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Je 23:04, čtvrtek 24. 2. 2022, a já 
píši tento krátký editorial. Již 
přibližně 19 hodin jsme svědky 
něčeho, co jsme si ještě před 
několika týdny neuměli ve 21. 
století představit. Co jsme si ještě 
včera nechtěli připustit a v co jsme 
doufali, že se nestane. Jsme svědky 
válečného konfliktu na území 
Evropy. Ukrajina byla pod smyšle-
nou záminkou napadená Ruskou 
federací.

Konflikt, který má zcela reálně 
potenciál ohrozit celou Evropu, 
a to nejen ekonomicky, přichází 
v době, kdy už jsme začínali vidět 
to pomyslné světlo na konci tune-
lu. V době, kdy už byly oznámené 
termíny ukončení pandemických 
opatření i v naší republice a za-
čínali jsme se těšit na život bez 
roušek a respirátorů, bez ome-
zování sociálních kontaktů, bez 

rozdělování obyvatel na očkované 
a neočkované. Zkrátka bez strachu 
ze zákeřné nemoci. Těšili jsme se, 
že radikalizace části naší společ-
nosti vyvolaná dopady pandemie 
postupně vymizí a budeme si žít 
zase normálně, zkrátka jako "před 
tím"... Ale to se neděje! Strach 
z nemoci vystřídal strach ze třetí 
světové války.

Říká se, že všechno zlé je pro něco 
dobré. Snad se opět o to rychleji 
jako společnost stmelíme a za-
pomeneme na nesváry z doby 
pandemie. Dnešní den, kdy vidím 
tolik vyjádření solidarity s Ukraji-
nou a jejími lidmi, mi k tomu dává 
naději. Přeji si, aby v době vydání 
a distribuce Zpravodaje už bylo po 
konfliktu. Snad tomu tak opravdu 
bude a válečný konflikt už bude 
zažehnaný. Snad už budeme "jen" 
sčítat nedozírné následky a škody. 

Na závěr si vypůjčím slova z Mod-
litby pro Martu od Marty Kubišové 
z roku 1968 a následně 1989:
"Ať mír dál zůstává s touto krajinou..."

Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA
Starosta

Odsuzujeme agresi Ruské federace vůči Ukrajině  
a vyjadřujeme Ukrajině a jejími lidu podporu

Pokud můžete, pomozte jakkoli 
alespoň symbolicky na některou  
z oficiálních humanitárních 
sbírek. Bude a je to potřeba.

Charita Česká republika vy-
hlásila veřejnou sbírku Charita 
pro Ukrajinu na pomoc lidem 
zasaženým ozbrojeným kon-
fliktem v této zemi. Sbírkový 
účet vedený u České spořitel-
ny má číslo 55660022/0800, 
variabilní symbol 104.
  
Přispět je možné také zaslá-
ním dárcovské SMS na číslo 
87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30, 
DMS CHARITASVET 60 nebo 
DMS CHARITASVET 90
  

Podrobnosti naleznete na 
následujících odkazech:
https://svet.charita.cz/podporte
-nas-hprs/charita-pro-ukrajinu/
https://svet.charita.cz/aktuali-
ty-svet-charita/vyhlasujeme-s-
birku-charita-pro-ukrajinu/
  
Pomoci lze také prostřednic-
tvím organizace Člověk v tísni. 
Ta vyhlásila sbírku SOS Ukra-
jina. Podrobnosti, jak přispět 
naleznete zde: https://www.
clovekvtisni.cz/clovek-v-tisni
-pomuze-ukrajine-8549gp
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Od roku 2006 nerostl v naší obci 
jen počet obyvatel a zástavba, ale 
také zcela přímo úměrně indivi-
duální osobní doprava. Projektanti 
prvních developerských projektů 
si s organizací dopravy v lokali-
tách evidentně hlavu nelámali. 
Výsledkem jsou ulice, jejichž šíře 
prakticky nikde neumožňuje 
legální stání – parkování. S ros-
toucí zástavbou obec v minulosti 
řešila, jak v daných podmínkách 
přeci jen dopravu alespoň trochu 
zklidnit. Na toto téma již bylo dříve 
napsáno několik článků. Bohužel 
někteří naši spoluobčané stále 
místní značení ignorují. Jak se říká, 
opakování je matkou moudrosti, 
tak si to řekneme ještě jednou.
V lokalitách platí různé místní úpra-
vy. Od obecných pravidel daných 
pouze zákonem č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komuni-
kacích, jak tomu je zejména v pů-
vodních částech obce, až po režim 
Obytné zóny v „nových“ lokalitách. 

Značka Obytná zóna mimo jiné 
upravuje maximální povolenou 
rychlost, a to na 20 km/h. V tak-
to označené lokalitě smí chodci 
využívat celou komunikaci, silnice 
může sloužit pro děti jako prostor 

pro hraní. Ano, lidé musí umožnit 
vozidlům průjezd, ale to nezname-
ná, že má řidič právo si průjezd vy-
máhat rychlou či ještě hůře agre-
sivní jízdou. Kolikrát už jsme každý 
viděli auto, které se v obytné zóně 
vyřítilo ze zatáčky rychlostí zjevně 
převyšující povolenou rychlost 20 
km/h? Představa, že si naše děti 
právě v tuto chvíli malují křídami 
na silnici, je až děsivá. Ještě horší 
ale je že až na rozvážkovou službu, 
jsou to především řidiči bydlící 
v daných lokalitách. 

Pro ulice K Vlkánici a Přípotoční platí 
značka „Zóna 30“. Tato značka ome-
zuje rychlost na 30 km/h, ale nijak již, 
oproti Obytné zóně, neřeší parkování 
na ulici. Jmenované ulice jsou rovné 
a dlouhé téměř 500 m. Zdánlivě 
přehledné. Ale… Kromě vyššího hlu-
ku, který rychlejší jízda představuje, 
co řidič vyšší rychlostí získá? 

Tato tabulka jen tak pro příklad 
znázorňuje časy pro vybrané ulice 
s danou délkou a rychlostí:

ulice s [m] v [km/h] t [s]

Sedlecká 300
20 54
50 22
80 14

K Vlkánici 500
30 60
50 36
80 23

Hlavní 1800
50 130
80 81
100 65

Je ta úspora času opravdu tak 
zásadní? Stojí to za to riziko? Za ty 
následky? 

Obec může ve všech ulicích 
(mimo Hlavní) instalovat zpoma-
lovací prahy v různých podobách. 
Není to však zadarmo. Finance 
jsou potřeba zcela jinde. 

Děkuji!
Vítězslav Kaliba

Obytná
ZónA
zóna 30 km/h

Prosím, respektujte 
značení v obci.  

Není samoúčelné. 
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Lokalita Na Dlouhých 
Do veřejné diskuse se opět dostá-
vá lokalita Na Dlouhých. Lokalita 
mezi komunikacemi III/085 (Bašť 
– Klíčany) a III/24210 (Bašť – Panen-
ské Břežany). Budoucnost výstavby 
závisí nyní především na výsledku 
soudů. Se stávajícím majitelem 
pozemků, společností Dimri Con-
struction & Development (B.A.S.T 
1) s.r.o. (dále jen „developer“) jsou 
vedené dva soudní spory, které 
odstartovala změna územního 
plánu schválená v roce 2016, kte-
rým obec pozemky v dané lokalitě 
převedla do takzvané „rezervy“, to 
jest změnila status pozemků ze 
zastavitelných na dočasně neza-
stavitelné.

První soudní spor je vedený o ná-
hradu škody, kterou obec develo-
perovi změnou údajně způsobila. 
Developer žaluje obec o náhradu 
ve výši 100.000.000,- Kč. Roz-
sudkem, který padl v závěru roku 
2020, soud žalobu zamítl. Develo-

per podal dovolání, kterému soud 
v polovině roku 2021 vyhověl. Další 
stání v této věci dosud nařízené 
nebylo.

Druhý soudní spor je vedený 
o platnosti samotného územního 
plánu. Krajský soud, shodou okol-
ností taktéž v samotném závěru 
roku 2020, zrušil územní plán pro 
předmětnou lokalitu. Dané území 
je tedy takzvaným bílým místem, 
to znamená bez územního plánu, 
a výstavba je do změny územního 
plánu taktéž znemožněná. Proti 
tomuto rozsudku obec podala 
kasační stížnost, o které nebylo 
dosud rozhodnuto.

Argumentace obce pro změnu  
č. 1 územního plánu a při soudním 
řízení o platnosti územního plánu 
byla založena na nedostatečné 
kapacitě technické infrastruktury 
(ČOV, pitná voda, veřejná doprava, 
silniční doprava), školství a další 
dostupnosti služeb. Lokalita je také 
se stávající zástavbou obce jen 
velmi obtížně propojitelná.

Odůvodnění rozsudku krajské-
ho soudu pro zrušení územního 
plánu lokality však bylo založeno 
na třech hlavních argumentech 
(stručný výtah z odůvodnění roz-
sudku):

1. Obec před schválením změny 
č. 1 územního plánu s develo-
perem jednala a ten vycházel 
požadavkům obce vstříc a zá-
měr upravoval.

2. Nevhodné použití „územní 
rezervy“, kdy tato byla vyme-
zená v rozporu s § 43 odst. 1 ve 
spojení s § 36 odst. 1 Stavebního 
zákona.

3. Neproporcionalita přístupu 
obce, to jest, že obec nezasáhla 
do práv developera nejšetrněj-
ším možným způsobem. Soud 
zmiňuje například, že z nového 
územního plánu či vyjádření 
obce neplyne argumentace, 
proč nebylo přistoupeno k eta-
pizaci výstavby. Jako šetrnější 
způsob zásahu do práv develo-
pera soud spatřuje umožnění 
realizace výstavby na části po-
zemků a část pozemků prověře-
ná v rámci územní rezervy.

Současný stav je nyní takový, že 
výstavba dosud možná není, ani 
jedna ze stran sporu nedisponuje 
pravomocným rozsudkem a čeká-
me na další soudní řízení.

Vítězslav Kaliba

ZAOSTŘENO

Soudní
Spor
mezi obcí Bašť  
a společností  
Dimri 
Construciton 
& Development
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V loňském roce byl  
poprvé rozdělený 
Fond sociální pomoci
„Letos jsme poprvé rozdělili 82 tisíc 
korun z Fondu sociální pomoci, do 
kterého odvádíme 10 % z každé 
komerční zakázky“, říká zaklada-
telka Fondu Iva Cucová, ředitelka 
MAS Nad Prahou. Dodává, že věří, 
že v letošním roce bude příspěvek 
do fondu ještě významnější. 

Vánoční finanční dary byly urče-
né pro Hospic Tempus Mělník, 
Dům Kněžny Emmy – domov pro 
seniory Neratovice, Spolek Kulínek 
Bašť, chráněnou dílnu Pojďte dál 
Neratovice, Vyšší Hrádek Bran-
dýs nad Labem – Stará Boleslav, 
PACka Neratovice, Farní charitu 
Neratovice, RYBKA Neratovice, 
Centrum Alma, Antonia senior 
services Čakovičky a Fokus Praha. 
Všechny dary budou použité na 

úhradu nákladů spojených s po-
skytováním sociálních služeb.
„Někteří poskytovatelé hned plá-
novali, na co dar použijí. A tak se 
v Rybce Neratovice mohou těšit 
na ovečku do zookoutku nebo 
v chráněné dílně Pojďte dál na 
nový nerezový pracovní stůl, na 
kterém se budou připravovat vyrá-
běné těstoviny,“ těší se ze smyslu-
plných darů Iva Cucová.

U pošty vzniká nové 
pracoviště MAS
Od 1. ledna se novým nájemcem 
prostor u pošty stala MAS Nad 
Prahou.
Mnozí z vás, kteří na konci roku 
zašli na poštu, si všimli čilého 
stavebního ruchu v bezprostřed-
ní blízkosti vchodu. Zeptali jsme 
se proto paní Pavlíny Strnadové, 
dobré duše Kontaktního místa 
pro seniory Tulipán, co se zde 

chystá. „Chtěli bychom, aby 
v těchto prostorách od jara fun-
goval dobročinný obchod a dět-
ský koutek s hlídáním pro rodiče 
využívající naši sdílenou kancelář 
a od příštího roku, pokud získáme 
prostředky na provoz, denní klub 
pro seniory“.

Infoportál Nad  
Prahou jako možnost 
prezentace
V současné době probíhá druhá 
vlna akvizice podnikatelů a firem 
z regionu ke zveřejnění nabídky 
jejich služeb a produktů na infor-
mačním portálu Nad Prahou.

V době první vlny pandemie 
koronaviru vydala Obec Líbeznice 
tištěný katalog produktů a služeb 
Pod Beckovem. MAS Nad Prahou 
připravila ve spolupráci s obcí jeho 
elektronickou podobu, kterou 
v těchto měsících rozšiřuje o další 
obce. „Toho samozřejmě mo-
hou využít i podnikatelé a firmy 
z Líbeznic, které zveřejnění v době 
vzniku katalogu propásli. Stačí, 
když pošlou mail na infoportal@
nadprahou.eu“ nabízí možnost 
zveřejnění prezentace zdarma 
správce Infoportálu Petr Cuc.

ZAOSTŘENO

Aktuálně z MAS nAd PrAhou
MAS na konci roku nadělovala

I v letošním roce byla opět vyhlá-
šena výzva na podporu cyklotu-
ristických akcí nad Prahou. maS 
nad Prahou vyhlašuje ke dni 1. 1. 
2022 výzvu pro rok 2022 na pod-
poru akcí v oblasti cykloturistiky. 
„Cílem výzvy je podpora akcí, 
které přímo přispívají k rozvoji 
cykloturistiky v obcích maS nad 
Prahou. může se jednat o pořá-
dání jednorázových sportovních 
nebo společenských akcí, pod-
poru kroužků a jiné systematic-
ké činnosti s dětmi a mládeží, 
podporu letních nebo příměst-

ských táborů, přípravu, realizaci 
nebo obnovu značení cyklotras 
nebo turistických tras“, před-
stavuje možné aktivity vhodné 
k podpoře Petr Cuc, který má ve 
společnosti na starosti desti-
nační management, a dodává: 
„Bližší informace včetně žádosti 
ke stažení naleznete na našem 
webu nadprahou.eu/regionem
-na-kolech. Žádost je možné po-
dávat kdykoliv během roku.“. Ve 
výzvě je alokovaných 50 000,- 
kč, maximální možný příspěvek 
je 3 000 kč. 

MAS podpoří rozvoj cykloturistiky v regionu
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Každé úterý je vám 
od 17:00 do 19:00  
hodin k dispozici pracovník 
společnosti ANTONIA senior 
servis v nově zrekonstruované bu-
dově Komunitního centra U Oličů 
na adrese Dlouhá 52, Bašť.

Komu je pomoc určená 
a s čím mi tam poradí
 Služba je určená nejen senio-

rům, ale všem sociálně slabším 
občanům Baště, mezi něž patří 
nezaměstnaní lidé, maminky na 
mateřské dovolené, samoživite-
lé či vdovci.

 Poradí vám, jakým způsobem 
můžete žádat o různé formy 
příspěvků, dotací a dávek. 

 Na místě můžete požádat 
o pečovatelskou službu nebo si 
sjednáte dovoz jídla.

 Domluvíte si pronájem zdravot-
nických pomůcek.

 Dohodnete si podporu a pomoc 
v sociální oblasti.

 Zajistíte si převoz seniora do 
nemocničního zařízení, případ-
ně různých veřejných institucí 
zdarma. 

Příklad sociálního  
poradenství – co je třeba 
dobré vědět
Rozvoz obědů si klienti hradí sami, 
ale je možné zažádat o státní pří-
spěvek na tuto službu.

Představujeme  
ANTONIA senior servis
ANTONIA senior servis poskytuje 
své služby v řadě obcí ve Středo-
českém kraji. Kromě Bašťě působí 

ještě v Líbeznici, Měšicích, Před-
boji, Ovčárech, Nové Vsi, Sluhách 
a v dalších obcích.

Poskytuje a zajišťuje pomoc se-
niorům v takovém rozsahu, aby 
mohli zůstat i nadále ve svém 
přirozeném domácím prostředí. 
Tím si zachovají soukromí, zázemí 
i navyklý způsob života. 

Podporu a péči poskytuje ve 
spolupráci s rodinou podle jejich 
aktuální potřeby. Vychází z indivi-
duálních potřeb každého jednoho 
klienta. Respektuje jejich důstoj-
nost a základní lidská práva.
Kontaktní osoba: v kanceláři Vás 
přivítá Jan Porubský

SoCIálnÍ PoMoC 
nEJEn PRO SEnIORY

Nemůžeme pomoci každému, ale můžeme pomoci někomu. 
Proto jsme se rozhodli, že pro všechny naše sociálně 
potřebné obyvatele otevřeme jedenkrát týdně zcela 
ZdARMA sociální poradenskou službu.
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Komunitní centrum Bašť je místo, 
kam si už spousta z vás za jeho 
roční existenci našla cestu a kde 
lidé tráví volný čas při nejrůznějších 
aktivitách, které se pro vás sna-
žíme zajišťovat. O to větší radost 
máme, když se nám vrací pozitivní 
reakce na skladbu workshopů, se-
minářů či cvičení, ale i na konkrét-
ní lektory.

Jsme velmi potěšení, že to v Ko-
munitním centru žije, ale tím jeho 
možnosti využití pro nás všechny 
zdaleka nekončí.

Můžete si tu pronajmout velký 
i malý sál nebo výtvarný ateliér pro 
vlastní potřebu! Každý z prostorů 
disponuje jinými možnostmi a je 
určený pro různé aktivity a počet 
lidí. Takže jestli váháte, kde oslavit 
narozeniny, uspořádat rodinné se-
tkání či firemní prezentaci, jste tu 
správně. Správně jste tu i ve chvíli, 
kdy chcete jen sousedům pro-
mítnout video a fotografie z vaší 
dovolené.

Domeček
Samostatnou kapitolou v životě 
každé rodiny jsou dětské naroze-
ninové oslavy. Jestli chcete pozvat 
hodně kamarádů a nemáte doma 
dostatek místa, bude vám zaruče-
ně vyhovovat „Domeček“, jak říká-
me našemu výtvarnému ateliéru. 
Je to velmi útulný samostatný ob-
jekt ve vnitrobloku budovy. Uvnitř 
je velká na obě strany prosklená 

místnost se stoly a židlemi a nechy-
bí ani dvě toalety. Jedna z nich je 
dokonce bezbariérová s přebalo-
vacím pultem. Tady se budou vaše 
ratolesti cítit jako doma a svůj velký 
den si dosyta užijí. A co si bude-
me povídat, maminky nemusí mít 
strach, že jim rozdovádění špunti 
udělají z domova kůlničku na dříví.

 

Malý a velký sál
Při rekonstrukci původního objek-
tu U Oličů jsme mysleli na všechno 
a rozhodně jsme se připravili na 
malou i velkou sešlost. Časem by-
chom zde chtěli pořádat divadelní 
představení nebo i pořádný spole-
čenský ples. Vždyť tradice Českých 
bálů je tak silná.

Oba sály disponují podobným 
vybavením. Je jen na vás, jestli je 
budete chtít připravit se stoly nebo 

nechat prázdné. Židle vám na 
přání sestavíme do jídelního nebo 
divadelního uspořádání. Podlaha 
je z PVC a v obou prostorech je 
možné využívat projekční plátno 
s diaprojektorem. Přístup je vždy 
bezbariérový. Dámské a pánské 
toalety jsou přizpůsobené i dětem. 
Prostory se liší svou velikostí a úče-
lem využití. Malý sál disponuje 
plochou o velikosti 71 m² a velký 
sál má úctyhodných 210 m², které 
můžete využít na sport a tréninky 
všeho druhu. Oba najdete v prv-
ním patře. Po obou stranách malé-
ho sálu jsou velká zrcadla a baletní 
tyče. Velký sál je vhodný pro velký 
počet účastníků.

Veškeré informace nejen o cenách 
najdete na https://www.kcbast.cz/
cenik/

Věříme, že se vám u nás bude líbit.

V případě zájmu o pronájem ja-
kéhokoli místa kontaktujte Ladi-
slavu Megerovou na: megerova@
obecbast.cz

Všechny informace k pravidelným 
i jednorázovým akcím najdete na 
webových stránkách Komunitní-
ho centra www.kcbast.cz a FB KC 
Bašť.

ZÁBAVA V BAŠTI 

koMunItnÍ CentruM BAšť
– PROSTOR PRO NÁS
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JEDNORÁZOVÉ AKCE
Jarní bazar dětského 
oblečení a obuvi 

Komunitní centrum Bašť pořádá 
v sobotu 26. března 2022 od 9:00 
do 12:00 hodin jarní bazar. Nachys-
tání prodejního místa prodávajícím 
je možné v den konání akce od 8:00 
do 9:00 hodin.

Pronájem prodejního místa 150 Kč. 
Splatné v hotovosti v den akce.

Prodávající se musí registrovat pře-
dem nejpozději do 24. března 2022 
na megerova@obecbast.cz. Počet 
míst je omezený. Bez registrace ne-
bude v sobotu již žádný prodávající 
přijatý. 

Kamarád nebo šelma  
28. března 2022  
od 16:00 hodin

Přednáška Františka Šusty o bez-
problémovém soužití se psem je 
zaměřená na setkání dětí s cizím 
psem. Program je vhodný pro 
děti od mateřské školy do 5. třídy 
základní školy. Délka trvání cca 
30–40 minut. 

Hlavním smyslem programu je vy-
tvořit vyrovnaný vztah mezi dětmi 
a psem. Tedy ani zbytečný strach, 
ani přehnanou snahu pohladit si 
každého pejska, ale respekt vůči 
živému tvoru, který má svůj způsob 
dorozumívání i nároky. Děti během 
programu poznají "psí řeč", vy-
zkoušejí si správnou komunikaci se 
psem a těšit se mohou na praktic-
ké ukázky se psí slečnou Rozárkou.

Kdo je František Šusta

František Šusta pracoval v letech 
2008 až 2017 jako specialista trénin-
ku zvířat v Zoo Praha. Od roku 2012 
vede semináře i praktické lekce 
především pro majitele psů a koní 
se zájmem o trénink pozitivním 
posilováním. 

Jako první Čech se stal členem 
Animal Behavior Management Alli-

ance a International Marine Animal 
Trainers’ Association. V roce 2014 
se jako držitel čtyř různých ocenění 
ABMA stal nositelem historicky nej-
větší sbírky cen udělovaných touto 
celosvětovou asociací profesionál-
ních trenérů zvířat.

Video z vystoupení naleznete 
zde - https://www.ceskatelevize.
cz/porady/1095970013-chcete
-me/213563221300036/video/293151

Vstupné 100,- Kč za dospělého, děti 
mají vstup zdarma.

Registrace předem na megerova@
obecbast.cz do 27. března 2022. 
Přístup do sálu je bezbariérový.

Školní zralost a vstup do 
školy 31. března 2022 od 
19:00 hodin
Přednáška pro všechny rodiče před-
školáků, kteří se letos nebo příští 
rok chystají do školy. Čemu je dobré 
věnovat pozornost, jaké projevy ne-
podcenit a jak se společně na školu 
připravit a těšit.

Máte doma předškoláka a chystá se 
do školy? A co všechno vlastně má 
předškolák umět?

Jak správně dítě podpořit a s kým 
spolupracovat?

Přijďte si poslechnout povídání 
o školní zralosti a motivaci dětí ke 
vstupu do školy. Seminář povede 
Mgr. Martin Krajča, psycholog, psy-
choterapeut a rodinný terapeut ze 
společnosti SEMIRAMIS.

Rozsah 90 minut přednáška + dis-
kuze. Cena 100,- Kč, registrace  
na megerova@obecbast.cz do  
30. března 2022

Noc s Andersenem 
2. dubna 2022 15:00  
až 21:00 hodin

Komunitní centrum Bašť a Obec 
Bašť pořádají pro děti tradiční akci 
Noc s Andersenem. 

Akce je určena pro děti od 6 let 
(1.třída) do 10 let.

Děti se dozvědí, kdo byl Hans Chris-
tian Andersen.

Povíme si o nejznámějších knihách 
Josefa Lady (*135 let), prohlédneme 
si je a budeme luštit, vyplňovat a kří-
žovkovat ve Sluníčku (*55 let).

Budeme společně sportovat, číst si, 
hrát hry a vyrábět záložku nebo obal 
na knihu. Letos nebudeme nocovat. 
Akce bude končit ve 21:00 hodin.

Je nutné, abyste své dítě registrovali 
pomocí dotazníku na www.kcbast.
cz. Na jeho základě dostanete do 
emailu organizační pokyny. 

Počet míst je omezený.

V případě dotazů pište na megero-
va@obecbast.cz  

PRAVIDELNÉ 
KROUŽKY
„HRAVĚ, ZDRAVĚ“

PÁTEK 16:00–16:45 hodin v malém 
sále KC Bašť

Lekce „Hravě, zdravě“ jsou určené 
dětem ve věku cca 5–8 let. Pokud 
jste si od pediatra na preventivní 
prohlídce vyslechli nebo si sami 
všimli, že má vaše dítě ochablé 
držení těla, spadlé kotníky, nohy 
do X, podivně vytáčí špičky, hrbí se 
a podobně, tak je cvičení „Hravě, 
zdravě“ určeno právě vašim dě-
tem. Hravou formou si děti osvojují 
správné držení těla a jejich pohyby 
se stávají koordinovanější a ladnější. 

PROgRAM NA břEZEN A DUbEN
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Lekce jsou založené na principech 
zdravotního cvičení s využitím prvků 
konceptu DNS FIT KID. Cvičební 
jednotka trvá 45 minut. 

Cena samostatné lekce je 70,- Kč, 
předplatné 10 lekcí (březen–květen 
2022) vyjde na 600,- Kč/dítě. Přihlá-
šení u lektorky Hanky Kmeťové (han-
ka.kmetova@gmail.com, 725 767 
801). Zahájení kurzu 4. března 2022. 

KRESLENÍ PASTELKAMI 
HROU

Kreslířka zvířecích portrétů a lektor-
ka kurzů „Kreslení pastelkami hrou” 
Nikol Charvátová, autorka Portrétů 
zvířat, pořádá v Bašti pravidelné jed-
nodenní kurzy kreslení, na kterých 
vás seznámí s technikou kreslení 
zvířat pastelkami. 

Rádi kreslíte, ale bojíte se? Nikdo 
vás to nikdy nenaučil? S Nikol máte 
možnost to pod odborným vede-
ním dokázat. Nezáleží, jestli jste úpl-
ný začátečník nebo pokročilý, kurzy 
jsou pro každého, kdo se nebojí 
přijít a zkusit to.

- Kurzy kreslení pastelkami hrou 
pro dospělé, vhodné od 15ti let

- Jednodenní kurzy v délce 6,5 
hodiny v Domečku KC Bašť

- Individuální přístup v malém 
kolektivu maximálně 4 žáků

- Kurzy jsou rozdělené pro nové 
a stálé žáky, pořádají se 3x v měsí-
ci

- Termíny a další podrobnosti na 
webu www.portretyzvirat.cz

KRUHOVÝ TRÉNINK

ÚTERÝ A ČTVRTEK 18:00–19:00 ho-
din ve velkém sále KC Bašť.

Od září roku 2020 jsme rozjeli 
kruhové tréninky v komunitním 
centru Bašť pod vedením Petra 
Mišnera. Těšit se můžete na pestré 
tréninky doprovázené hudbou, 
které zahrnují posilování s vlastní 
vahou těla či s jednoduchými po-
můckami a kardio.

Cvičení je určené jak pro zkušené 
sportovce, tak pro úplné začátečníky. 
Od května do září probíhají kruháče 
na umělce u fotbalového hřiště.

Přihlašovat se můžete ve face-
bookové skupině Kruhové tréninky 
– Bašť. Cena jedné lekce je  
100,- Kč. Těšíme se na Vás.

JUMPING SE SÁROU 

PONDĚLÍ 19:00–20:00 a STŘEDA 
19:30–20:30 hodin ve velkém sále 
KC Bašť.

Jumping je zábavná dynamická 
aktivita za doprovodu motivační 
hudby. Aktivita je vhodná nejen 
pro ženy, ale i pro muže ve všech 
věkových kategoriích. Při jumpin-
gu dochází ke zlepšení fyzické 
kondice, posílení svalů v celém 
těle a tato aktivita také podporuje 
rychlé spalování tuků.

Jumping je šetrný k vašim klou-
bům, protože díky měkkým dopa-
dům do výpletu trampolíny se šetří 
vaše klouby.

První lekce je zdarma! Přihlašovat 
se NOVĚ můžete na https://jum-
ping-fitness-se-sarou.reservio.com

 

JARNÍ BAZAR
26.3.2022

9-12 HODIN

Nabízet můžete dětské oblečení, obuv, hračky, dětské
potřeby a pomůcky popř. menší sportovní vybavení. Počet

prodávaných věcí je omezen pouze velikostí Vám
přiděleného prodejního místa. Prodávající bude mít k

dispozici jeden velký stůl a dvě lavice, kdo má, může si
přinést vlastní stojan na oblečení. 

Pronájem prodejního místa 150 Kč. 
 

 Každý prodávající si zodpovídá za své prodejní místo, popř.
se může domluvit s kamarádkou/sousedkou a navzájem si

sousedící prodejní místa pohlídat. 
 

Registrace prodávajících do 24.3.2022 na
megerova@obecbast.cz. Počet míst je omezen.

Informace najdete na www.kcbast.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM BAŠŤ POŘÁDÁ

Příprava prodeje : sobota 26.3. od 8 do 9 hod
Prodej zboží : sobota 26.3.od 9 do 12 hod

 



10 Obec bAšť / JARO 2022

Rozmazaný 
Alík
To je váš pes? Asi ne – 
takhle rozmazaného 
my nemáme. Hodně lidí 
však své mazlíčky, ales-
poň na fotografiích, roz-
mazané má. Přitom stačí poměrně 
málo, a pejskové i kočičky jsou na 
snímcích ostří jako břit, i když zrov-
na uhánějí tryskovou rychlostí.
První věcí, na kterou je potřeba 
dát pozor, je expoziční doba. 
Pokud je příliš dlouhá, rozmázne 
se fotografovaný objekt vlastním 
pohybem, takže působí neostře. 

Aby byl běžící pes stále doko-
nale ostrý, měla by být proklatě 
krátká. Ale jak moc? Samozřej-
mě to závisí i na tom, jak rychle 
váš domácí mazlíček běží, ale 
zaručeně se nespletete, když na-
stavíte hodnotu 1/2000 sekundy 
nebo kratší.
Zvolte si režim priority času, který 
je na většině fotoaparátů označe-
ný písmenem S. Pouze příznivci 
značky Canon budou hledat ozna-
čení Tv. V tomto nastavení aparát 
zachovává nastavený čas a množ-
ství světla reguluje zavíráním nebo 
otevíráním clony objektivu.
Krátkým časem zároveň vyřešíte 
to, aby nebyla celá fotka „stržená“ 
kvůli třesení rukou při fotografová-
ní s teleobjektivem. Protože však 
má fotoaparát opravdu jen malý 
zlomek sekundy na to, aby získal 
veškeré světlo na to, aby nebyla 
fotografie tmavá (podexponovaná), 
budete možná muset nastavit vyšší 
hodnotu citlivosti ISO podobně 
jako při focení za horších světel-
ných podmínek.

Zlomyslný ocas
Psí ocas dokáže být při fotografová-
ní opravdu zlomyslnou věcí. Ob-
zvláště, když je na fotkách ustavičně 
ostrá právě jen ta oháňka a nikoli 
hlava pejska, který k vám nadšeně 
běží a nese klacík, který jste mu 
právě hodili. Stává se to proto, že 
zvířátko, které se pohybuje směrem 
k fotoaparátu nebo od něj, neustále 
vybíhá z hloubky ostrosti. Než apa-
rát stačí zaostřit a pořídit snímek, je 
už psí hlava dávno „mimo“ a za-
ostřený zůstane jen ten zpropadený 
ocas.
Dokonce i na tohle však mají fotoa-
paráty jednoduché řešení. Jmenuje 
se průběžné zaostřování. V tomto 
režimu fotoaparát neustále přeo-
střuje na objekt, který se kryje s ak-
tivním zaostřovacím bodem. Stačí 
jen držet spoušť namáčknutou do 
poloviny – a udržet hlavu běžícího 
psa neustále v zákrytu právě s ak-
tivním zaostřovacím bodem. Chce 
to sice trochu cviku, ale vyplatí se 
to. Jinak totiž aparát přeostří na 

Jak na pSy 
a ptáky 

Kdo by se nechtěl pochlubit fotkou svého psa, kočky či 
jiného mazlíčka, který právě něco aportuje, skáče přes 
překážku nebo dělá jiné roztomilosti? Fotografování zvířat 
v pohybu sice není zrovna z nejlehčích disciplín, při troše 
snahy však jde natrénovat docela dobře. Stejné triky vám 
pak poslouží dokonce i při focení ptáků v letu.
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to, co v dané oblasti zrovna „vidí“ – 
tedy třeba na stromy v pozadí, což 
rozhodně nechceme.

Na ptáky jsme krátký?
Bašť je krásná obec a může se 
pochlubit hned dvěma rybníčky. 
A na nich bude určitě pár kachen, 
které obzvlášť teď v zimě nepohrd-
nou menším příkrmem v podobě 
kousků rohlíku. Za tento nevelký 
honorář budou snad ochotné pole-
tovat kolem fotografa nebo aspoň 
v honbě za soustem brázdit vodní 
hladinu, což poskytuje víc než dost 
příležitostí na fotografování v po-
hybu.
Dobře zaostřená fotka letícího 
ptáka je přitom velice efektní, a po-
kud už máte procvičené všechno 
z předchozích odstavců, nebude 

tak těžké ji pořídit. A malý tip na 
závěr – pokud budou baštěcké 
rybníčky ptákuprázdné, můžete si 
udělat výlet do Prahy na nábřeží 
Kampy. Tam jsou každou zimu 

přímo hordy labutí, kachen či rac-
ků zvyklých na to, že je lidi chodí 
krmit. Chodím tam i se svými stu-
denty fotografie a výsledky vždycky 
stojí za to.

FOTOKOUTEK MICHAELA FOKTA

Pro většinu z nás jsou hle-
mýždi jen slizkými škůdci, 
kteří si v zahradě pochutná-
vají na našem salátu. Právě 
jejich sliz však může za pár 
kousků, které by hlemýž-
ďům mohli závidět i světově 
proslulí artisti. Plži s dom-
kem na zádech dokážou 
přelézt ostří žiletky, aniž by 
se pořezali, nebo kopřivu 
bez toho, aby se požahali. 
trik je jednoduchý – vaz-
ká hmota, kterou vylučuje 
spodní strana jejich plazivé 
nohy, dokonale obalí ostré 
předměty a sníží tím tření 
mezi jejich povrchem a hle-

mýždím tělem tak, že se 
rázem stanou neškodnými.

Hlemýždí sliz však není jen 
obyčejné mazadlo. Je to sku-
tečný lék. Pokud se plž zraní, 
vyloučí zvláštní typ slizu. ten 
obsahuje alantoin podně-
cující regeneraci pokožky, 
kolagen způsobující její 
pružnost a několik vitami-
nů. doslova na vlastní kůži 
to zjistili pracovníci šnečích 
farem, kterým se podivně 
rychle hojila kožní poranění. 
dnes se ze šnečího extraktu 
dokonce vyrábí omlazující 
kosmetika pro lidi!

ZÁZRAčNý
SLIZ
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Bašť je obec s bohatou historií. 
Původně zde byla dvě samostatná 
středověká sídla rozlišovaná od 14. 
století na Velký Bašť a Malý Bašť. 
První zmínka, která se často uvádí 
pro Velký Bašť a vychází z falza listiny 
z první poloviny 12. století, se datuje 
k roku 1088. V té době u nás panoval 
Vratislav II. Ten měl dle této listiny 
věnovat kapitule sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě 66 vesnic, včetně Bazcsi 
– Baště, jako takzvanou prebendu. 
Díky tomu osadníci každoročně 
poskytovali naturální nebo peněžité 
dávky pro chod celé kapituly. Historie 
Malé Baště se datuje k dochované 
první zmínce z 29. července 1396, 
a to v listině Beneše z Dubé a Liběšic.
Stručnou historii sepsal do dru-
hé Pamětní knihy obce Bašť pan 
Ladislav Bulvas, který u nás působil 
jako kronikář od roku 1923. Pro výpis 
použil knihu Paměti obcí v okresu 
Karlínském, kterou sepsal bývalý 
učitel v Líbeznicích, pan Karel Zima. 
Chcete-li si v ní zalistovat, můžete. 
Je kompletně digitalizovaná na 
stránkách oblastního archivu. Stačí 
kliknout na tento odkaz: https://
ebadatelna.soapraha.cz/pages/Se-
archArchivaliePage?1    
Bašť měla dokonce ještě starší pa-
mětní knihu, kterou začal psát už 
v roce 1768 Václav Bulvas. Ten se ve 
svých 25 letech stal rychtářem a byl 
jím dlouhých 38 let. V této kronice 
pak pokračovali další rychtáři a po 
roce 1848 představení obce. Jako 

poslední do této knihy zaznamená-
val své zápisy kronikář Josef Rů-
žička. Po druhé světové válce byla 
kronika uložena v archivu. Bohužel 
dnes není nikde evidována a stále 
nebyla nalezená. 

Kamenné významy 
života
Lidská paměť je jako bludiště, moc 
věcí se tam ztratí. Abychom ne-
zapomínali a každý den si mohli 
připomenout osudové události 
nebo osobnosti, které psaly historii, 
stavíme pomníky. I Bašť má své 
kamenné symboly minulosti.
Z druhé pamětní knihy vybíráme zá-
pis o dvou pomnících v obci, z nichž 
takzvaný Švehlův kámen již bohužel 
neexistuje. Na straně 12 se píše:
„ Pomník na paměť osvobození náro-
da našeho z rakouského poddanství 
zbudovalo místní občanstvo, dob-
rovolnou sbírkou Kč 280,-, z betonu 
na vršku před hořejším hostincem, 
pak byl změněn a deska s nápisem 
umístěna na novém pomníku pad-
lých, postaveném pod vrškem proti 
kapličce v obci v roce 1925 nákla-
dem obce. Druhý pomník „ Švehlův 
kámen“ byl postaven v roce 1934 
z podnětu a přičiněním p. Václava 
Bulvase .“
Kámen pro stavbu Švehlova pomní-
ku vytěžili na Horce a umístili na 
parcele dnešního obecního úřadu, 

který byl postavený až později za 
68 000 Kč zednický mistr Antonín 
Jirásek z Ďáblic. Slavnostně pak byl 
památník otevřený 19. ledna 1938.

Vznikl na památku Antonína Švehly, 
předsedy tří Československých vlád, 
předsedy agrární strany a přede-
vším muže, který se podílel na vy-
hlášení samostatného státu v roce 
1918. Zemřel 12. prosince 1933. Za 
druhé světové války byl pomník 
z pochopitelných důvodů odstraně-
ný a ani v době komunismu nebylo 
žádoucí si připomínat kohokoli, 
kdo byl spojený s první republikou. 
Po válce se rozhodlo o doplnění 
jmen objetí druhé světové války na 
pomník padlých a o jeho přemís-
tění z návsi k úřadu, což se stalo 
v roce 1953. Švehlův kámen již nebyl 
obnovený.

Obec navazuje na práci bývalých 
kronikářů a od roku 2020 dohledá-
váme staré fotografie obce. Pocho-
pitelně zaznamenáváme i nové 
události a doplňujeme je obrazo-
vým materiálem. Proto je kronika 
z roku 2020 těsně před dokonče-
ním. Zajímavé fotografie najdete na 
Instagramu kronika_bast. Budeme 
velmi rádi za poskytnutí fotografií 
k naskenování. 

Kateřina Nováková, kronikářka 
novakova@obecbast.cz

Z KRONIKY
Píše se rok 1088. V italské Bologni se zakládá nejstarší 
univerzita světa, ve Střední Americe vzkvétá říše 
Toltéků a pár kilometrů severně od Prahy se píše první 
zmínka o obci Bašť, která je dnes naším domovem.
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Elektřinu tu zavedli 
až během druhé svě-
tové války a první auto 
otisklo do písku pláže 
své stopy dokonce ještě 
o pár let později. Takové 
místo si zkrátka musí 
uchovat kousek panenské 
netknutosti i v uspěcha-
ném jednadvacátém století. Vítejte 
na ostrově Rodrigues. Administra-
tivně sice patří do jednoho státního 
útvaru se sousedním Mauriciem, 
přesto nemůže být odlišnější než 
vysněná turistická destinace tisíců 
lidí. Díky šesti stům kilometrů mod-

rých vln oceánu, které oba ostrovy 
dělí, tu život plyne svým vlastním 
vesnicky pomalým tempem.

Hlavní městečko Port Mathurin má 
stejných šest ulic, které tu do bahna 
a prachu před více než stoletím 
narýsoval tehdejší anglický správce 

ostrova, a zdejších pár obchodů 
povětšinou zavírá už kolem čtvrté 
odpoledne. Tak můžou být všichni 
hezky doma, než se snese tropický 
soumrak. Přesto mají na Rodrigue-
su něco, co by jim mohli na jiných 
místech světa jen tiše závidět – pár 
kousků panenské přírody a taky 
všeobecné odhodlání ji uchránit 
pro další generace.

Údolí titánů
Metr dlouhý krunýř se zvedá z praš-
né země a dva metráky živé váhy na 
šupinatých sloupovitých nohou se 
překvapivou rychlostí hrnou smě-
rem k nám. Malá hlava na silném 
dlouhém krku je dychtivě natažená 
kupředu. Její majitelka doufá, že od 
nás dostane něco zeleného na zub. 
Želvy obrovské, které obývají kaňon 
Tiyel, pocházejí ze seychelského 
atolu Aldabra. V minulosti žil jiný 
druh obřích želv i tady na Rodrigu-
esu, lidé je však všechny vyhubili.

zAPoMenutá PerlA 
INDICKÉHO OCEÁNU

Zima pomalu končí, novým lístkům se však pořád ještě 
nechce vykouknout z pupenů a člověk už má těch holých 
větví a šedivé oblohy plné zuby. Nejvyšší čas přenést 
se na nějaký tropický ostrov, kde je pořád teplo, světlo 
a zeleno. Máme pro vás bohem i moderním stylem života 
zapomenutou lahůdku – ostrůvek Rodrigues ztracený 
uprostřed Indického oceánu.
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Dnes však gigantickým obrněncům 
svítá na lepší časy. Včetně mláďat 
odchovaných z vajíček, která zdejší 
želvy snášejí volně v rezervaci, už 
jich tu žije skoro tři tisíce. Zaměst-
nanci rezervace se o ně starají asi 
čtyři roky, než dosáhnou hmotnosti 
asi deset kilo. Pak putují zpátky 
k dospělým do přírody. Předsta-
vují naději, že by to na Rodriguesu 
jednou mohlo vypadat skoro jako 
v minulosti. To tu žilo obřích želv asi 
tři sta tisíc a člověk mohl po želvích 
krunýřích ujít stovky metrů, aniž by 
se jedinkrát dotkl nohou země.

Pěšky na chobotnice
Jako každý správný tropický ostrovní 
ráj je i Rodrigues lemovaný azurovou 

korálovou lagunou. Ta zdejší má 
skoro stejnou rozlohu jako ostrov 
sám a povětšinou je hluboká sotva 
po pás, což je skvělou zprávou pro 
ostrovany – a pohromou pro místní 
populaci chobotnic. Jejich lovci vyrá-
žejí na moře hezky po svých ozbroje-
ní jen kusem drátu, kterým vytahují 
hlavonožce z úkrytů mezi korály.

V posledních letech dospěla situ-
ace tak daleko, že místní museli 
vyhlásit dvouměsíční zákaz lovu 
chobotnic, aby se stihly aspoň jakž 
takž rozmnožit. Když jsme na ostrov 

dorazili my, zákaz lovu právě skončil, 
a to mělo za následek jediné. Celá 
laguna byla posetá kreoly ohnutý-
mi jako paragrafy, kteří nedočkavě 
pátrali po své oblíbené pochoutce. 
Celé pobřeží pak lemovaly zvláštní 
konstrukce podobné sušákům na 
prádlo, na kterých se vypraní a na 
klacících natažení hlavonožci sušili 
pod tropickým sluncem. Aby také 
ne. Tady jsou chobotnice spolu 
s rýží základní potravinou a dělá se 
z nich salát, kari, něco na způsob 
guláše i jedna z variant místního 
pálivého chilli.

zAPoMenutá PerlA 
INDICKÉHO OCEÁNU
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