme je vidět pouhým okem na zimní
obloze v souhvězdí Býka. Jde o velmi
mladé hvězdy, vzniklé před 100 miliony
lety.
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Menší hvězdy se střídmějším životem
nakonec končí svůj život jako tzv. bílí
trpaslíci a pomalu vyhasínají. Ovšem ty
větší hvězdy, které svůj život doslova
propálily za zmíněných 100 milionů let,
končí s velkou parádou. Vybuchnou jako
supernovy. Zkrátka se celé rozmetají do
okolí.
Tento proces je poměrně výjimečný,
ovšem pro nás nesmírně důležitý.
Při výbuchu hvězdy dochází k vzniku
a následnému rozmetání do hvězdného
okolí těžších chemických prvků. Za to,
že tedy vůbec existujeme vděčíme právě
těmto rozmařilým hvězdám. Každý
z prvků těžších než vodík (tedy všech),
které tvoří naše těla, vznikl právně v nich.
Možná jste v tisku zaznamenali, že hvězda
Betelgeuze ze souhvězdí Orionu (je to ta,
jež tvoří jeho levé rameno) se v blízké
době chystá také uspořádat podívanou
v podobě supernovy. Bylo by to jistě
krásné. Několik měsíců bychom mohli
vidět na obloze hvězdu velkou přibližně
jako Měsíc. Má to však jeden háček.
Ono hvězdné “v blízké době” zde znamená v nejbližších 100000 letech.
Ing. Vladimír Libý

zdroj www.astro-foto.cz
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Historie obceHradištko Kersko
Svátek Božího těla

Šedesát dní po Velikonocích se slavil svátek Božího těla,
kalendářně vycházel na čtvrtek, ale na mnoha místech jej slavili následující neděli po tomto datu. Tak tomu bylo i v Hradištku.
Protože na stejnou neděli vycházelo také datum hradišťské
pouti, byla to vždy veliká slavnost, na kterou se celá vesnice
dlouho dopředu chystala.
Přípravy začaly všeobecným úklidem obce. Lidé bílili chalupy,
pleli záhonky a vysazovali kytičky, spravovali ploty a vysekávali křoviny, aby celičká vesnice byla pěkná a upravená na tuto
sváteční událost. Zejména kapličku připravovali na slavnost,
svaté relikvie byly vyčištěny a naleštěny, oltáříček nazdoben
čerstvými květy, podlaha se jen leskla.
Maminky svým holčičkám chystaly bílé šatičky nebo kroj,
ale i starší děvčata vítala příležitost slavnostně se obléci a pěkně
načesat. Také mužská část obyvatel měla nažehlené tmavé obleky a připravené klobouky, jak se hodilo na tento slavnostní den.
Do každé rodiny přijelo na pouť mnoho příbuzných, tak to zde
bylo zvykem, hodně a dobře se jedlo a všichni společně šli také
do průvodu.
Procesí se řadilo u školy a směřovalo ke kapličce. Průvod vedl
ministrant s křížem. Potom šly malé družičky v bílých
šatičkách s košíčky naplněnými lístky růží a pivoněk a sypaly
je na silnici. Hlavinky jim zdobily věnečky z čerstvého kvítí
a také lokýnky, které jim pečlivé maminky vytvořily namočením vlásků do sladké vody či piva a natočením na papírky.
Za nimi důstojně kráčel pan farář, držel v ruce naleštěnou,
zářící monstranci a nad ním nesli slavnostní, vyšívaný baldachýn čtyři starší ministranti. Kolem baldachýnu nesli další
ministranti velké ozdobné voskové svíce. Dále slavnostně
vykračovali v průvodu ostatní obyvatelé vesnice pěkně
seřazení asi tak do čtyřstupu. Starý pan Krejčík, tatínek
pozdějšího předsedy Krejčíka, šel podle průvodu a předříkával
text Mariánské poutní písně.
Tisíckrát pozdravujeme Tebe,
Ó matičko, Krista Ježíše,
Ty jsi okrasou celého nebe,
Tobě klaní se celá říše,
Ty jsi po Bohu ta nejprvnější,
Tobě čest a chválu nejpřednější,
Andělé a svatí dávají,
Královnou Tebe nazývají,...
Vždycky řekl jednu větu, celý zástup ji po něm opakoval a tak
to šlo až ke kapličce. (Text byl velmi dlouhý a zde je pouze
začátek.)
Průvod šel pomalu a za ním zůstal kobereček z voňavých
lístečků, které tam pilně sypaly malé družičky ze svých
košíčků. V kapličce vyzdobené bílými květy a hořícími svícemi
pan farář sloužil slavnostní mši a poté podával věřícím hostie.

Drobné postřehy z Kerska
Vězte, že:
• První písemná zmínka o Kersku je v zakládající listině
(FALZUM ??) břevnovského kláštera v Praze v r. 993
pod názvem Ochoz Křech.
• Les Kersko byl v historii často majetkem knížat
z Poděbrad.
• Zhruba v polovině 13. století byla zbudována tvrz Kří
a přilehlá vesnice
• V období 1542 – 1839 je kerské území královským lénem.
• V období husitských válek je zmiňován Ondřej Keřský
(z největší pravděpodobností pocházel z tvrze Kří) jako
jeden z velitelů radikálních vojsk. Spolu s Janem
Čapkem ze Sán se probil z obklíčení v bitvě u Lipan.
Roku 1446 byl jako lapka popraven.
Mgr. Václav Kořán
Když mše skončila, lidé ještě nějakou dobu postáli u kapličky,
probrali novinky a potom se pomalu rozcházeli. Muži zašli do
hospody na pivo, ženy s dětmi zase obhlížely pouťové stánky
připravené na návsi.
Celé to bylo velmi pěkné a slavnostní, zvlášť když se vydařilo
počasí.
Z vyprávění pamětníků zpracovala Jana Šestáková

Hradištko pravděpodobně rok 1945

Pojďme si zavzpomínat na jeden křesťanský svátek, který se
u nás v Hradištku do dnešních dob nedochoval.
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