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Jarní pranostiky
začíná zpívat, až když se může
· Slavík
napít rosy z březového listu.
přináší zprávu o jaru, vlaštovky
· Špačkové
jaro a teplé dny.
ranní rosy ohlašují pěkné časy.
· Prostuzené
na jaře brzy z děr ještěrky
· Vylezou-li
a hadi, nastane velmi teplé léto.

V jarním vydání Novinek
naleznete:
- Slovo starosty
- Ohlédnutí za letošní zimou
- Podzemní vody v Kersku
- Myslivecký spolek Sadská
- Základní a Mateřská škola Hradištko
- Zápis do ZŠ a MŠ 2021/2022
- Knihovna Hradištko
- Blahopřání oslavencům
- Den Země 2021 v Hradištku a Kersku
- 40 let Klubu důchodců
- Velikonoce v ateliéru Kuba v Kersku
- Byli jste už Na Zámku?
- Historie obce
- Svatba v Hradištku
- Severská chůze - Typ na jaro
- Jedna z mála jistot
- Historie obce - Husitská epopej IV.

Milí spoluobčané,
Příroda se pomalu začíná probouzet
a začíná jedno - za normální situace nejkrásnější roční období - jaro. To letošní
ale začíná poněkud netradičně, pořád
jsme svazováni nějakými nařízeními
a zákazy, není možné se společně
scházet, ať již na brigádách na úpravě
a zvelebení našich domů, rybníků,
hřišť a veřejného prostranství, ale ani
na takových akcích jako je například
ukončení zimy - vynášení Morany.
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V zimním období jsme byli ochuzeni
nejen o plesovou sezonu. Ale i o předvánoční vystoupení našich dětí, které
v minulých letech měly značný úspěch.
Děti nám předváděly svá veselá vystoupení, při nichž jsme vzpomněli nejen
na své dětství, ale mohli jsme zapomenout i na všední starosti nás dospělých.
Do současné doby byl v naší obci diagnostikován výskyt onemocnění Covid-19
celkem u téměř 100 lidí, většinou s hladkým průběhem, naštěstí jen několik osob
bylo i hospitalizováno. Toto číslo je ale
značně diskutabilní, jelikož se jedná pouze o občany s trvalým bydlištěm v obci,

ne o ty, kteří zde sice celoročně žijí,
ale hlášeni k trvalému pobytu zde nejsou.
Ale i v této době se někteří spoluobčané
podíleli na zvelebení našeho okolí,
dík patří zejména spolku rybářů, kteří
provedli vykácení náletových a nepůvodních dřevin v prostoru rybníka
„Pod Fišerova“ a pokračovali na údržbě
„Kerského rybníka“. V blízké budoucnosti bude místo nepůvodních dřevin
dosazen na březích dub. Také pozemek
pronajatý MS Sadská po změně na lesní
pozemek bude dosazen dubem. Všem
brigádníkům, kteří se na zvelebení
těchto míst podíleli, patří můj velký dík.

Suché stromy ohrožující provoz na komunikaci směrem na Semice byly odstraněny. Dřevo bude použito na vytápění budov
OÚ a ZŠ Hradištko. Tuto práci provedli
členové TJ Hradištko. Také jim děkuji.
V březnu zastupitelé obešli všechny
občany starší 65 let, hlášené v Hradištku
k trvalému pobytu, a předali jim respirátory, které byly pořízeny Středočeským
krajem, obcí Hradištko a sponzorsky.
Poděkování patří i společnosti Bramko.
Její pracovníci nám velmi pomohli nejen
při úklidu sněhového nadělení v měsíci
únoru, ale několikrát pomohla jejich
technika při vyprošťování zapadlých
popelářských vozů v Kersku, vše bylo provedeno bezúplatně.
Je toho poměrně hodně, co bychom chtěli
v dalším období zlepšit a vybudovat.
Do konečné fáze se dostal projekt plně
hrazený ČEZ distribuce - a to je položení
nových rozvodů nízkého napětí k jednotlivým domům a usedlostem v Hradištku.
Potom zmizí dráty na sloupech, sloupy
a nástřešáky na domech. Současně
do těchto výkopů bude položeno nové
vedení veřejného osvětlení a tím zabráníme poruchám, které jsou hodně časté,
vždyť některé části jsou již 60 let staré

a v minulosti se do obnovy vedení osvětlení neinvestovalo. Souběžně bychom
chtěli i doplnit a osvětlit ta místa,
kde v současnosti světelný komfort není
dostačující. Tato akce bude hrazena
z prostředků obce.
Dalším realizovaným projektem bude
umístění informativních panelů okamžité
rychlosti a to 2x v Kersku a jednoho
v Hradištku. Zde jsme požádali o poskytnutí dotace. Tu bychom chtěli získat
i na vybudování nového zdroje vytápění
včetně rekuperace v objektu ZŠ a OÚ.
Doufáme, že se nám zadaří získat dotaci
i na přesun a vybudování nového sběrného místa v Hradištku a posléze v Kersku,
práce na projektu již započaly.
Vybudování alternativní cesty k areálu
jezdecké školy je ve fázi projektování
vytyčení cesty a odsouhlasení dělení
pozemků. Změna využití pozemků již byla
odsouhlasena příslušnými orgány.
Samozřejmě budeme pokračovat i nadále
v opravách cest, hlavně v Kersku.
Samostatnou kapitolou je rozšíření zázemí
ve škole a školce, aby mohly být přijaty
všechny děti a žáci v příštích letech.
V současnosti probíhá posouzení mož-

U pozornění

Ohlédnutí za letošní

pro občany

zimou

Svoz nebezpečného odpadu

Letošní zima nás po letech překvapila
větší nadílkou sněhu. Napadlo asi 17 cm.
Na řezu můžeme vidět žlutě zbarvenou
vrstvu sněhu smíchanou s pískem ze Sahary.

Oznamujeme, že svoz nebezpečného
odpadu proběhne v sobotu 17.04.2021
v době od 10:25 - 10:45 hodin
v Hradištku u OÚ.

nosti, jakým způsobem zvýšit kapacitu
pro přijetí žáků školy i školky.
Velkým problémem v současné době
je hladina spodní vody v Kersku. V minulosti byl vybudován drenážní systém
pro odvod vody, který ovšem od 50tých
let není udržován, a proto nastávají problémy. Rybník, kam se voda stahovala,
byl zavezen a to narušilo fungování
odvodňovacího systému. Nemalým dílem
k této situaci přispívají i hradítka,
která byla na Nových lukách instalována
na popud OŽP STŘ kraje. Více o této
problematice v samostatném článku.
Chtěl bych také upozornit, že v blízké
budoucnosti bude probíhat sčítání obyvatel, všechny aktuální informace jsou
a budou publikovány na stránkách obce.
Pro informaci v současné době žije
v Hradištku 734 obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu.
Na závěr bych chtěl jménem svým i ostatních zastupitelů popřát Vám všem hodně
slunečních jarních dní v této nelehké
době a věřím, že společnými silami
přispějeme k návratu života v naší obci
k normálu.
Ing. Vlastimil Šesták
starosta obce

Zapadlé popelářské auto v Kersku.

Odpad musí být předán od občanů
přímo posádce (z ruky do ruky), nikoli
hromaděn na sběrném místě.
Pokud se tak nestane, posádka nemá
povinnost nahromaděný odpad převzít.

Mimořádné úřední hodiny
V návaznosti na přijatá krizová
usnesení vlády v souvislosti s epidemií
koronaviru bude provoz OÚ Hradištko
omezen:
Pondělí: 7.00 - 12.00 hodin
Středa: 12:00 - 17.00 hodin
V ostatní dny je OÚ Hradištko uzavřen.
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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

Uzávěrka letních Novinek
Uzávěrka letního čísla Novinek
je 21. 6. 2021. 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 2021

Podzemí vody v Kersku
Podzemí Kerska skrývá přírodní
bohatství. Oblast je jedinečná
hydrogeologickou skladbou podloží a výskytem bohatých přírodních zásob podzemních vod. Vrstvy
zemin a hornin v podzemní jsou
zde uloženy zhruba horizontálně
a v různých úrovních od povrchu
se pak nachází pásma zvodnělého
geologického prostředí (tzv. hydrogeologické kolektory), či naopak
vrstvy zamezující vertikálnímu
proudění podzemních vod (tzv.
hydrogeologické izolátory).
Jaké je pořadí vrstev nám ukáže
geologický profil jímacího vrtu z nějž
v centrální části Kerska vyvěrá zdroj
minerální vody jménem Svatojosefský
pramen: Písky, jílovité písky, případně
štěrky tvoří svrchní kolektor podzemních vod a v místě Svatojosefského
pramene zasahují do hloubky 4,2 m pod
terénem, hlouběji navazuje vrstva
skalního podkladu - šedých slínovců.
Tyto sedimentární horniny jsou ve své
svrchní části dosti zvětralé, tvoří jílovitou vrstvu (hydrogeologický izolátor),
která zespoda uzavírá nadložní zvodnělé
písky, takže podzemní voda v píscích
obsažená nemůže postupovat hlouběji
a drží se při povrchu. Slínovce v hlubších
polohách vedou podzemní vodu jen
omezeně po puklinách či v pásmech porušené horniny. Uzavírají proto pod sebou
i bazální hydrogeologický kolektor
tvořený zvodnělými pískovci v hloubkové etáži 68 m až 78 m pod terénem.
Právě z tohoto kolektoru pochází minerální voda vyvěrající ze Svatojosefského
pramene. Jímací vrt je až do hloubky
68 m mezi výstrojí a okolním geologickým prostředím utěsněn. Výtlačná úroveň
spodního kolektoru minerálních vod
přesahuje uvedených 68 m, což se projevuje přelivem z jímacího vrtu na terén
do Svatojosefského pramene.
Obyvatelé Kerska určitě ví, že hladina
nejsvrchnějšího kolektoru v píscích
se typicky pohybuje jen cca 0,4 m až cca
1,8 m pod terénem. Úroveň hladiny
je přímo závislá na aktuálním množství
srážek a ve srážkové bohatších obdobích
může vystoupat až nad terén. Snižování
hladiny ve svrchním kolektoru čerpáním
je z důvodu extrémně vysokých přítoků
nemožné, nezvládne to ani velmi výkonná
čerpací technika. Proto aby se předešlo
vystoupání hladiny nad terén, historicky
se úroveň podzemní vody snižovala
soustavou kanálů odvádějících vodu
postupně až do Labe. (Pozn. Autor tohoto článku má za to, že uvedená soustava
kanálů je ve smyslu zákona 254/2001 Vodní zákon vodním dílem sloužícím
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ke snižování hladiny podzemních vod
ve smyslu paragrafu 8 písm. (1)
odstavce b) zákona 254/2001 a jako
k takovému by k němu mělo být přistupováno. Podle zákona v pochybnostech
co je vodním dílem a co nikoliv rozhodne příslušný vodoprávní úřad, takže
není nic jednoduššího než se na tomto
úřadě informovat.)
Závěrem bych chtěl upozornit na několik
věcí z hlediska ochrany podzemních vod
v Kersku: mějte prosím na paměti,
že i když se hladina nachází například
pouze 0,7 m pod terénem, jedná se
o podzemní vodu, kterou jen o kousek
dále někdo odebírá ze své mělké studny
a pije. Proto je namístě extrémní opatrnost z hlediska možného znečištění
svrchního kolektoru např. fekáliemi.
Někteří obyvatelé Kerska se právě
z důvodu znečištění přípovrchového
kolektoru rozhodli pro studny vrtané
do větších hloubek. U vrtaných studní
je z hlediska Vodního zákona a ochrany
podzemních vod třeba především zamezit hydraulickým zkratům, které
vznikají umělým propojením hydrogeologických kolektorů. Dobře provedená
vrtaná studna se správně odtěsněným
svrchním kolektorem podzemních vod,
by tedy měla mít po dokončení hladinu
vody v jímacím vrtu v úrovni několika
metrů pod terénem, neboť jímá vodu
z podložních slínovců zatímco svrchní
voda z písků je odtěsněna. V praxi jsem
ale v Kersku viděl zatopené šachtice vrtaných studní s hladinou ve stejné úrovni
jako v okolním písku, značící, že těsnění
vrtu vůbec nebylo provedeno, nebo je
nefunkční. Dále bych chtěl upozornit,
že maximální možnou hloubkou pro vrtané studny, nebo třeba vrty pro tepelná
čerpadla, by v oblasti Kerska mělo být
zhruba 40 m pod terénem, z důvodu
ochrany nejhlubšího hydrogeologického
obzoru s minerální vodou, který má
napjatou hladinu s výtlačnou úrovní nad
terénem. Škody napáchané v podzemí
neuváženým vrtáním jsou do jisté míry
nevrtané, protože pokud se stane, že vrt
v průběhu prací havaruje a zavalí se,
jeho zatěsnění cementem už není technicky možné, takže v zemi zůstane
hydraulický zkrat umožňující proudění
podzemích vod mezi původně (v přírodním stavu) oddělenými hydrogeologickými kolektory. Pokud tuto úvahu dovedeme do důsledku, tak poškození nejhlubšího hydrogeologického kolektoru
neuváženým vrtáním do větších hloubek
by v konečném důsledku mohlo vést až ke
ztrátě vody ze Svatojosefského pramene.
RNDr. Radek Procházka, Ph.D.
hydrogeolog

Zima

v našem spolku
Doba příliš nenahrává spolkové
činnosti, odpadly veškeré společné akce,
ale u myslivců je to v zimě trochu jiné.
Většina činností je individuální a často
se zapojují i členové rodiny. Staráme se
o to, aby zvěř měla dostatek krmiva,
opravujeme myslivecká zařízení, lovíme divočáky a tlumíme škodnou. Každý
člen má své krmné zařízení o které se
stará.

Do přístřešku, kterému se říká zásyp,
dáváme potravu pro bažanty - obilný
odpad, pšenici a písek. Zrníčka písku
bažantům pomáhají s rozmělněním potravy. Když je suchý rok, přihodíme také
pár jablek, aby bažanti neměli žízeň.
Po skončení zimy (do května) se musí
zásyp vyčistit a vyvápnit, aby byl připravený na další sezonu. Když přijde
nadílka sněhu, jako to bylo letos, dáváme do jesliček pro srnčí zvěř a zajíce
kvalitní seno, krmnou řepu a nezapomínáme na hroudu soli – líz.
S příchodem jara přichází do našich
lesů, polí a luk nový život – rodí se
mláďata. Chtěli bychom moc poprosit
o dodržování klidu při pobytu v přírodě. Apelujeme především na majitele
psů, aby své miláčky nenechali volně
pobíhat. A pokud berete na procházku
psy, tak pouze na vodítku. Lidi často
říkají, on je nedohoní, on jim nic neudělá. Musí si ale uvědomit, že i pach
psa je pro zvěř obrovský stres. Pro ně
je pes šelma, která je chce zabít.
Dospělý jedinec má šanci na únik,
ale mládě nemá žádnou.
Od března budeme vysazovat nové
stromky do obecních lesů a připravovat
vypouštěcí zařízení pro vypuštění kachny
divoké a pokud bude možnost, tak
i králíka divokého, který z naší okolní
přírody vymizel. Důležitou činností
je tlumení škodné. Liška je společně
s divočákem největší hrozbou pro bažantí vejce, kuřátka, zajíčky i srnčata.
Těšíme se na společné chvíle v přírodě.
Mgr. Jana Frcková
jednatelka Mysliveckého spolku Sadská
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Z ákladní a Mateřská škola Hradištko

Školní karneval

Ze života školy a školky
Všichni už více jak rok žijeme ve velmi
těžké a složité době, kdy řešíme strach
o život svůj a svých nejbližších, kdy se
neustále dozvídáme z médií, co máme
dělat, co jsme neudělali, jak se máme
chovat a jak jsme někteří neukáznění.
Každý den čekáme na různá opatření
a stále žijeme v nejistotě, co bude dál.
A podle toho se odvíjí i život v naší škole
a školce.
Nikoho by před rokem nenapadlo,
že uzavření škol bude s drobnými
výjimkami trvat rok, že nakonec dojde
k distanční výuce ve všech vzdělávacích
zařízeních a že ani po roce se neuskuteční některé tradiční akce, na které jsme
se těšili a které naše škola každoročně
připravovala.
Děti ve škole byly nadšené z toho,
že ač v rouškách, mohou začít školní rok.
Během školního roku došlo k rozdělení,
prezenčně se učil pouze 1. a 2. ročník
a 3. - 5. ročník nastoupil na distanční
výuku ke které nakonec přešly všechny
ročníky včetně mateřské školy.
A tak můžeme říci, že jsme prožili už vše
- od prezenční výuky ve vybraných
ročnících po distanční výuku ve všech
ročnících, dokonce i v mateřské škole.
Bohužel situace stále není optimální
a beznaděj je stále všude kolem nás.
Výuka on-line jede a všichni, včetně dětí,
pedagogů a rodičů, se snaží, aby vše probíhalo tak, jak má. Bohužel ale vše už trvá
dlouho a žádná moderní technologie
nenahradí osobní kontakt, každodenní
setkání a výuku ve třídě.

Proto patří velký dík všem pedagogům
za jejich práci v této nelehké době.
Za to jak přistupují k distanční výuce
a k celkové komunikaci mezi nimi a žáky.
Velký dík patří i pedagogům z mateřské
školy kteří jako jedni z mála přistoupili
na on-line výuku s předškoláky a pracují tak na udržování vztahů mezi sebou
a vymýšlejí a připravují aktivity i pro
mladší ročníky. Samozřejmě velký dík
patří i rodičům, kteří se starají o své
ratolesti, často se s nimi i musí učit
a vymýšlet aktivity, aby je zabavili
a kromě běžné domácí práce ještě musí
zvládat své zaměstnání.
A tak nám zbývá jen naděje, že se vše
vrátí do běžných kolejí a my se vrátíme
do běžného režimu a nebudeme jen
vzpomínat na to, že poslední školní akcí
byly závody dračích lodí, nekonalo se
rozsvěcení vánočního stromu, zpívání
u kapličky. Že jsme po více jak dvaceti
letech letos poprvé nebyli na zimní
škole v přírodě, nepořádali školní ples
a bohužel už druhým rokem nezažili
vynášení smrtky a také úžasné řehtání
o Velikonocích.
A tak si v první řadě přejeme, aby se co nejdříve vrátily děti do školky a do školy,
abychom už nezažili výuku před prázdnými učebnami a abychom se společně
vrátili k běžným školním radostem
a činnostem, které jsme dříve zažívali.
A možná, že vše, co pro nás dříve bylo
běžné a samozřejmé získá jinou hodnotu a my si budeme více vážit i běžných
věcí.
Za kolektiv ZŠ a MŠ
Mgr. Marcela Šteffková
ředitelka

Školní karneval
Jednou z priorit naší školy je mimo jiné
podporování a udržování lidových tradic
a zvyků, ke kterým v období Masopustu
zcela nepochybně patří pořádání plesů
a karnevalů.
Vzhledem k současné situaci, která nám
bohužel nedovoluje tyto akce veřejně
pořádat, připravili jsme pro naše žáky
karneval v rámci školního vyučování.
A tak se naše škola v pátek 19. února
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2021 proměnila v pohádkový svět a společně jsme si všichni zařádili na školním
karnevalu.
Pod vedením „Křemílka a Vochomůrky“
si princezny, kovbojové, klauni a další
pohádkové bytosti užili spoustu zábavy
a legrace. Kromě tanečních soutěží,
při kterých děti plnily různé úkoly,
nechyběla ani řada dovednostních a vědomostních her. Velký úspěch slavila soutěž

„Krmení partnera zmrzlinou“ se zavázanýma očima a také závěrečná hra,
při které si pohádkové bytosti v rytmu
hudby posílaly dáreček, který měl svého
šťastného výherce – medvídka Pandu.
Spokojené a usměvavé tváře dětí byly
důkazem, že se karnevalové dopoledne
vydařilo a všichni jsme se dobře pobavili!
Za ZŠ Hradištko Lenka Mojžíšová
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2021

M odeláři se lépe učí
Existují výzkumy, které potvrzují úzkou
korelaci mezi rozvojem jemné motoriky a
kognitivních funkcí. Přeloženo do běžné
mluvy, kdo pracuje prsty, je chytřejší,
dokáže se lépe soustředit, víc si pamatuje
a obecně vzato se lépe a pružněji učí.
Jemná motorika ruky také uvolňuje mluvidla, takže kdo píše perem, kreslí, stříhá
a lepí modýlky, vyřezává něco do dřeva
nebo v prstíkách válí třeba vanilkové
rohlíčky, umí lépe mluvit a komplexněji
se vyjadřovat než ten, kdo něco takového
dělá zřídka.
Mimo jiné i z těchto důvodů jsou součástí
výuky ve škole různé pracovní činnosti
a v neposlední řadě i tzv. dřevíčková
dílnička. A tak mezi nás nedávno opět zavítal výtvarník Marek Pilnáček se svými pilníky, rašplemi, kladívky a vrtačkami.
Všechny, i ty nejmenší děti si všechny
nástroje vyzkoušely a každý si vyrobil svůj
vlastní dřevěný výrobek.
Jedno z prosincových dopolední se tedy
naše malá škola proměnila v řezbářskou
dílnu, kde se brousilo a vrtalo, vyráběly se
rybí šupiny a ocas, vrtaly se díry
pro kolečka, zatloukaly nápravy nebo
vytvářely řezbářské ornamenty na adventní svícen. Děti si odnesly nejenom vlastnoručně vyrobenou hračku či stojánek
na svíčku, ale odešly obohacené o pár
nových znalostí o práci se dřevem, o nové
dovednosti a zejména též o potěšení

M ateřská škola
Hradištko
Ve školce se nenudíme…
I přesto, že všude kolem bylo vše
zavřené, my se ve školce nenudili.
Od začátku roku jsme toho spoustu
stihli a zažili.

ze sdíleného tvoření. A jako nevědomý
a nenápadný bonus k vykonané práci
si ještě i zlepšily svou paměť, pozornost,
schopnost přemýšlet a vyjadřovat se,
tedy, jednoduše řečeno, své kognitivní
schopnosti.
Za krásným prožitím jednoho z adventních dopolední stojí laskavá a klidná
osobnost pana Pilnáčka. Za jeho trpělivost,
se kterou vede své tvořivé workshopy mu
nesmírně děkujeme a těšíme se zase
na setkání v příštím školním roce.
Za ZŠ Hradištko
Vlasta Kopsová

V rámci polytechnické výchovy u nás
proběhly dva projektové dny. V lednu
nás navštívila paní spisovatelka Mgr.
Klára Smolíková, která si s dětmi povídala o knihách a různých řemeslech.
Při té příležitosti si děti například
vyzkoušely namlít oves na speciálním
mlýnku a modelovat rohlíčky, vánočky
a další různé předměty ze slaného
těsta.
V únoru si děti poslechly přednášku
o koloběhu vody v přírodě a zkusily
si různé pokusy s vodou. Nakonec si
podle své fantazie z různých modrých
hadříků, dřevíček a kamínků vytvořily
ve třídě svůj vodní svět, který se jim
moc povedl.
Chodili jsme na procházky, dováděli
ve sněhu a starší děti zvládly dojít
do Kerska k menhiru.
V únoru jsme si povídali o masopustu
a také o pohádkách, proto ani letos
jsme nemohly děti připravit o karneval, na který se moc těšily. Všem to moc
slušelo a karneval plný zábavy, tančení a soutěží se moc povedl.
V březnu nám byla školka bohužel
z důvodu pandemie covid-19 zavřena.
Ale my se nevzdáváme. Naši předškoláci dostávají domů úkoly, vymýšlíme
další a další aktivity pro všechny děti
z mateřské školy a zahájily jsme také
online setkání, které se povedlo a určitě
nebylo poslední. Děti byly nadšené,
že vidí kamarády a paní učitelky.
Ty také samozřejmě děti moc rády
viděly a moc se těší, až se se všemi opět
setkají ve školce.
Kolektiv Mateřské školy

Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2021
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Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
Zápis do 1. ročníku pro školní rok
2021/22 bude probíhat pouze formální, bez osobní přítomnosti
dítěte ve škole pro děti narozené
od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015

• Zápis proběhne letos opět pouze
formální, bez osobní přítomnosti
dítěte ve škole. Motivační část se
neuskuteční.
• Upřednostňujeme podání přihlášky
bez osobní přítomnosti zákonného
zástupce ve škole (datová schránka,
email s elektronickým podpisem)
od 1.4.2021 do 26.4.2021,
případně dle konkrétní situace osobně
do školy 7.4.2021 od 14.00 hod.
do 18.00 hod. nebo poštou v období od 1.4.2021 do 26.4.2021.
• Doklady k zápisu:
1) Žádost o přijetí k základnímu
vzdělání podepsaná oběma zákonnými
zástupci (ke stažení na webových
stránkách školy).
2) Zápisní list (ke stažení na webových stránkách školy).
3) 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 strán-

kách 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.

Karneval v mateřské školce

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

Povídání o řemeslech

• Výsledky budou vyvěšeny na webu
školy pod registračním číslem do 3. 5.
2021.
• Po ukončení mimořádných opatření
uspořádáme setkání se zapsanými
dětmi, tzv. motivační část se zapsanými dětmi

Kudy teče voda - přednáška o koloběhu

Díky, že si vyberete právě nás!
V Hradištku 19. 3. 2021
Mgr. Marcela Šteffková

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
Zápis bude probíhat bez dětí
a zákonných zástupců od 3. 5. 2021
do 14.5. 2021

3) Doporučeně poštou na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Hradištko,
okr. Nymburk, Hradištko 86, 259 12 Sadská.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno dostatečně dlouhé období v rozmezí stanovené
školským zákonem.

4) Osobní podání po telefonické dohodě.

Způsoby podání žádosti:
1) Do datové schránky školy: ng68kkt

K zápisu je třeba vyplnit a lékařem
potvrdit přihlášku k předškolnímu vzdělávání. Tiskopis přihlášky lze stáhnout
z internetových stránek
www.skola-hradistko.cz.

2) E-mailem na adresu:
reditelka@skola-hradistko.cz
s uznaným elektronickým podpisem.
Nelze poslat prostý e-mail.

Při přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání bude ředitelka školy postupovat dle Kritérií pro přijímání dětí
na školní rok 2021/2022.
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Ve školce se nenudíme

Pohádkový týden - pohádka O Koblížkovi
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K nihovna Hradištko
Milí čtenáři a přátelé knihovny,
knihovna je prozatím z důvodu vládních opatření zavřena,
ale přesto si knihy můžete zapůjčit. Jak na to?

Na stránkách obecní knihovny
www.knihovna-hradistko.estranky.cz
si v on-line katalogu vyberete knihy
o které máte zájem a seznam pošlete na emailovou adresu:
knihovna-hradistko@seznam.cz.

se těším na soutěžní seznamy.
Bohužel do uzávěrky Novinek ještě
nebudu mít výsledky, ale jistě
budou k nahlédnutí na stránkách
knihovny, případně na facebooku
(Knihovna Hradištko).

(Nebo napíšete např. „Připravte
mi nějakou detektivku, něco historického apod.“)

Knihovna se zapojila do sběru
starých mobilů. Pomůžeme tím
přírodě (budou se recyklovat) a také
přispějeme na dobrou věc. Pokud
máte doma starý, nepotřebný
mobil, je možné ho přinést do knihovny. U dveří knihovny je připravena nádoba, do které můžete
mobil vhodit.

Knihy připravím a dám Vám vědět,
kdy si je můžete vyzvednout, případně je mohu dopravit k Vám domů.
Je také možné vhodit lístek s požadavkem na knihy do schránky
na dveřích obecního úřadu. Těším
se na Vaše objednávky.
V knihovně v tyto dny končí soutěž
Hledáme české písničky a moc

Tak a to je prozatím všechno. Přeji
Vám všem krásné a pohodové
jarní dny a hlavně hodně zdraví.
Na shledanou v lepších časech se těší
Vaše knihovnice Jana Šestáková

Blahopřejeme !

ddd

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

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,
Helena Steklá a pánové Josef Čihula a František Hlavička.
V červnu oslaví své narozeniny paní Zdeňka Brettová, Jiřina
Hlavičková, Jindřiška Herclová a pánové Jindřich Viterna a Jiří Volc.

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Den Země 2021 v Hradištku a Kersku
Děkuji všem občanům, kteří se zúčastnili úklidu obce v pátek 26. a v sobotu
27. března. Tito dobrovolníci uklízeli odpadky v Hradištku i v Kersku, sázeli doubky, čistili břehy rybníka Pod Fišerova
a v Kersku od náletových a nepůvodních
dřevin.

Jsem velice rád, že mnoho z nás má podíl
na tom, že je naše obec čistší a ještě krásnější.
Vlastimil Šesták

Pracovalo se jednotlivě podle předem rozepsaného plánu. Akce se zúčastnilo více než
80 lidí. V obci a okolí nasbírali asi 60
pytlů odpadků a hromadu pneumatik.
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2021
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40 let Klubu důchodců
Pojďme si zavzpomínat
Začalo to před 40-ti lety. V té době
se paní Štěpánka Zavadilová spolu s několika dalšími ženami rozhodla, že založí Klub důchodců. Díky velké podpoře
tehdejšího předsedy MNV Antonína
Černého získaly prostor pro klub v čp.
25. Tenkrát to byl čtvrtý klub důchodců v okrese a stal se vzorem pro všechny
další kluby, které vznikaly v okolí.
Hned na první schůzce se členky rozhodly, že budou pořizovat zápisy z každého
setkání a akce, kdy se společně sejdou.
V této tradici pokračovaly celá ta léta
a v archivu obecního úřadu jsou uloženy kroniky a fotoalba plná informací
o jejich úžasných a činorodých setkáních.
Začaly s tím, co jim šlo nejlépe - ruční
práce, pečení, zpívání a podobně.
Jezdily společně na výlety, pořádaly
různé výstavy, navštěvovaly divadlo
a koncerty, pořádaly Dny dětí.

tit řepu, později zase
výtěžkem z tomboly
na plese. Vždy měly
i dobrou podporu z vedení obce.
Mnozí z nás nikdy nezapomenou na krásné
plesy důchodců, které
se konaly v sobotu
odpoledne, a následně
v neděli byl karneval pro děti. Dámy
z klubu si pokaždé daly
velkou práci s přípravou na tyto akce.

Členky Klubu důchodců v roce 2010

Každý ples byl s určitým zaměřením
- třeba perníkový, zástěrkový, korálkový, motýlkový,…. Na toto téma byl
vyzdobený celý sál v místní hospodě
U Kocánků, babičky napekly cukroví
jako pohoštění pro své hosty a pokaždé
si připravily novou písničku. V bohaté
tombole vyhrával každý lístek.
Nálada byla vždy veselá a sehnat místo
na takový ples nebylo snadné. Do Hradištka se sjížděli senioři z celého okolí,
jak se říká „byl vyhlášený široko daleko“.

Den dětí 1991

Navázaly spolupráci se školou v Hradištku a vedly různé kroužky. Učily děti
vařit, vyšívat, háčkovat a jiné ruční
práce, četly jim pohádky, nosily dárečky k Mikuláši a na Velikonoce,…
Děti ze školy zase na oplátku chystaly
dárečky a program pro ty své babičky.
Vznikla krásná mezigenerační spolupráce, která byla velkým přínosem pro
obě strany.

Velikonoční výstava 1982

Od počátku se ženy scházely v klubu
každé pondělí odpoledne. V posledních
letech převzala patronát nad klubem
knihovnice, poté se schůzky konaly
v knihovně. Společné schůzky se konaly
až do jara loňského roku, kdy byl provoz
knihovny omezen současnou pandemií.
Jsem velice ráda, že jsem se mnoha
akcí těchto úžasných žen mohla zúčastnit. Děkuji, že jsem dostala důvěru
a mohla s klubem dlouhá léta spolupracovat, byla to pro mě velká čest.

Vánoce v Klubu 1983

Jana Šestáková

Oslava 35 let Klubu důchodců

Na své akce si od začátku dovedly
sehnat prostředky i vlastními silami,
chodily třeba sklízet cibuli nebo jedno-

Jak šla léta, klubovnicím trochu ubývalo sil, a tak uvítaly, když byl založen
Klub mladších důchodců, který převzal
některé jejich větší aktivity jako třeba
pořádání plesů.
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Výstava ručních prací 1984
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Velikonoce 2021

Byli jste už Na Zámku?
V současné době nemáme moc
možností cestování, zůstáváme doma.
Projít se po kerském lese však můžeme.
Dojdeme-li z obydlené části Kerska
lesní cestou – Nymburačkou až na konec
lesa směrem k Sadské, rozprostřou se
před námi dlouhé lány polí a na jejich
konci spatříme zdejší dominantu
– kostel Sv. Apolináře na kopci / vrchu,
zvaném Svědecký. Samotná lesní cesta
– Nymburačka je zajímavá tím, že byla
ve středověku součástí cesty z Prahy
do Nymburka a jako jediná nesvírá
s hlavní kerskou silnicí – Betonkou
pravý úhel.
Na konci kerského lesa s výhledem
na kostel v Sadské najdeme zajímavé
místo – chatovou rekreační osadu
Na Zámku, dnes stále více zastavovanou
obytnými domy. Ač je od centra Sadské
vzdálená asi tři kilometry, náleží do jejího katastrálního území. A proč se tato
lokalita jmenuje Na Zámku? Je známo
několik verzí… Podle turistického
průvodce Sadské je to proto, že osada
sousedí ze tří stran s hranicí obce
Hradištko-Kersko a tato dvě území,
když se podíváte na katastrální mapu,

Velikonoce

do sebe zapadají jako zámek. Naopak
podle kroniky obce Hradištko zde v dávných dobách stával lovecký hrádek
– zámeček, využívaný při lovu divokých
prasat. Důkazem je údajně to, že když
tam bylo kopáno, našlo se mnoho
zahnutých kančích zubů.
Polními cestami směrem na Sadskou dojdeme k zalesněné vyvýšenině U Horky
(194 m. n m.). Podle jedné pověsti zde
ústila tajná úniková chodba z hradu,
který stával ve 12. století na vrchu,
kde je dnes kostel Sv. Apolináře. Podle
jiné pověsti je tato vyvýšenina keltskou
mohylou navršenou na hrobu keltského
bojovníka. Tak je to popsáno i v Historickém a poetickém průvodci Bohumila
Hrabala. Sadská, městečko s lázeňskou
minulostí, oblíbeným jezerem a kostelem
je už na dohled. Z náměstí se Svědecký
vrch – kopec (215 m. n. m.) jeví jako docela vysoký. Ne nadarmo mu místní
říkají Skála. Ze strany Kerska (Svatojosefský pramen 190 m. n. m.) tomu
tak není, jak dokládá přilehlá fotografie.

v ateliéru Kuba
Tradiční velikonoční výstava v Lesním
ateliéru Kuba v Kersku s doprovodným
programem – ukázkami řemesel
a výtvarnými kurzy – se letos z pochopitelných důvodů nemohla uskutečnit.
Hrnčířský kruh se ale ve zdejší keramické dílně nezastavil. Nabídku zajíců,
oveček, beránků, kozlíků, slepiček
a jiných jarních dekorací jsme tak
přesunuli do internetového obchodu.
Zájemci o naši práci se mohou
potěšit na webové stránce
https://lesniatelierkuba.cz/e-shop/
Bronislav Kuba

Bronislav Kuba

Dubový sloupek

je fuč!

V minulosti, kdy ještě nebyl kerský les
obydlený, býval oborou – oploceným
panským územím. Na přístupových
cestách stávaly dřevěné závory. Poslední památkou na oplocení a závoru byl
dubový sloupek s vyříznutou točnou
u lesní cesty vedoucí z lokality
Na Zámku k Fančině chatě. Pokud byste
ho chtěli najít, je pozdě. V březnu
tohoto roku zmizel, zůstala po něm
jen díra v zemi.
Bronislav Kuba
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2021
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Trocha z historie zemědělství

Svatba v Hradištku

Podle starých kronik se brambory
v Hradištku začaly pěstovat v roce
1771. Pěstitelům byl dokonce dán
návod, jak je pěstovat a zejména
se doporučovalo sít po nich
obiloviny. Tato opatření byla
vyvolána nedostatkem potravin
znásobeným neúrodou.

V sobotu 13. března 2021 ve 13.00
hodin se zasedací místnost Obecního
úřadu změnila v obřadní síň. Své ANO
si zde před svědky řekli snoubenci
pan Roman Kučera a slečna Daniela
Hrubešová.

V 18. století se pěstoval len, proso,
konopí, hrách, čočka a obilí.
Svážení sena

V 19. století se zvýšil osev obilím a k tomu přibyla čekanka a cukrovka. Teprve
po 1. světové válce se začala pěstovat kukuřice, ale jen v malé míře.
Rozsah zemědělské půdy zdejších
hospodářů vzrostl po roce 1924
v důsledku pozemkové reformy.
Z podstaty poděbradského zámku
byla uvolněna pole V Humnech,
Lísku, Záhouští, Zákoutí, Na Káni,
ale i Panská luka. Zbytkový statek
odkoupil Václav Novák.

Protože se naše republika nachází
v nouzovém stavu, svatba proběhla
s minimálním množstvím účastníků.
Svatby se zúčastnili kromě snoubenců
jen jejich rodiče - maminky šly za
svědky a tatínkové natáčeli a fotili.
Samozřejmě bez paní matrikářky a pana
starosty by obřad nemohl proběhnout.
Aby příbuzní snoubenců nebyli ochuzeni o tuto slavnostní událost, mohli
svatbu sledovat on-line.
Milí novomanželé Kučerovi, přejeme
Vám hodně štěstí a lásky na společné
cestě životem.

V roce 1925 zakoupilo 40 občanů
společnou mlátičku, byla umístěna v kůlně u silnice uprostřed obce.

Družstevní mlátička

V roce 1949 se objevuje na zdejších polích traktor a samovaz. Kolem roku 1880
byly výnosy obilovin 13-14 q na ha, za 1. republiky 17 q, v roce 1959 21 q a v roce
1974 36,6 q. Půda v Hradištku je převážně písčitá a bez zavlažování to bylo těžké.
Proto se zelenina se ve větší míře začala pěstovat až po zřízení závlahového systému. V roce 1951 zde bylo založeno JZD. V ten samý rok skončil v obci chov plemenného
býka a začala umělá inseminace. První proběhla u krávy Václava Klicpery čp. 94.
V roce 1973 se místní JZD spojilo s JZD Polaban Semice.
(Podle kronikáře A. Jurečka)
Zpracovala Jana Šestáková, knihovna Hradištko

pozvánka

Můj typ na jaro ...
30 min až jedna hodina nepřetržité svižné chůze ob den je dobrý
začátek. Největší výzvou z hlediska
přínosu pro zdraví je „tvorba času
pro pobyt“, jako zakomponování
do všedního dne. Zřejmě to souvisí
s našimi hodnotami, hodnotu zdraví
počínaje i konče. Když se přirozený pobyt, nejen udržovací, ale i pro
zlepšení kondice stane součástí
našeho dne, půl zdraví je naše.
Druhá půlka závisí na tom, jaký
pohyb děláme, jak jej zvládáme
a jak o tom smýšlíme. Jistě to není
jediný pohled na svět a zdraví.
Každý si musí najít svou cestu sám.
Pokud budete mít zájem, ráda vám
pomohu.
Za Severskou chůzi
Miroslava Hájková
www.facebook.com/severskachuze
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J edna z mála jistot
Jednou z mála jistot, kterou
současná doba přináší, je obloha
nad našimi hlavami. Zdá se být
neměnná, pouze v denním a ročním
rytmu měnící svoji tvář. Je tomu
tak ale opravdu?
Samozřejmě není. Nejnápadnější jsou
samozřejmě změny Měsíce. Za necelý
měsíc (kdo by to byl řekl) vystřídá nejen
všechny své fáze, ale i polohu mezi
hvězdami. Této době, která trvá přibližně
29 a půl dne, říkáme synodický měsíc.
Naproti tomu čas, za který oběhne kolem
Země a na obloze se dostane do stejného
místa vzhledem k hvězdám, říkáme měsíc
siderický. Ten je o něco kratší, trvá 27 ⅓
dne.
Mezi hvězdami se dále samozřejmě pohybují i planety. Z těch viditelných je nejzajímavější Venuše, která díky tomu,
že obíhá kolem Slunce blíže než Země,
se od něj na obloze nikdy nevzdálí víc
než 46°. Nikdy ji tedy nemůžeme vidět
o půlnoci. Vždy ráno, nebo večer. Naopak
planety, které jsou dále od Slunce než
Země můžeme za ideálních podmínek
sledovat celou noc. V současné době je
z planet na večerní obloze vidět Mars.
Pomalu se přesouvá mezi hvězdami
ze souhvězdí Býka do souhvězdí Blíženců
nad jihozápadním obzorem. (obr. 1)

Tehdy se Polárka přiblížila dostatečně
blízko k pólu a stala se nejbližší hvězdou
viditelnou pouhým okem poblíž pólu,
i když stále ve vzdálenosti několika
stupňů. V Shakespearově hře Julius
Caesar, napsané kolem roku 1599,
se Caesar popisuje jako bytí „stejně stálé
jako severní hvězda“. Zdá se, že mistr
anglického dramatu nebyl obeznámen
s precesním pohybem. V době vlády
Julia Caesara Polárka na severu zkrátka
nebyla.

Precese - krouživý pohyb zemské osy

V průběhu 41. století projde nebeský pól
blízko Gammy Cephei a kolem 91. století
se bude pohybovat blízko Denebu,
nejjasnější hvězdě v souhvězdí Labutě.
Konečně kolem roku 28000 bude Polárka
opět nejsevernější hvězdou oblohy.

Pokud se vám právě začala točit hlava,
nemějte obavy. Země tu kružnici opíše
za krásných 26000 let. Jde tedy o pohyb
velice pomalý. Přesto má jeden zásadní
efekt. Polárka v minulosti nebyla
Polárkou. Například v době výstavby
pyramid byla nejblíže severnímu nebeskému pólu hvězda Thuban ze souhvězdí
Draka. To bylo přibližně ve 27. století
před naším letopočtem. (obr. 2)

Ještě pomalejší a v rámci lidského života
samozřejmě nepozorovatelný je takzvaný
vlastní pohyb hvězd. Všechny hvězdy,
které vidíme na obloze, jsou, stejně jako
Slunce, součástí naší Galaxie. A stejně
jako Slunce se pohybují kolem jejího
středu. Jeden oběh mu trvá 250 milionů
let. Každá hvězda v Galaxii se ale pohybuje poněkud jinou rychlostí. Z tohoto
důvodu se nám známá souhvězdí mění.

obr. 2

obr. 1

Na konci května budou v druhé polovině
noci vidět nad jihovýchodním obzorem
Jupiter a Saturn. Bude ale potřeba vstát
velmi brzy, nebo naopak jít pozdě spát.
Nejlépe je uvidíme těsně před svítáním,
tedy kolem 3 hodiny ráno.
A jak to je s neměnností hvězd? Jsou stále
stejné a na stejných místech?
Vezměme to popořadě: prvním důvodem,
proč se hvězdy pohybují, je takzvaný
precesní pohyb Země. Ten si lze představit, jako když se točí káča - taky se
u toho malinko kýve. Tento pohyb potom
způsobuje to, že zemská osa nemíří
na obloze stále na stejné místo. Opisuje
na obloze kružnici.
Novinky obce Hradištko-Kersko / jaro 2021

Ani Polárka není přesně na severním
pólu. Na začátku 21. století byla
vzdálenost Polárky od severního pólu asi
0,7° a dále se zmenšuje. Podle astronomických výpočtů dosáhne nejmenší
vzdálenosti (0,5°) v roce 2100 a poté se
začne vzdalovat.
Od časného středověku začala vznikat
různá jména označující Polárku jako
polární hvězdu. Ve staré angličtině
byla Polárka známa jako scip-steorra
(„loď-hvězda“) a staroanglická runa nazvaná Teiwaz je zjevně spojena se souhvězdími kolem pólu, která symbolizují
odvahu a oddanost. V období vrcholného
středověku se už nazývá stella polaris –
severní hvězda.

Pohyb je to samozřejmě tak pomalý,
že kdyby se stavitelé pyramid probudili,
poznali by svá souhvězdí.
Nezbývá tedy, než se smířit se skutečností, které si všiml již kolem roku 500
před naším letopočtem filozof Hérakleitos: „Všechno se pohybuje a nic netrvá.“
Ing. Vladimír Libý
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Bedřich drží Kolín, sám požádal o zásah proti němu. Potáhneme na Paběnice!“

Drobné postřehy z Kerska
Vězte, že:
• V období největšího rozmachu husitských válek se stává
vrchním hejtmanem husitské táborské pěchoty Ondřej
Keřský, zeman pocházející s velkou pravděpodobností
ze tvrze Kří.
• Ve filmu Spanilá jízda z roku 1963 tuto historickou
postavu ztvárnil herec Petr Kostka a v knize Husitská
epopej - IV.díl ji zachytil spisovatel Vlastimil Vondruška.
Mgr. Václav Kořán

Husitská epopej – IV. díl
1. část úryvku z knihy od autora Vlastimila Vondrušky
„Tak, chlapi, konec povalování,“ oznámil jim před
začátkem léta velitel. Jmenoval se Kohout, ale chlapi
ho dobromyslně nazývali
Kokot, protože občas v řeči
zadrhával. „Páni na sněmu
neměli zase nic důležitého
na práci, a tak našli dalšího
zemského škůdce. Budeme
válčit.“
„Proti komu?“ vyzvídali ti
členové houfce, kteří sloužili
na Lichnici už spoustu let
a znali všechny rytíře v okolí.
Byli zvědaví, kam potáhnou.
„Tentokrát to odnese Ondřej Keřský z Řimovic. Ale on už to
v poslední době opravdu přeháněl.“ vysvětloval Kohout.
„Jen letos má na svědomí pět kupců. A všechny místní. Býval
spojencem Bedřicha ze Strážnice, jenže se pohádali. A protože

Jošt s Prokopem se na sebe překvapivě podívali. Ondřej
Keřský z Řimovic byl kdysi táborským hejtmanem a pamatovali se na něj. Otec Jošt jim vyprávěl, že právě díky němu
udělal jejich houfec u Lipan tu osudovou chybu, že se nechali
vylákat před vozovou hradbu. To nakonec rozhodlo o jejich
porážce, rozhodně tedy nebyl důvod ho litovat.
O dva dny později vyrazil houfec z Lichnice. Jan Hertvík
z Tušinova měl jako hejtman povinnost postavit dvacet mužů,
proto vzal s sebou jen část hradní posádky. Kromě zkušených
bojovníků vybral i Jošta s Prokopem, aby je vyzkoušel.
„Znal jsem vašeho otce,“ řekl jim, když seděli u ohně a odpočívali. Byl příjemný podvečer. Ležení si zřídili u rybníka,
ticho rušilo kvákání žab a občasné plesknutí ryby, která se
vymrštila nad hladinu. „Pokud budete z polovičky tak stateční
jako on, pak jsem udělal dobře, že jsem vás přijal do své
družiny. Ale pamatujte si, odvaha a věrnost se platí stříbrňáky
a zbabělost a zrada hrdlem.“
Paběnice nebyly velkou tvrzí. Stály na břehu potoka na úpatí
nevysokého chlumu. Přístup k tvrzi chránila vesnička s roubenými chalupami a mohutnými šestibokými stodolami. Kolem
se rozkládala úzká dlouhá pole ohrazená kamennými zídkami
a trochu zanedbané pastviny. Tvrz měla kamenné hradby
a u brány masivní věž. Přístup k bráně chránil padací most
s příkopem.
„To tedy nebude snadné,“ bručel si pod vousy Jan Hertvík
z Rušinova, když se svým foufcem dorazil do Paběnic a prohlédl si opevnění. To už stál před tvrzí tábor a v něm čekalo
několik houfců čáslavské krajské hotovosti. Byl tu i Bedřich
ze Strážnice, který dokonce poslal do Tábora žádost, aby mu
pro obléhání zapůjčili děla. Zvláště chtěl proslavenou pušku
Chmelík, již kdysi ukořistili vojsku krále Václava. Ale Táborští
to odmítli, protože svá děla považovali za stejnou vzácnost jako
korunovační klenoty. S Bedřichem ze Strážnice v poslední
době městská rada příliš dobře nevycházela. Mikuláš
z Pelhřimova mu vyčítal, že v disputaci o kalich ustoupil straně
Jana Rokycany.
... pokračování v příštím vydání Novinek

Ukázky z filmu Spanilá jízda (1963) zdroj: www.filmovyprehled.cz/cs/film/396529/spanila-jizda
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