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Práce na zvýšení kapacity
Čistírny odpadních vod Bašť
byla zahájena
V úterý 24. května proběhla první koordinační schůzka na místě budoucí realizace
s dodavatelem stavby, TDI, autorským dozorem a zástupci provozovatele VaK Zápy.
Stavební práce budou zahájené 22. června 2022.
Současná kapacita Čistírny odpadních vod Bašť („ČOV“) je 1500 EO
(EO – ekvivalentních obyvatel). Tato
kapacita byla překonaná již někdy
v roce 2015. V roce 2016 upozorni-

tak mělo být dokončené a převedené do zkušebního provozu
v únoru 2023. Zahájením zkušebního provozu, jehož cílem je
mimo jiné ověření funkčnosti nové

Počet trvale hlášených obyvatel
k 1. 1. 2022 je těsně pod 3000 (statistiky Ministerstva vnitra ČR a ČSÚ
se nepatrně liší). Tímto projektem
tak otázka kapacity ČOV zřejmě
nekončí a bude se jí potřeba zabývat i v relativně blízké budoucnosti.
Přesto je tento projekt jedním
z klíčových pro jakýkoli další rozvoj
obce.

Generální dodavatel:
Společnost ČOV Bašť – T4 Building
a VPK Suchý

TDI a BOZP:
Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s.
la na nedostačující kapacitu ČOV
Česká inspekce životního prostředí.
Jelikož obec žádné kroky k nápravě nerealizovala, naopak byly
umožněné další nemalé developerské projety, vydal Odbor životního prostředí Městského úřadu
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
v červnu 2018 zákaz připojování na
ČOV.
Nedostatečná kapacita a dosud
využívaná technologie s otevřeným kalojemem a hrubým předčištěním představuje v některých
dnech nadměrný zápach pro
okolí. Součástí nového projektu
je tedy nejen navýšení kapacity
ČOV na 3500 EO, ale také zakrytí
veškerých technologií a instalace
odpachovací jednotky. Nová ČOV
již zápachem své okolí obtěžovat
nebude.
Celková doba realizace projektu je
osm měsíců. Dílo, které bude realizováné za současného provozu, by

technologie a deklarované kapacity, dojde ke zrušení zákazu připojování nových objektů, respektive
obyvatel na ČOV.
Je ale potřeba zmínit, že současná
zátěž ČOV je pod hranicí 3000 EO.

Projektant a AD:
WATER DESIGN GROUP LTD

Investor: Obec Bašť
Celkové náklady stavby:
31 437 660,18 Kč vč. DPH
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Dolní rybník má nové zábradlí
Na konci května jsme postupně
vyměnili celé zábradlí kolem Dolního rybníka, tedy rybníka při ulici
Dlouhá a Na Hrázi. Staré zábradlí
dosloužilo a bylo potřeba je nahradit novým. Oprava už možná

nebyla. Kotvicí patky byly na
některých místech zcela rozpadlé
a zábradlí tak ztrácelo svoji funkci.
Přípravné práce započaly již v roce
2021, kdy bylo potřeba pořídit
materiál a zábradlí nejprve v dílně

vyrobit. Vlastní instalace na místo
pak už jen celkové dílo dokonala.
Za realizaci děkujeme firmě „Jiří
Dlouhý – zámečnické práce“ z Panenských Břežan.

inzerce

Zásobování obce pitnou vodou
Pro optimální a stabilní zásobování
obce pitnou vodou jsou důležité
dva parametry, to celkové množství
rezervované vody a tlak v rozvodné síti. Celkový rezervovaný objem
pitné vody jak od společnosti VKM,
a.s., tak od společnosti Středočeské
vodárny, a.s. je pro naši obec stále
dostatečný.

Společnost VKM a.s., která provozuje hlavní Lobkovický přivaděč,
zahájila v loňském roce výstavbu
Vodojem Bašť. Výstavba probíhá
u kruhové křižovatky na silnici I/9.
Kolaudace stavby a zahájení provozu je plánované na červenec 2022.
Podle posledních informací stavitel
harmonogram dodržuje.

Problém v posledních letech nastává s tlakem v síti, což dále umocňují
automatické závlahy z vodovodního
řadu a napouštění bazénů. Jedná
se však o problém technický, který
je mimo přímý vliv obce. Současně
jde o situaci, se kterou se potýká
i řada jiných obcí, kde probíhala či
probíhá dynamická výstavba.

Součástí stavby Vodojemu Bašť jsou
i nové automatické tlakové stanice,
které budou zásobovat třemi samostatnými výtlačnými řady obec Bašť,
obce Líbeznice s Hovorčovicemi
a obce Měšice s Mratínem. Zprovoznění vodojemu Bašť zajistí plynulou
dodávku vody pro stávající odběratele i v odběrových špičkách.

Minimálně do této doby doporučujeme nastavit automatické
závlahy na noční hodiny. Na noc je
dobré směřovat také napouštění
bazénů. Pokud se jedná o větší
bazén, tak napouštění rozložit do
více nocí. Efektivní alternativou pro
napuštění bazénu je objednání
cisterny. Například u Středočeských vodáren tak lze učinit na
emailové adrese cisterny@svas.cz.
Tento způsob znamená snížení
spotřeby dodávané pitné vody
vodovodní sítí a omezení rizika
havárií, a tedy nutného odkalování.
Voda dovezená cisternami není
navíc zatížená platbou za stočné.
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Nové webové stránky obce
Neustále pracujeme na avizovaných nových webových stránkách.
Ty již zřejmě během letních prázdnin zcela nahradí stránky stávající.
Těšit se tak můžete nejen na nový
vzhled, ale především na přehlednější uspořádání, funkční avíza
novinek, kalendář akcí a zcela
novu sekci z oblasti životních situací. Nové stránky budou také plně
propojené se sociálními sítěmi –
aktuality vložené na web budou
automaticky zveřejněné také na
FB profilu obce a budou samozřejmostí plně responzivní.

občanů o dění či připravovaných
akcích v obci, je důležité tuto
základní funkcionalitu řádně odzkoušet. Během několika prvních

týdnů po spuštění bude proto
funkční také odkaz na zasílání
podnětů k funkčnosti a nastavení.

Jelikož webové stránky slouží
zejména pro informování vás

Oprava povrchu autobusové zastávky v Baštěku
Najít na ulici Předbojská výtluk
není žádné umění, je jich tam
mnoho. Ten největší byl ale přímo
v zastávce autobusů. Řidiči odmítali, a snad měli i zákaz, zajíždět až
k nástupnímu ostrůvku. Nastupování a vystupování na této zastáv-

ce tak bylo komplikované, a to
zejména po dešti, kdy byla zastávka jednou velkou louží. Společnost
USK s.r.o. se sídlem v Mladé Boleslavi se na základě smlouvy o dílo
ujala stavebních prací a zastávku
opravila. Nyní je opět povrch před

nástupním ostrůvkem, jak má být,
a mohlo současně dojít k předání
autobusové zastávky do správy
Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje, která spravuje
celou silnici III/24210 (ulice Břežanská a část ulice Předbojská).
inzerce

°

Pujčit si
motorku?
Na víkend, na dovču, nebo jen tak na zkoušku?
Zastav se u nás! Máme ty nejlepší.
NOVĚ

MÁME K ZAPŮJČENÍ VŠECHNY DRUHY MOTOREK
+ obytný vůz a přívěsné vozíky

Mělnická 39, Líbeznice
info@motozastavka.cz
t: 737 249 909
www.motozastavka.cz
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STATEK LÍBEZNICE

DOMÁCÍ BISTRO

ŘEMESLNÁ PEKÁRNA

BISTRO
po–pá
sobota
neděle

PEKÁRNA

8–21 h
9–21 h
9–16 h

pondělí až pátek
7.00 – 17.00 h

tel.: 724 323 231
@stateklibeznice
email: info@stateklibeznice.cz
www.stateklibeznice.cz

tel.: 736 623 836
@pekarna_libe
email: pekarna.libe@gmail.com
www.nasetoustarna.cz

Družstevní 32
250 65 Líbeznice

6

aktuality

Obec BAšť / léto 2022

Vítání nových
občánků naší obce
V domnění, že již bude možné vítání občánků realizovat, jsme vyhlásili
výzvu k přihlášení k účasti v polovině loňského roku, a to s termínem
do 30. září 2021. Ovšem
následná vládní opatření opět realizaci samotného aktu neumožňovala. Zvažovali jsme také
jinou formu vítání, jako
třeba zaslání dopisu
a drobného dárku poštou, nebo individuální
návštěvu „u vrátek“. Ani
jeden způsob by však
ani částečně nenahradil
klasický slavnostní akt.
I restrikce musely jednou skončit.

Na konci února letošního roku
však Ruská federace zahájila zcela
bezprecedentní vojenský útok na
Ukrajinu. Místo jarního přivítání
dětí narozených do naší
obce jsme se tedy začali
potýkat s přílivem obyvatel Ukrajiny prchajících
před válkou. Postupně
našlo v naší obci dočasné
útočiště téměř sto nových obyvatel, z toho 19
v prostorách v majetku
obce. Opět jsme tak bohužel měli jiné starosti.
Až konečně přišel květen. Covidové restrikce
žádné, ubytovací kapa-

city obce pro ukrajinské obyvatele
v rámci možnosti stabilizované,
a my jsme mohli věnovat pozornost tak dlouho odkládané
slavnostní události. Poslední vítání
proběhlo na podzim roku 2019.
Celkem jsme přivítali 30 malých
chlapečků a slečen. Každý dostal
malého plyšáka, přívěsek na krk ve
tvaru čtyřlístku se svým jménem,
rokem narození a názvem obce,
maminky růži a malé slečny ještě
malou kytičku.
Chcete-li také, aby byli váš narozený chlapeček nebo holčička
slavnostně přivítaní mezi občánky
Baště, přihlaste se na e-mail ou@
obecbast.cz. Do předmětu napište
Vítání občánků a do zprávy jméno
a datum narození dítěte, jména
rodičů a kontakt (mail, telefon),
a to nejpozději do 15. srpna 2022.
Slavnostní akt by se konal pravděpodobně v září.

Základní škola v Bašti
Svazek obcí Pod Beckovem ve
spolupráci s MAS nad Prahou
pokračuje v přípravných pracích na
nových budovách základní školy –
Měšice a Bašť. Přesto, že se jedná
o dva samostatné projekční týmy,
probíhají projekční práce téměř
ve shodném tempu. Pro školu
v Měšicích již bylo vydané stavební
povolení a pro školu v Bašti bude
vydané v nejbližších dnech.
V rámci příprav a harmonogramu
jsme limitovaní mimo jiné i pravidly dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Program zcela jasně
stanovuje posloupnost přípravy,
nejdříve tedy musí být vydané
stavební povolení, abychom mohli
projekt zaregistrovat a požádat
o souhlas se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku na stavební práce. Toto striktní nařízení ve
výsledku znamená určité zpoždění
v plánovaném harmonogramu
příprav. Projekty musely být také
v dílčích částech upravované

v rámci projednávání s dotčenými
orgány státními správy. Bašťecká
budova školy bude využívat systémy šedé vody a kořenové čističky.
Toto pro školy poměrně netypické
řešení si vyžádalo delší dobu pro
projednávání například s vodoprávním úřadem, správcem toku
nebo hygienickou stanicí.
Od zahájení projekčních prací se
ale udála řada dalších vlivů, které
měly dopad na ceny ve stavebnictví. Při srovnání cen pro plánovanou
skladbu používaných konstrukcí
a materiálů se ceny mezi rokem
2020 a začátkem roku 2022 zvedly
o více než 30 procent. Další růst
cen spojený navíc s nejistotou dodávky materiálů (dřevo, kov) představuje válečný konflikt na Ukrajině.
Abychom eliminovali dopad na
obecní rozpočty, probíhala jednání
na MŠMT o navýšení jednotkových
způsobilých výdajů na jednoho
žáka budoucí kapacity škol.
Dnes tedy můžeme s jistotou říci,
že budovy škol Měšicích a v Bašti

své brány v září 2023 neotevřenou. Jednotlivá zpoždění, která
se dosud vyskytla, znamenají
samozřejmě také zpoždění v celkovém harmonogramu. V rámci
příprav se snažíme hledat neustále cesty, jak budoucí výstavbu
urychlit, ale ne na úkor kvality či
komfortu budoucí výuky. Společně se starosty ve Svazku obcí Pod
Beckovem hledáme provizorní
řešení pro školní rok 2023/2024.
Zda potrvají celý školní rok nebo
jen jeho část, se teprve uvidí
podle toho, jak úspěšní budeme
při veřejné zakázce na stavební
práce. Ve hře je více variant, které
bychom v průběhu letních měsíců rádi vyhodnotili a vybrali tu
nejvhodnější.
V projektovém řízení platí, že čím
více úsilí věnujete přípravné fázi,
tím méně překvapení a vícenákladů máte ve fázi realizace. Kvalitní
a dobře připravená projektová
dokumentace je tedy pro budoucí úspěch stěžejní.
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Likvidace odpadů v obci
V naší obci funguje systém sběru
a likvidace odpadů založený na
platbě za jeden litr směsného
odpadu za rok. Systém upravuje
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022
a poplatky pak vyhláška č. 2/2022.
V obci jsou rozmístěné separační kontejnery pro tříděný odpad
a provozujeme Sběrné místo,
kam je možné odpad s výjimkou
stavební suti v provozní době
odkládat. Dále je možné si objednat nádoby pro tříděný odpad
(plast a papír) a bioodpad přímo
k domu. Čtyřikrát do roka organizujeme mobilní svoz nebezpečného odpadu.

Funkčnost takového systému je
ale závislá také na přístupu nás
všech občanů obce. Náklady na
jeho provoz jsme podrobněji

rozebrali v minulém čísle Zpravodaje. I přes zvýšení některých poplatků za svoz a likvidaci odpadů
obec celkový systém takzvaně dotuje z obecního rozpočtu. Někteří
na změnu poplatků zareagovali
odhlášením popelnic pro tříděný odpad u domu a následně
přeplňují popelnice na směsný
odpad. Jak jsme informovali na
webových stránkách obce, přeplněné popelnice nebude svozová
firma svážet. Přeplněná popelnice
je ta, u které nelze volně dovřít
víko. Daleko efektivnější je snížit
množství produkovaného odpadu
a (nebo) více třídit. U vytříděného odpadu je potřeba co nejvíce
zmenšit jeho objem – nelze vyhazovat do kontejneru nesešlapané
PET lahve, nerozebrané krabice
a podobně. V takovém případě
platíme za svoz vzduchu a nikoli
odpadu.
Prakticky denně musí kolegové
z technických služeb separační
stání uklízet. Stále se najde řada
občanů, kteří svůj odpad odloží
u kontejnerů a nechají ho tam
volně ležet. Odkládají nerozebrané
krabice, mnohdy naplněné odpadem všeho druhu. Proč? Čím více
dodatečných nákladů bude mít

obec s likvidací odpadů, tím více
se budou muset i v budoucnu
poplatky zvyšovat.
Jak jsem ale psal, funkčnost systému je závislá na všech, tedy i na
obci. Už na počátku roku jsme se
se svozovou firmou dohodli, že
bude detailněji sledovat vytíženost
jednotlivých separačních míst
a kontejnerů. Počet obyvatel roste,
celkový počet kontejnerů se však

zvýšil zcela minimálně. V průběhu
letních měsíců vytipujeme vhodná místa pro umístění nových
separačních stání. Výsledkem tak
bude rovnoměrnější rozmístění
kontejnerů a nárůst celkového
obejmu pro separaci. Každé místo
bude označené plánkem obce, na
kterém budou vyznačená všechna separační místa včetně toho
sběrného.
inzerce

Důležitá
telefonní čísla
Police – 158
Hasiči – 150
Záchranná služba – 155
Obecní policie Líbeznice
– 724 112 124
Pohotovost VaK Zápy
– 603 206 753 (hlášení poruch)
Eltodo – 800 101 109
(hlášení poruch)
Obecní rozhlas – 734 626 334
(na tomto čísle se přehraje
poslední hlášení)

ZAKLÁDÁNÍ ZAHRAD

JSME SPECIALISTÉ
V OBLASTI
ZELENĚ A RÁDI
VÁM POMŮŽEME
S BUDOVÁNÍM
A ÚDRŽBOU VAŠÍ
ZAHRADY
NERAGREEN
E: info@neragreen.cz
T: +420 739 060 251
w w w. n e rag re e n .c z

• výsadba okrasných rostlin a dřevin
• zakládání záhonů a trávníků
• zakládání skalek a tvorba jezírek
• realizace zahradních staveb…

ÚDRŽBA ZAHRAD
A SEZÓNNÍ PRÁCE
• péče o trávníky
(vertikutace, hnojení, sekání)
• ruční pletí záhonů
• stříhání keřů a živých plotů
• rizikové kácení stromů
• řez ovocných stromů a péče o stromy

Zápis do Mateřské školy Bašť
V květnu proběhl jako každý
školní rok zápis do mateřský škol.
Nejinak tomu bylo i v naší Mateřské školy Fialka. Celková kapacita
školky je 98 dětí. Do první třídy
na základní školu odchází 31 dětí.
Díky úspěšné a fungující spolupráci s Mateřskou školou MAMA s.r.o.
můžeme nabídnout kapacitu o 24
míst větší. Přihlášek bylo letos
tolik, že i po vyřazení všech dětí
s trvalým bydlištěm mimo Bašť
a dětí, kterým do začátku školního roku nebudou tři roky, nám
pro školní rok 2022/2023 zatím
chybí 11 míst. Oslovili jsme tedy
mateřské školy v blízkém i vzdálenějším okolí, například v Praze

8, Praze 9, Kralupech nad Vltavou
či Neratovicích. S nedostatečnou
kapacitou se ale potýkají téměř
všude. Tam, kde by volnou kapacitu měli, vyhlašují ještě zápisy pro
děti z Ukrajiny, které získaly vízum
z důvodu válečného konfliktu.
Tyto výsledky budou známé až na
konci července.
Určitou možnou alternativu řešení
nabízí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které vyhlásilo
dotační titul na budování nových
kapacit předškolního vzdělávání, a to formou dětských skupin.
Nová výstavba, pokud by ministerstvo neumožnilo také takzvané
kontejnerové (modulové) stavby,
neřeší aktuální, respektive nad-

cházející školní rok. Program ale
umožňuje také rekonstrukce či
pronájmy stávajících objektů a jejich stavební úpravy. Mapujeme
tedy možné objekty pro případnou dětskou skupinu a také vhodný způsob provozu.

Digitalizace už i v podmínkách
Obecního úřadu Bašť
Již druhým rokem bylo možné
hradit poplatky za svoz komunálního odpadu a za psy přes platební portál Středočeského kraje. Jde
o velmi jednoduchý nástroj, jak
uhradit poplatky a nebýt přitom
vázaný na úřední hodiny. Podobnou službu nabízela také „úhrada
převodem“, ale pro administraci
na straně úřadu to nebylo vždy
výhodou. I tento rok patřila naše
obec k nejaktivnějším uživatelům
platebního portálu, který provozuje Středočeský kraj.
Skutečnou digitalizací procesu
a další novinkou je však implementace softwarového nástroje

Croseus od společnosti Dynatech.
Díky tomuto nástroji bude možné
provádět zákonem předepsanou
takzvanou finanční kontrolu nejen
vzdáleně, ale především plně elektronicky – bez vytisknutého papíru.
V praxi to bude po vychytání všech
much a plném zaškolení znamenat mnohem vyšší efektivitu práce,
významně nižší spotřebu papíru
a úsporu nákladů na tisk. Nemalou výhodou je, že Croseus nabízí
také vzdálený přístup pro auditory.
Kontrola účetnictví a hospodaření
obce tak může probíhat z velké
části na dálku. Croseus však zejména sám hlídá legislativně správný
proces a upozorňuje na potenciální

nesrovnalosti. Další funkcionalitou,
zajímavou pro veřejnost a veřejnou
kontrolu, je možnost zveřejňování
smluv a objednávek. K plné implementaci by mělo dojít na začátku
druhé poloviny roku 2022.

Kategorie
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DEN DĚTÍ
Akci pořádá Obec Bašť za pomoci spolku Baštecké ženy

15:00 | FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ BAŠŤ
15:00-16:30 SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
16:00-18:00 BALÓNKOVÝ WORKSHOP
16:30-17:00 DOGDANCING FROYA A LOONY
17:00 SOKOLNÍK ONDŘEJ
18:00 DISKOTÉKA
PO DOBU AKCE MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ, STŘELBA
ZE VZDUCHOVKY, OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE,
OBČERSTVENÍ.
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historie
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Jak se bavili naši předci
Život našich předků nebyl lehký
a mnohé každodenní útrapy si
už dnes ani neumíme představit.
Konkrétně v Bašti téměř všichni

místní obyvatelé pracovali v zemědělství, což býval velmi tvrdý chlebíček. V knize Povodí Mratínského
potoka a jeho okolí z roku 2006 je
zachycená vzpomínka pana Josefa
Srbka, který sepsal, jak se žilo v Bašti, když byl malý, tedy v druhé polovině devatenáctého století. Lidé
žili skromně a moc toho neměli.
Kdyby viděli dnešní vymoženosti
třeba jen v domácnosti, asi by se
nestačili divit. Přesto však měli
v něčem bohatší život než my. Po
práci se sousedé navečer scházeli
na návsi, u rybníka, sedláci často
v kovárně a centrem dění každé vsi
byla samozřejmě hospoda.

Síla spolků
Lidé měli potřebu se sdružovat
v různých spolcích, které působily
v dané vesnici, ale i v těch, které
propojovaly vesnice navzájem.
Mezi takové by jistě na předním
místě patřil spolek pokrývačů
založený v roce 1901 v Líbeznicích
nebo pozdější sbor legionářů.
Spolky a sdružení vznikaly nejvíce na přelomu devatenáctého
a dvacátého století. Velký rozmach
pak přišel s první republikou. Tyto

spolky pořádaly plesy, zábavy, soutěže, oslavy, byly nedílnou součástí
různých piet a v nemalé míře se
podílely na opravách a budování

v obcích. Řada z nich vydávala
i své noviny, věstníky, ročenky a podobně.
V Bašti byl ještě za Rakouska Uherska založený sbor dobrovolných
hasičů. Dokonce jsme měli sbory
dva, a to od roku 1900 v Malé Bašti
a od roku 1904 ve Velké Bašti.
A abychom byli přesní, tak to byl
sbor v Malé Bášti/Baštěku a Velké
Bášti. Patřily k župě karlínské 95
a fungovaly odděleně. Sbory zajišťovaly ochranu i vzdělávání obyvatel a tento fakt ještě umocnily
obě světové války, během kterých
byla jejich činnost nedocenitelná.
Podílely se například na vzdělávání, výcviku obyvatel a připravenosti podniků k civilní protiletecké
ochraně (CPO).

Tradice zapalování ohňů
Hasiči pořádali plesy a účastnili se
významných oslav či výročí. Za první republiky se třeba zmiňuje jejich
činnost při zapalování a držení
stráže u takzvaných Masarykových
vater. Tradice zapalování ohňů
vznikla na počest osmdesátých
pátých narozenin prvního prezi-

denta Československé republiky.
Tenkrát ji založili lánští hasiči, kteří
přesně v sedm hodin večer rozezněli hasičské trubky. Na tento
smluvený signál pak všechny obce,
ve kterých fungovaly hasičské sbory, zapálily slavnostní ohně. Bašť
nebyla výjimkou.
Nejen mezi dětmi byla oblíbená
hasičská cvičení, kdy se sešlo několik sborů z okolí a společně ukazovaly svoji připravenost. Sbory také finančně podporovaly své členy, a to
i při výdajích za pohřeb. Vydávaly
též svůj časopis – Věstník hasičské
župy karlínské 95 – tedy měsíčník,
který poprvé vyšel v roce 1934.
Spolu s hasiči fungoval paralelně
sbor samaritů. Jeho členkami byly
především ženy vzdělávané v první
pomoci. Další významné spolky
byly od roku 1919 Sokol Bášť, od
roku 1930 SK Bášť a od roku 1931
Vlastenecko-dobročinná sdružená
obec Baráčníků.
Ženy měly na starost především
domácnost a děti. Novinky se v té
době daly čerpat především z novin
a časopisů, později rozhlasu nebo
z různých kurzů. Pořádaly se například kurzy vaření, kde si účastnice
vyměňovaly zkušenosti a starší ženy
zaučovaly ty mladší. Kromě ryze
praktických věcí si občas dopřály
výlety či návštěvy různých měst,
výstav, muzeí, slavností a podobně. Byly to vlastně předchůdkyně
dnešního nezávislého sdružení
Baštěckých žen. Spolu s nimi dnes
v obci funguje SK Bášť, Myslivecké
sdružení Beckov, Rybářský spolek
Bašť, Kynologie Bašť, Cykloteam
Bašť a Zahrádkáři Bášť.
Zajímavé fotografie z historie obce
najdete na instagramu kronika_bast. Budeme velmi rádi za poskytnutí fotografií k naskenování.
Kateřina Nováková, kronikářka
novakova@obecbast.cz

ZÁBAVA V BAŠTI
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Co nás čeká do zimy

kalendář akcí na rok 2022
Den dětí

4. 6.

fotbalové hřiště

Obec Bašť

11. 6.

Hrubý Rohozec

Zahrádkáři Bašť

18. 6.

rybník v Baštěku

Rybaření pro děti

červen

rybník v Baštěku

Pouťový turnaj
Letní kino
Náves žije
Letní kino
Letní kino
Den psa
Burza kroužků
Posvícení
Kolem kolem
Baště podzim
Výstava ovoce
a zeleniny
Zájezd Podzimní
zemědělec
Halloween
Postávání
u svařáčku
Mikuláš

9. - 10. 7.
15. 7.
23. 7.
29. 7.
12. 8.
3. 9.
4. 9.
9. - 11. 9.

fotbalové hřiště
park u Vily
Náves
park u Vily
park u Vily
cvičák psů
fotbalové hřiště
Náves

Kynologie Bašť
Rybářský spolek
Bašť
SK Bašť
Obec Bašť
Obec Bašť
Obec Bašť
Obec Bašť
Kynologie Bašť
Obec Bašť
Obec Bašť

10. 9.

start v Bašti

Cyklo team Bašť

10. 9.

KC Bašť

Zahrádkáři Bašť

8. 10.

Lysá nad Labem

Zahrádkáři Bašť

31. 10.

fotbalové hřiště

Baštecké ženy

27. 11.

Náves

Baštecké ženy

5. 12.

Náves

V. Žihla a družina

Výlet za krásami
Čech
Šestinohý triatlon

O všech akcích budete informování na FB KC Bašť a webových
stránkách Obce Bašť www.obecbast.cz

OBEC BAŠŤ A KOMUNITNÍ CENTRUM BAŠŤ
POŘÁDÁ TRADIČNÍ AKCI

NÁVES ŽIJE!!
23.července 2022

POUŤOVÉ ATRAKCE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
OBČERSTVENÍ
VÝTVARNÝ KOUTEK PRO DĚTI
CAPAX tanec na MAX -taneční vystoupení
RUDOLF SAKALA A KAPELA
KLASICKEJ POSTUP - kapela

Program bude průběžně doplňován a zveřejňován.

Kynologie v Bašti
Spolek Kynologie Bašť založila v roce 2011 parta nadšenců
a především milovníků psů. Díky
Obci Bašť, která nám pronajala
vhodný prostor, bylo možné
ihned začít s budováním cvičáku. Po půlročních intenzivních
úpravách pozemku, budování
zázemí pro členy a stavbě překážek byl cvičák v červnu 2012
slavnostně otevřený.
Spolek se zabývá základním
výcvikem psů všech plemen
a resocializací problémových
a především útulkových psů.
Zaměřujeme se nejen na
výcvik psů, ale i na společenské
akce pro celou rodinu. Zúčastňujeme se aktivit jiných spolků,
vykonáváme osvětovou činnost
a zajišťujeme činnosti, které
podporují soužití psa a člověka.
Zájem o členství byl od prvního roku fungování velký a stále

ŠESTINOHÝ
TRIATLON
18.6. START VE 14 HODIN
V BAŠTĚKU U RYBNÍKA
ZÁVODNÍ DVOJICE: PES A PSOVOD
REGISTRACE NA MÍSTĚ VE 13:30 HOD
ZÁVODÍ SE O HODNOTNÉ CENY
Dvojice společně plave v rybníku, psovod jede na kole a pes běží
vedle něho, spolu běží do cíle. Pes musí být po dobu závodu na
vodítku, držený psovodem.
VYHODNOCENÍ ZÁVODU A OBČERSTVENÍ PROBĚHNE U RYBNÍKU V BAŠTĚKU.

takový zůstává. Bohužel již
druhým rokem má spolek stop
stav na přijímání nových členů.
Je nám to líto, ale kapacita
prostoru a časové možnosti
výcvikářů, kteří vedou výcvik
zdarma, je na hranici možností.
Průměrně má spolek 53 členů.
Letos již pojedenácté pořádá
spolek Den psa, což je akce určená pro celou rodinu. Každým
rokem soutěžíme o nejkrásnějšího psa dne, nejkrásnějšího
voříška a psa z útulku. Porota
složená ze známých osobností
z Baště a okolí čtyřnohé účastníky změří a rozhodne o největším a nejmenším psu. Letos
akce proběhne v sobotu 3. září
2022 na cvičáku. Další akcí pro
všechny milovníky psů a zábavy, na kterou bychom vás rádi
pozvali, je Šestinohý triatlon,
který proběhne v sobotu
18. června u rybníka v Baštěku.
Přijďte si zazávodit nebo podpořit startující dvojice.
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Program na léto
JEDNORÁZOVÉ AKCE
Kurz První pomoc pro děti
Neděle 19. června 2022 od 13:00 do
17:00 hodin v malém sále KC Bašť
Kurz je určený pro děti ve věku
8 až 12 let. Cena za jedno dítě 1 250 Kč.
Registrace do 5. června 2022 na
megerova@obecbast.cz. Počet
míst je omezený. Podklady a další informace dostanete po přijaté
registraci.

Ukážeme si ale i jiné techniky výroby
dekorací. Pracovat budeme s lepidlem a štětcem.
OBEC BAŠŤ A SPOLEČNOST ANTONIA SENIOR SERVICES
VÁS ZVOU NA

Součástí akce je i občerstvení
z vlastní dílny obou organizátorek.
čtvrtek 16.června 2022 od 16 do 19 hodin

SPOLEČNÉ
POSEZENÍ
S AKTIVIZACÍ

Budeme vyrábět dekorace, konkrétně si pro Vás připravíme
skleničky a květináče, na které budeme nalepovat ubrousky.
Připravíme si pro Vás také dekorace, které budeme dávat do
hotových květináčů nebo skleniček. Bude pro vás připravené
občerstvení, hrát hudba a dohlížet na nás bude papoušek.
AKCE JE PRO VŠECHNY ZDARMA.
TĚŠÍME SE NA VÁS.

Bližší informace o workshopech a další činnosti najdete na instagramu @_
eldeco nebo Facebooku ELDECO. Pod
tímto zaštítěním najdete kompletní
informace, termíny, ceny i fotodokumentaci z již proběhlých akcí. Eldeco
se těší na vaši návštěvu a děkuje za
dosavadní účast a velký zájem.

NAHLÁŠENÍ KVŮLI OBČERSTVENÍ A
MATERIÁLU NA TEL. 775 122 068

Materiál i občerstvení je zdarma.
Abychom měli všeho dostatek, je
potřeba nahlásit vaši účast na telefonním čísle 775 122 068.
Samozřejmě, když někdo bude
potřebovat poradit s čímkoli i mimo
téma našeho sezení, jsme vám
k dispozici. Budeme velmi rádi, když
přijdete. Těšíme se na vás.
ANTONIA senior services.

Workshopy
2022
18.6. 2022 od 14hod - Letní workshop

1200,-Kč

(Zdobený kruh do interiéru se suchými i umělými květy
a minimalistický věneček na kovové konstrukci. Vše
v přírodních odstínech). Speciální bonus - SUSHI
22.10. 2022 od 14hod - Halloweenský workshop 1490,-Kč
(Vypichovaná květinová aranž v dýni a věneček s letněpodzimními dary přírody).
23.10. 2022 od 9:30hod- Halloweenský workshop 1490,-Kč

Workshopy
2022

(Vypichovaná květinová aranž v dýni a věneček s letněpodzimními dary přírody). Výhradně pro maminky a dcery od
8let.

Posezení pro seniory
pořádá společnost ANTONIA senior
services. Čtvrtek 16. června 2022 od
16:00 hodin v malém sále KC Bašť.
Zveme vás na posezení s aktivizací,
u které se budete náramně bavit.
Těšit se můžete také na občerstvení,
hudbu a exotického papouška aru.
Budeme vyrábět dekorace. Připravené pro vás budou skleničky a květináče, na které budeme nalepovat
ubrousky ubrouskovou technikou.

TVOŘIVÉ WORKSHOPY
Letní workshop
Sobota 18. června 2022
V “Domečku” Komunitního centra
v Bašti se pravidelně konají tvořivé
workshopy pod vedením Lenky
Borecké a Lucie Dolanské.
Workshopy mají tematická zaměření. Teď v dubnu se například konal workshop na téma Velikonoce
a jako další lektorky chystají letní,
halloweenské a vánoční téma.
Výsledkem workshopu jsou vždy
krásné dekorace převážně z živých
květin či přírodnin, ale i designové
kousky, které si každý odnese domů
a rozzáří nejednu domácnost.

Ilustrační snímek. Zdroj: CreAtions2007
https://www.flickr.com/photos/ca_creations/

Společné tvoření většinou probíhá
o víkendech a bývá určené ženám
v každém věku i maminkám s dětmi
od 8 let.

26.11. 2022 od 14hod - Vánoční workshop

1990,-Kč

(Vypichovaný adventní věnec s kónickými svíčkami
a vánoční macramé dekorace).
27.11. 2022 od 9:30hod -Vánoční workshop

1990,- Kč

(Vypichovaný adventní věnec s kónickými svíčkami
a vánoční macramé dekorace). Výhradně pro maminky
a dcery od 8let.
3.12. 2022 od 14hod - Vánoční workshop

1990,- Kč

(Vypichovaný adventní věnec s kónickými svíčkami
a vánoční macramé dekorace).
4.12. 2022 od 9:30hod -Vánoční workshop

1990,-Kč

(Vypichovaný adventní věnec s kónickými svíčkami
a vánoční macramé dekorace). Výhradně pro maminky
a dcery od 8let.

PRAVIDELNÉ KROUŽKY
Kreslení pastelkami hrou
Kreslířka zvířecích portrétů a lektorka kurzů „Kreslení pastelkami hrou”
Nikol Charvátová, autorka Portrétů
zvířat, pořádá v Bašti pravidelné jednodenní kurzy kreslení, na kterých
vás seznámí s technikou kreslení
zvířat pastelkami.

ZÁBAVA V BAŠTI
Rádi kreslíte, ale bojíte se? Nikdo
vás to nikdy nenaučil? S Nikol máte
možnost to pod odborným vedením dokázat. Nezáleží, jestli jste úplný 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

Obec BAšť / léto 2022

Tento typ pohybu je vhodný nejen
pro ženy, ale i pro muže ve všech
věkových kategoriích.
Nevadí, že jste začátečník, společně
to zvládneme a sami po dalších
lekcích poznáte, jak se vaše fyzická
kondice zlepšuje. Přidejte se k nám
do Fb skupiny Jumping Fitness se
Sárou. Další informace naleznete
tam, nebo na tel.: 775 551 625

6,5 hodiny v Domečku KC Bašť

• Individuální přístup v malém
kolektivu maximálně 4 žáků

Hiit s Helenou

a stálé žáky, pořádají se 3x v měsíci

Pátek 19:00–20:00 hodin ve velkém sále MC Bašť

• Kurzy jsou rozdělené pro nové

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

KRUHOVÝ TRÉNINK
Úterý a čtvrtek 18:00–19:00 hodin
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 pomůckami 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 facebookové skupině Kruhové tréninky
– Bašť. Cena jedné lekce je 100,- Kč.
Těšíme se na vás.

Jumping se Sárou
Pondělí 19:00–20:00, středa
19:30–20:30 a neděle 18:00–19:00
hodin ve velkém sále KC Bašť.
Chcete si zlepšit svoji fyzickou
kondici, shodit pár kilo a posílit si
celé tělo? Tak neváhejte a přijďte
si vyzkoušet svoji první hodinu
ZDARMA.
Při jumpingu dochází ke zlepšení fyzické kondice, posílení svalů
v celém těle a tato aktivita také
podporuje rychlé spalování tuků.
Cvičení je šetrné k vašim kloubům,
protože se šetří díky měkkým dopadům do výpletu trampolíny.

Hiit je cvičení za doprovodu motivační hudby, u kterého se střídají
dvě fáze: interval o vysoké intenzitě
s intervalem s nižší intenzitou.
Zásadní výhodou tohoto tréninkového konceptu je to, že ke spalování tuku nedochází pouze při
cvičení, ale i po něm.
Důvodem, proč dochází k odbourávání tuku i po skončení tréninku,
je tak zvaný efekt EPOC (excess
post-exercise oxygen consumption) neboli zvýšená spotřeba kyslíku po tréninku. Tělo tedy využívá
kalorie zhruba o 10 % více i v době
necvičení. Dále Hiit také ovlivňuje
mechanismy ve svalových buňkách, které poté umí lépe nakládat
s tukem a omezují jeho ukládání.
Prostě a jednoduše Hiit je pro hubnutí a zvyšování fyzické kondice
dobrá volba.
Přihlašovat se můžete na facebookové skupině Helča Hiit Bašť.
Cena za lekci 100,- Kč
Těším se na Vás. Helena

Zdravá záda a CORE
Pátek 17:30–18:30 hodin v malém
sále KC Bašť
Cvičení vedené pohybovou specialistkou Hankou Kmeťovou je
vhodné jak pro ženy, tak pro muže.
Během lekcí pracujeme na zlepšení držení těla, koordinace pohybu
a dýchání, disbalance svalových
skupin, rovnováhy, koncentrace
a síly.
Stažené segmenty uvolňujeme,
nefunkční aktivujeme a vhodně
posilujeme. Lekce jsou vhodné jako
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kompenzace sedavého způsobu
v zaměstnání či sezení ve škole, jednostranné sportovní aktivity či jako
doplněk k fyzioterapii. Cviky vychází
nejčastěji z vývojové kineziologie,
konceptu DNS profesora Koláře,
pohybově terapeutického konceptu Spiraldynamik® a podobně.
Přihlášení mailem (hanka.kmetova@gmail.com) nebo telefonicky
na čísle725 767 801.

CELISTA lekce
TABATA/FASCIÁLNÍ TRÉNINK/
KOMPLEXNÍ STREČINK/FIT
DANCE/RELAXACE/MEDITACE/
OUTDOOR TRÉNINKY
Pondělí a středa 19:00–20:00 hodin v malém sále KC Bašť
CELISTA lekce jsou o komplexním,
zdravém a přirozeném pohybu posilujícím naše tělo, duši i mysl. Jsou
o našem celkovém psychickém
a fyzickém wellness.
Jako vystudovaná klinická biochemička, bývalá profesionální tanečnice a stálá milovnice zdravého
životního stylu vedu klienty ke
komplexnímu zdraví. Zdraví mne
baví, vím velmi dobře proč, proto
své životní zkušenosti předávám
s láskou a energií dál. Mé lekce jsou
o celkové cestě ke zdraví a k sobě.
Zaručeně se zbavíte tuku, posílíte
plíce a bránici smíchem, zrelaxujete
tělo, protáhnete fascie a potěšíte
svoji duši. Budete spokojeni s nárůstem výkonnosti i zrychlením vašeho
metabolismu, zpevní se vám postava a zaručeně se pobavíte.
Jednotlivá lekce stojí 150,- Kč. Můžete si však zakoupit permanentku
na 10 lekcí za 1 300 Kč. Permanentka je platná čtyři měsíce na
všechny lekce. Platba na místě
hotově. Permanentku lze využít
i na mé outdoor tréninky.
Nutná rezervace na telefonním
čísle 737 446 345 nebo e-mailem
marketa@celista.cz, případně prostřednictvím sociálních sítí FB: @
FitjeSik, INST: @celista_mk
Ing. Markéta Konupčíková je zakladatelka metody CELISTA,
health & wellness koučka,
inspirátorka, lektorka a motivátorka.
E: marketa@celista.cz
W: celista.cz
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Zvěčněte
nádheru květin
Fotograf
zahradníkem

Rostliny nikam neutečou, je jich všude plno, a když kvetou,
jsou krásně barevné. Takže se vlastně „fotografují samy“ a je
zbytečné se o tom dlouze rozepisovat. Nebo ne? Snímků
rozkvetlých tulipánů, slunečnic nebo kopretin je na každém
internetovém fóru dvanáct do tuctu, potíž je však v tom, že
jsou téměř všechny tuctové. Jak to tedy udělat, aby zrovna
vaše fotky chytly diváka za oko? Tady je pár tipů.

Rostliny většinou rostou
mezi jinými rostlinami.
Na pohled to sice může
vypadat hezky, na fotografiích to však většinou
dobře nepůsobí. Každý
snímek rostlin (pokud to
zrovna není detail struktury kůry
stromu) by měl mít svůj hlavní motiv a v ideálním případě nic jiného

kolem, co by diváka rušilo. Pokud
to jinak nejde, musí se fotograf na
chvilku proměnit v zahradníka –
tedy uklidit kolem svého objektu
napadané větvičky, případně vyplít
překážející rostliny. Zdravý rozum
napoví, že tohle může dělat na
louce či zahradě své, nikoli v té
botanické. Také byste neměli ničit
rostliny zbytečně a obzvláště ne ty
chráněné.

Letecké záběry rostlin
nefungují
Většina květin je nižších než průměrný člověk, takže na ně koukáme
tak trochu zvrchu. Pokud je však
budeme stejným způsobem i fotit,
nebude výsledek hezký. Vždy se vyplatí podívat se rostlinám „z očí do
očí“. Tedy jít s fotoaparátem hezky
dolů, z čehož jsou často špinavá ko-

lena nebo dokonce uválené břicho
– ale také působivé fotografie.

Portrét květiny
Při fotografování portrétů se fotografové snaží, aby bylo pozadí za
modelkou či modelem příjemně
rozostřené, takže vynikne krása
a osobitost portrétovaného. S krásou květin je to úplně stejné. Nejlépe vynikne, když v pozadí neruší
spleť dalších rostlin. Docílíme toho
jednoduše – zvolíme si na fotoaparátu režim priority clony (většinou se
značí A nebo Av) a nastavíme nízké
clonové číslo (otevřeme clonu objektivu), čímž snížíme hloubku ostrosti a pozadí se rozostří. Někdy se
vyplatí fotografovat i přes rozostřené popředí – například jiné květy,
listy a podobně. Působí to poeticky,
nemělo by to však na snímku rušit
a zakrývat hlavní motiv.

FOTOKOUTEK mICHAELA FOKTA
Hrátky se světlem

Krása se skrývá
v detailu

spojíte čarami, vzniknou vám uvnitř
fotografie čtyři průsečíky. Pokud
rostlina zakrývá dva z nich (je tedy
v jedné třetině snímku) nebo pokud zakrývá jen jeden bod, když je
menší a zasazená do krajiny, máte
zkomponováno v souladu se zlatým
řezem. Mnoho fotoaparátů i mobilů
nabízí možnost zobrazit si výše popsanou mřížku přímo v hledáčku či
na displeji. Určitě to udělejte, snímky se vám pak budou komponovat
mnohem snadněji.

Zasaďte rostlinu do
snímku
Až budete rozmýšlet kompozici
snímku, vzpomeňte si na pravidlo
zlatého řezu. Pokud ho použijete,
budou výsledné snímky vypadat
mnohem estetičtěji, než když svou
rostlinu jednoduše „píchnete“
doprostřed fotky. A jak to pravidlo
zní? Pokud si pomyslně rozdělíte
scénu v hledáčku či na displeji fotoaparátu na třetiny po delší i kratší
straně a výsledné protilehlé body
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kolem nich motýli a včely? Lezou
po nich pavouci či hmyz? Zakomponujte je do svých snímků a bude
v nich děje až až.

Fotografování rostlin v přímém
světle, tedy se sluncem v zádech,
sice funguje dobře, vyplatí se však
se světlem trochu experimentovat,
abyste neměli jednu fotografii jako
druhou. Boční světlo zvýrazňuje
povrchové struktury, výtečně se
tedy hodí při fotografování kůry

stromů nebo jiných členitých scén.
Protisvětlo zase vnáší do fotografie
zajímavou atmosféru a prosvěcuje
květy i listy rostlin, takže na snímku
vypadají jako neonové. Než tedy
začnete s fotografováním, zkuste
si svůj objekt zájmu prohlédnout
z různých stran. Fotografický výsledek ovlivní i to, kdy za rostlinami
vyrazíte. Lépe dopadají snímky ráno
či odpoledne, kdy je slunce nízko
nad obzorem. Polední slunce přímo nad hlavou přeje focení rostlin
méně.

Obec BAšť / léto 2022

Příroda hraje
Rostliny samy o sobě sice povětšinou žádnou extra zajímavou aktivitu nevyvíjejí, ale to nevadí. Létají

Rostlina nemusí být na fotografii
nutně celá. Když si vyberete zajímavý detail, můžete získat neotřelý
pohled nebo dokonce abstraktní
umělecký snímek. Makrofotografie
a fotografie detailu se sice nepořizují úplně snadno, ale toho se
bát nemusíte. Hned v příštím díle
našeho fotokoutku se podíváme,
jak na to.
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Zvířecí vášně
v naší přírodě
Modrá je dobrá

Přichází květen, příroda se zelená a na její obyvatele leze jaro.
Někteří z nich to dokážou během milostného snažení pořádně
roztočit. Buď u toho modrají jako zralé švestky, nebo si dokonce
píchají drogy lásky.

Je polovina dubna a voda
v rybníce má teplotu
pouhých několik stupňů.
Přesto to v ní doslova vře a milostná
horečka se roztáčí na plné obrátky.
Na první pohled to navíc vypadá,
že se člověk nějakým zázrakem
teleportoval z jižní Moravy někam
k rovníku. Několik set žab modrých
jako zralé švestky, to se v naší přírodě moc často nevídá.

Kdo to chce zažít, musí si pečlivě
hlídat kalendář. Samečkové skokanů
ostronosých totiž zmodrají sotva na
dva týdny, během kterých se páří.
Ale proč vlastně? „Klasická“ domněnka o tom, že čím je žabák modřejší,
tím více samiček okouzlí, v tomhle
případě vychází zcela naprázdno.
Nebohé žabí dámy nemají na nějaké
vybírání partnera vůbec čas.

mele. Někdy kolem hnědavé samičky vytvoří modrou kouli čítající i více
než deset rozvášněných ženichů. Pro
samičku však takový zájem vůbec
nemusí být dobrou zprávou. Žabáci snažící se splnit svou otcovskou
povinnost ji někdy nepustí k hladině,
aby se nadechla, a doslova ji utopí.
Žabí samečkové v zápalu milostných choutek fungují podle jednoduchého pravidla – pokud je ve
vodě něco hnědého a hýbe se to,
tak se to pokoušejí uchvátit dřív než
konkurence. Právě tehdy jim přichází vhod jejich modrá uniforma. Podle ní se poznávají navzájem a díky
tomu si ušetří pár trapných chvilek
i zbytečně vydanou energii, protože
se do pářicího sevření nesnaží chytit
jeden druhého.

Drogy lásky

Jakmile se ve vodě nějaká z nich objeví, sesypou se na ni všichni žabáci
z okolí. Inu, kdo dřív přijde, ten dřív

Co se vleče, neuteče. Námluvy
hlemýžďů zahradních můžou trvat
klidně i osm hodin. To, že plži při
své vášni nijak nespěchají, však
vůbec neznamená, že je jejich
milostný život nudný. Právě naopak.
Předně je každý z hlemýžďů samečkem i samičkou zároveň, takže
se při páření oplodňují navzájem.

Aby byla jejich dvojnásobná porce
rozkoše ještě pikantnější, píchají si
u toho navíc elixír lásky!
Vypadá to, jako by svůj trik odkoukali od samotného bůžka Amora.
Při aktu po sobě totiž střílejí ostrými
šipkami, které tvoří krystalický vápenec aragonit. Přírodovědci si nejdřív
mysleli, že šnečkové mají tak trochu
masochistické sklony a že jim dělá
dobře propichování kůže. Dokonce
se to snažili dokázat tím, že do nich
schválně píchali jehlami. Chudáci
hlemýždi…
Pak si vědci konečně všimli, že
každou vystřelenou šipku obaluje
zvláštní sliz. A přelomový objev byl
tady. Právě látky ze slizu milovníky
s tykadly jaksepatří nažhaví, a navíc
připraví samičí část pohlavní žlázy
k uskladnění partnerových spermií.
Každý z hlemýžďů dokáže ve speciálním váčku v těle skladovat živé
spermie až čtyři roky a oplodňovat
jimi další snůšky vajíček, takže se
dobrá muška při střelbě zaručeně
vyplatí. Bez dávky šipkového elixíru
totiž hrozí, že příjemce spermatu
jednoduše přehodí výhybku a samčí
pohlavní buňky skončí v jiném váčku, kde je hlemýžď bez milosti stráví.

ZAHRADA
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Zahrádkáři v Bašti
Zahrádkáři v Bašti je zájmové sdružení lidí, které spojuje vášeň pro rostliny
a zahradu, ale také těch, kteří rádi
žijí komunitním životem. Příští rok to
bude už neuvěřitelných padesát let,
co držíme spolu. V současné době
je nás přes čtyřicet aktivních členů
a těšíme se na další, pro které jsou
květiny v životě stejně nezbytné, jako
třeba chléb. Na našich setkáních si
vzájemně předáváme své znalosti,
informujeme se o novinkách v zahradnickém světě a pomáháme si
navzájem zlepšovat své dovednosti
v pěstování rostlin.

Na začátku roku se scházíme na výroční členské schůzi, na které zhodnotíme rok minulý a domluvíme se
na plánech do toho následujícího.
Velkou inspiraci a spoustu užitečných informací získáváme při našich
zájezdech, které každý rok pořádáme. Loni jsme například navštívili
přírodně krajinářský Průhonický park,

který je jedním z posledních svobodných krajinářských děl v Čechách.
Pro mnohé bylo velké překvapení,
jaký skvost se může nacházet na
dvě stě padesáti hektarech na okraji
Prahy. Srdce každého zahradníka se
směje nejen v samotném parku, ale
také ve zdejší botanické zahradě.
Mají tu unikátní sbírky rododendronů, pivoněk, růží nebo třeba kosatců.

munitním centru „U Oličů“ výstavu
ovoce a zeleniny. Když se rok vydaří
a počasí nám přeje, nestačíme se
divit, jaké poklady dokážou v Bašti
vyrůst. A jak se ukazuje, pěstování
vinné révy není jen výsadou jižní
Moravy. My v Bašti to, zdá se, umíme
taky moc dobře.

Máme velké plány
Co by to bylo za začátek sezony,
kdybychom nenavštívili výstavu
Tržnice zahrady Čech
v Litoměřicích, kam jsme
se v dubnu vydali? Do
zahrádek tak přibyly další ovocné stromky, keře
i nová sadba. Prohlédli
jsme si výstavu dravých
ptáků a samozřejmě
jsme také ochutnali
nabízené speciality. Další
pořádanou akcí bude
11. června 2022 výlet na
zámek Hrubý Rohozec u Turnova spojený s návštěvou
pivovaru. Protože máme v autobuse
ještě místo, rádi přibereme i nečleny
našeho spolku. Máte-li zájem, stačí
zavolat paní Cukrové na telefon 723
664 296. Jediným limitem je kapacita autobusu.
S podzimem přichází sklizeň. Proto
bychom chtěli v září uspořádat v Ko-

Svůj um si rozhodně nenecháváme
jen pro sebe. U příležitosti baštěckého posvícení jsme uspořádali
floristický kurz. Každý z příchozích si
mohl vyrobit krásné dekorace z poskytnutého materiálu. Dlouhá léta
jsme vítali jaro Květinovým plesem.
Tuto příjemnou tradici nám ale bohužel přerušila covidová epidemie.
Naštěstí to vypadá, že jsme z nejhoršího venku, a proto můžeme začít
plánovat letošní bál.
Jestli máte zájem přijít mezi nás,
stačí kontaktovat paní Alenu Bulvasovou na telefonním čísle 603 144
528 nebo na mailové adrese
a.bulvasova@seznam.cz

18

Obec BAšť / léto 2022

Dvacet
kilometrů
nádhery

Vlak hrůzy

Malebný přístav bez megajachet, rodiště ikonické hry pétanque
a pohledy, jež jsou jinak vyhrazené pouze orlům. Taková lákadla
nabízí dvacet kilometrů francouzského pobřeží nedaleko
Marseille, po kterých se vine podle mnohých nejmalebnější
silnička v celé Francii.

Z kinosálu ve francouzském přímořském městečku La Ciotat prchali lidé v hrůze,
když jim na plátno promítli záběry vlaku přijíždějícího na místní
nádraží. Nemožné? Nikoli koncem
devatenáctého století, kdy byla
kinematografie v plenkách a diváci
zkrátka nebyli na pohyblivé obrázky
zvyklí. Pionýrský snímek „Příjezd
vlaku do stanice La Ciotat“ navíc
nevytvořil nikdo menší, než průkopníci natáčení bratři Lumièrové.

Navzdory počáteční panice si lidé
promítání oblíbili tak moc, že se
laciotatské divadlo Eden proměnilo
v jeden z prvních biografů na světě.
A protože se tu promítá dodnes,
patří zdejší kino zároveň k těm
nejstarším.
La Ciotat však stál i u zrodu další z francouzských legend. Díky
zdejšímu rodákovi Julesi Lenoirovi
to dneska klape a cinká na každém

jen trochu rovném jihofrancouzském plácku. Byl totiž vášnivým
milovníkem koulené, otravná
artritida mu však nedovolovala při
házení koulemi popobíhat. Začal
tedy házet ze stoje na jednom
místě – a ikonická francouzská hra
pétanque byla na světě. Získala
si obrovskou oblibu nejen v zemi
galského kohouta, ale i daleko za
jejími hranicemi. Hraje se i u nás
a Česká asociace pétanque klubů
se honosí hezky vymyšlenou zkratkou ČAPEK.

cestování
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Autem do oblak
Tahle silnice není jen spojnicí mezi
městečky La Ciotat a Cassis. Je to
brána do jiného světa, kterému
vládnou orli jestřábí z národního
parku Calanques. Cesta s názvem
Route des Crêtes se kroutí jako
rozzlobený had po hraně útesů,
které spadají do hloubky několika
set metrů. Rekordmanem mezi
nimi je sráz Cap Canaille, který je
vysoký skoro čtyři stra metrů. Patří
tedy mezi nejvyšší přímořské útesy
v celé Evropě a zdejší v podstatě
letecký pohled na přístav Cassis,
který se choulí dole u moře, prostě
bere dech. Není divu, že zdejších
dvacet kilometrů asfaltu mnoho lidí
považuje za nejmalebnější silnici
v celé Francii.
Calanques, které daly celému národnímu parku jméno, jsou dlouhé a úzké zátoky, jež se zařezávají
do skalnatého pobřeží. Kromě
pohledu shora si je každý může
vychutnat i z paluby výletních lodí,
které se k nim vydávají z Cassisu
i La Ciotatu. Proplouvat tudy mohou, kotvit a vysazovat turisty na
břeh však nikoli. Dokonce i místní
rybáři tu mohou lovit jen pro vlastní potřebu, nesmějí však úlovky
prodávat nikomu jinému. Musejí
jim hned po ulovení ustříhnout
ocasní ploutev, aby bylo jasné, že
to není žádné zboží na místní trh.
Místní zkrátka berou ochranu své
přírody smrtelně vážně.

Oáza klidu na konci Riviéry
Jak se člověk vzdaluje od Cannes,
Saint-Tropez a dalších nablýskaných letovisek francouzské Riviéry,
aby se přiblížil k Maresille, nechává za sebou postupně vysoké hotely, nóbl restaurace i megajachty
zabavené ruským oligarchům. Na
scénu pomalu ale jistě vstupuje
ležérní životní styl a přímořská
malebnost, která vévodí okcitánskému pobřeží.
Esencí takové atmosféry je malý
přístav Cassis, jehož několika úzkým
uličkám nekralují obchody vyhlášených značek, ale nezávislé obchůdky, jež provozují místní rodáci.
V restauracích, které lemují přístavní zátoku, se člověk může najíst za
„normální“ francouzské ceny, a když
si trochu přivstane, může si koupit

čerstvé pochoutky přímo na ulici.
Ráno prodávají rybáři své úlovky
z paluby svých člunů a ve středu
či v pátek si může každý dokoupit sýry, salámy či místní víno na
farmářském trhu, který pulzuje na
malém náměstíčku za přístavem.
Tak na zdraví a dobrou chuť!
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Specialista

na moderní i historické vozy
autoservis

autodiagnostika

plnění klimatizací

renovace vozů

pneuservis

autoelektrika

Náves 1, Bašť 250 85
774 622 008
info@vencasgarage.cz
Otevírací doba: Po - Pá: 7:30- 16:00
www.

vencasgarage.cz

