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Vážení 
spoluobčané,
první dva měsíce nového roku 
utekly jako voda. Tématem, které 
nejvíce rezonovalo nejen naší obcí, 
ale i celou společností, byla volba 
prezidenta. V obci probíhaly volební 
dny klidně a výsledek s podrob-
nostmi najdete v jednom z článků 
Zpravodaje. A co je nového u nás? 
Máme nový rok a nový rozpočet, 
který reflektuje největší akce, které 
jsou aktuálně pro obec důležité. 
Mezi naše největší investice rozhod-
ně patří čistírna odpadních vod. 
Obec hradí celou částku přes třicet 
tři milionů korun bez podpory dota-
cí, které skončily loni v říjnu a další 
nejsou vypsané. Po dokončení bude 
na čističce probíhat roční zkušební 
provoz a již teď je zřejmé, že projek-
tování dalšího rozšíření bude více 
než nutné. Jak velké bude, uvidíme 
podle výstupů právě ze zkušebního 
provozu.
Všichni doufáme, že se rozjede 
projekt svazkové školy, která se má 
vystavět v areálu bývalého stat-
ku na Hlavní ulici. Momentálně 
čekáme na stanovisko Minister-
stva školství. Svazková škola není 
jediným objektem, který na „nové 
návsi“ vyroste. Již jsme ve fázi pro-
jektování nového obecního úřadu, 
který vznikne v původní historické 
budově sýpky. Stavět budeme také 
bytový dům a menší budovu se 
startovacími byty. Bohužel tato část 
má oproti škole nejméně rok a půl 
zpoždění. S projektanty máme 
pravidelné schůzky a věříme, že 
jsme vykročili správným směrem, 
abychom získali stavební povolení 
a při vypsaných dotací mohli včas 

reagovat. Bez dotací, především 
u sýpky, to prostě nepůjde.
V tomto roce nás budou zároveň 
čekat tradiční i nové akce. Na diva-
dlo a zábavu zahrádkářů najdete 
pozvánky již v tomto čísle. Předem 
děkuji spolkům, které se významně 
podílejí na společenském dění v naší 
obci.  

Za obecní úřad přeji krásné jarní 
měsíce

Kateřina Nováková 
Starostka
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líbeznická škola je největší v repub-
lice. I přesto nedokáže pojmout 
všechny děti, které by do ní rády 
chodily. Její kapacita je naplněná 
do posledního místa. Bohužel se do 
budov v líbeznicích nevejdou ani 
noví prvňáčci. Proto se v loňském 
roce usilovně hledaly náhradní 
prostory ve všech okolních obcích 
včetně Baště. I tak budou prvňáč-

ci spadat pod líbeznickou školu 
a všechny organizační záležitosti 
budou v kompetenci pana ředitele 
PhDr. Františka Grunta.

 V Bašti byla vybraná jediná vhodná 
budova, a to komunitní centrum. 
Na jeho výstavbu byly použité 
finanční prostředky z dotací evrop-
ských fondů, které jsou vázané přís-

nými pravidly. Abychom v těchto 
prostorech mohli zřídit na časově 
omezenou dobu dvě školní třídy, 
museli jsme požádat o povolení. 
Kdybychom to neudělili, nemohli 
bychom dodržet pravidla udržitel-
nosti projektu, která jsou závazná. 

V době uzávěrky připravovaného vy-
dání Zpravodaje jsme dosud od pří-
slušných institucí nedostali rozhod-
nutí, na které netrpělivě čekáme. 
Jak budou třídy vypadat tedy zatím 
nevíme. Na březen plánujeme 
v Bašti setkání pro rodiče budoucích 
prvňáčků, ale i pro širokou veřejnost, 
kterou projekt školy zajímá. Prosím, 
sledujte webové stránky.  

Aktuální informace k zápisu do ZŠ 
líbeznice: https://www.zslibeznice.
cz/zapis-do-1-rocniku-0

DNE 2. března 2023 
proběhne v komunitním 
centru Bašť informativní 
schůzka pro rodiče 
budoucích prvňáčků, od 
17:30 hod ve velkém sále.

Víkendový jízdní řád je hodně po-
změněný jak posuny, tak přidáním 
nových časů odjezdů. Tyto nové 
spoje vzniknou zkrácením času stání 
v konečné stanici. Není tedy třeba 
shánět dalšího řidiče ani autobus. 

Nové jízdní řády jsou k dispozici 
na internetových stránkách v sekci 
Občan – Autobusová doprava.

Pro Bašť to bude znamenat navýše-
ní příspěvku na autobusy ve výši 110 
934 Kč na celkových 927 996 Kč za 
rok. Za linku 657 obec neplatí nic, je 
celá hrazena středočeským krajem.

O dalším navýšení spojů se bude 
jednat, ale stále to naráží na stej-
ný problém s nedostatkem řidičů 
i autobusů. 

Budoucí prVňáčci  
– ŠKOlNí ROK 2023/2024

schůZka

K + M + B
Na začátku roku přišli do obce 
Tři králové. Podle legend přinesli 
dary Ježíškovi a u nás obda-
rovali děti, které jim za jejich 
požehnání Christus mansionem 
benedicat – Bůh žehnej tomuto 
domu – namalovaly nádherné 
obrázky. Některé i s básničkami.
Zapojilo se 33 dětí, 7 jich bylo 
vylosováno, ale menší dárky 
dostaly všechny. 
Děkujeme Jitce a Martině  
za krásné Tři krále. 

Nové autobusové spoje
Od 5. března přibudou v odpoledních hodinách dva 
autobusové spoje linky 368 – a to v obou směrech. 
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V obci je devět stanovišť na 
tříděný odpad. lze třídit papír, 
plast, sklo, použitý olej, tetra-
paky i kov. Nově byly po obci 
rozmístěny kontejnery na oděvy 
od firmy Kloktex. 
Pro obyvatele obce je také 
k dispozici sběrný dvůr. Bo-
hužel se stále objevují černé 
skládky, nepořádek kolem 
kontejnerů a vyhozené pytle 
s odpadky různého druhu či 
použité pneumatiky podél cest. 
Pokud je v kontejneru na plast 
naházeno vše možné, obci 
je pak odvoz účtovaný jako 
netříděný odpad. To je samo-
zřejmě dražší a doplácíme na 
to všichni.
Prosíme proto všechny občany 
o ohleduplnost a dodržování 
pořádku. 

Výkopové práce v naší obciNepořádek  
u popelnic

V termínu od 9. května do 3. června 
2023 proběhnou v naší obci výko-
pové práce pro výstavbu vedení 
elektronické komunikace. Bližší 
informace včetně mapy s vyznače-

ním výkopů najdete na interneto-
vých stránkách obce v sekci úřední 
deska, evidenční značka 18.
Za přechodné komplikace se pře-
dem omlouváme.
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Cokoli potřebujete vyřešit, stačí se 
obrátit na úřad. Písemně na email 
ou@obecbast.cz nebo telefonicky 
na čísla 283 981 065 či 722 907 834.

co nejčastěji řešíte:

Popelnice: 
nevyvezli vám popelnici, našli jste ji 
po svozu poškozenou, chcete jinou 
velikost? Stačí nahlásit velikost, 
frekvenci svozu a adresu. Poškoze-
né popelnice se mění den po svozu 
odpadu tak, aby byly prázdné. Po 
domluvě necháte popelnici venku 
a pracovníci technických služeb 
vám ji následující den vymění. 

osvětlení: 
pokud si všimnete, že někde nesvítí 
lampa veřejného osvětlení nebo 
zbytečně svítí přes den, stačí nahlá-
sit číslo lampy a ulici. 

autobusy: 
pokud nejede spoj, prosíme, na-
hlaste nám to na úřad. Není v silách 
úřadu hlídat denně každý spoj. 
Pokud by provozovatel tuto skuteč-
nost nenahlásil předem (nejčastěji 
z personálních důvodů) nebo se 
nevyskytl jiný pádný důvod, napří-
klad rozbitý autobus, platí pokutu 
a obec spoj neplatí. 

Vodovod, kanalizace: 
o předem nahlášených odstáv-
kách i poruchách vás informujeme 
přes webové stránky, sociální sítě 
i na nástěnkách u zastávek. Pokud 
dojde k havárii, využíváme obecní 
rozhlas. Další možností je registrace 
u provozovatele VakuBeroun. 
Pokud přetéká přečerpávací stanice 
na návsi, volejte obecní úřad nebo 
o víkendu přímo VakBeroun. Příčinou 
jsou vlhčené dětské ubrousky. Prosí-
me, nesplachujte je, ale vhazujte do 
popelnice na komunální odpad!!!

Poškozený majetek obce: 
nalezli jste rozbité herní prvky, 
lavičky, odpadkové koše, ale i přepl-
něné kontejnery nebo černé sklád-
ky? Nahlaste prosím vše na úřad.

HAVÁRIE?
ODSTÁVKA VODY?

Registrujte se na

www.vakberoun.cz

Když něco nefunguje
„Ke každému 
problému existuje to 
nejjednodušší řešení.“

Agatha Christie
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Emerich Teltsch (1891–1966) pochá-
zel původně z Brna a byl majitelem 
společnosti, která dovážela rostlinné 
oleje, živočišné tuky a chemikálie 
a obchodovala s nimi. Emerich Telt-
sch i jeho manželka Mariana rozená 
Schultzová byli oba židovského pů-
vodu, proto před válkou uprchli do 
Velké Británie. Emerich v londýně 

1. června 1940 vstoupil do českoslo-
venského zahraničního vojska. Jeho 
matka i sourozenci však zahynuli 
v koncentračních táborech. Po 
skončení války manželé Teltschovi 
již zůstali ve Velké Británii.

Podle pamětníků byl pan továrník 
v řadě věcí průkopník. Byl jedním 

z prvních, kdo měl v obci automo-
bil. S tím často někde uvízl, a pak 
mu pomáhali sousedé statkáři, 
kteří zapřáhli voly a pana továrníka 
dopravili i s automobilem domů. 
Jeho druhý vůz už byl prý pěkný 
a spolehlivější. Pan Teltsch si také 
chtěl na pozemku postavit bazén. 
Řemeslníci ale ošidili materiál 
a po napuštění se voda z bazénu 
vsákla do okolí.

Historie naší školky se začala odvíjet 
v roce 1948, kdy vznikl nejprve „ze-
mědělský útulek“ v budově, které 
dnes říkáme Vila. Ta před válkou 
patřila rodině židovského továrníka 
Emericha Teltsche (1891–1966). Tyto 
prostory však zanedlouho přestaly 
vyhovovat, takže se začala chystat 
přestavba a přístavba současné 
nejstarší budovy školky, tedy třídy 
Hvězdiček.  Původně to bývala sto-

dola, která se v roce 1950 otevřela 
a o tři roky později již děti nena-
vštěvovaly zemědělský útulek, ale 
mateřskou školu. 
Největší změny v mateřské školce 
nastaly až se zvyšujícím se počtem 
obyvatel obce. Nejprve na zahradě 
školky vznikla druhá budova Sluní-
ček a v následujících letech na nově 
zakoupeném pozemku další dvě 
budovy Kostiček a Korálků. 
V dnešní době má školka kapacitu 
devadesát osm dětí. To však také 
nestačí, a proto obec zajistila další 
místa pro nepřijaté děti v soukromé 
školce Mama. Ta v současném škol-

ním roce zajišťuje náhradní kapaci-
tu pro dvacet osm dětí. Školkovné 
bude ve stejné výši jako v obecní 
školce Fialka.
Děti se mohou těšit na nabitý školní 
rok s řadou akcí, výletů, cvičení, 
tvoření, ale také na krásně barevné 
vybavení a hračky. 

pohled do historie

Snímek pochází ze 60. let 20. století Snímek pochází ze 70. let 20. století

MŠ FiALKA
BAŠŤ

ZáPis do Mš

Zápis pro školní rok 
2023/2024 bude probíhat  
9. května a 10. května na 
adrese k beckovu 142 formou 
vložení do volební urny, a to  
v čase mezi 10:00 a 15:00  
hodinou. Tento zápis se týká  
i dětí, které v náhradním reži-
mu navštěvují školku Mama. 

To, zda by po přijetí mohly zůstat 
stále v této školce nebo nikoli, se 
bude řešit individuálně. Prosíme 
rodiče o připsání požadavku do 
přihlášky, ale vždy bude upřed-
nostněna naplněnost obecní 
Mš! Bude tedy záležet na počtu 
podaných přihlášek.
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obec Bašť
Vážený občane obce Bašť,
v rámci zefektivnění poskytovaných 
služeb naší obcí Vám nabízíme 
možnost snadné úhrady místních 
poplatků či produktů obce z po-
hodlí Vašeho domova. Prostřed-
nictvím nově zřízeného platebního 
portálu můžete uhradit následující 
poplatky:
• za komunální odpad
• za psa 
• za zábor veřejného prostranství 
či platby směřující obci:
• úhradu za tříděný odpad (plast, 

papír, bioodpad)

Jak na to?
• Pro využití této služby postačí na-

vštívit webové stránky naší obce 
www.obecbast.cz 

• Případně můžete jít přímo na 
stránky platebního portálu htt-
ps://platby-sc.cz  a vyhledat Bašť.

Zde si vyberte daný produkt, vyplníte 
požadované informace a poté už si 
jen zvolíte pro Vás nejvhodnější pla-
tební metodu, a to buď přes plateb-
ní bránu, nebo bankovním převo-
dem. Pro bankovní převod můžete 
použít vygenerovaný QR kód. 

Jednodušší a rychlejší už to být 
nemůže.
Poplatky za svoz komunálního 
odpadu, za zábor veřejného pro-
stranství a za psa/psy, jakož i úhra-
du za tříděný odpad pro rok 2023 
bude možné hradit v období od 
16. února 2023 do 16. března 2023. 
Nadále zůstává zachovaná možnost 
platby v tomto termínu na poklad-
ně obecního úřadu v hotovosti. Na 
loňské známky budou popelnice 
vyváženy do konce března 2023.

Do budoucna plánujeme rozšiřovat 
služby s touto možností platby. 

Děkujeme Vám za důvěru s po-
užíváním těchto elektronických 
nástrojů.

kontakty:
www.obecbast.cz
https://platby-sc.cz
V případě jakýchkoliv dotazů se 
neváhejte obrátit na naši koordiná-
torku na tel. čísle +420 722 907 834 
nebo nám napište na email ou@
obecbast.cz.
Autor: Karolína Vajdičová Zelenková

V naší obci je procentní volební 
účast vždy o něco vyšší, než je 
celorepublikový průměr. Možná 
jen volby před rokem 1989 se mu 
nevymykaly. První prezidentské 
volby s přímou volbou se konaly 
v roce 2013. V prvním kole se vybí-
ralo z devíti kandidátů, do druhého 
kola prošli Ing. Miloš Zeman a Karel 
Schwarzenberg. Výsledek všichni 
známe. I tenkrát byla v Bašti účast 
vysoká – 66,51 % ve druhém kole 
(celorepublikově 59,11 %). 

letošní prezidentské volby nebyly 
výjimkou. 
1.kolo ČR 68,24 % Bašť 76,46 %
2.kolo ČR 70,25 % Bašť 76,56 % 

V prvním i druhém kole v naší obci 
vyhrál Petr Pavel. V druhém více 
než s trojnásobným počtem hlasů. 
 A jaké byly procentní výsledky kan-
didátů ve druhém kole v okolních 
obcích? 

Klíčany: Pavel 73,68 % Babiš 26,31 %
líbeznice: Pavel 78,08 % Babiš 21,91 %
Měšice:  Pavel 72,49 % Babiš 27,50 %    
Předboj:  Pavel 81,04 % Babiš 18,95 %
Zlonín: Pavel 81,57 % Babiš 18,42 %

Věděli jste, že na stránkách České-
ho statistického úřadu www.volby.
cz můžete dohledat výsledky a sta-
tistiky voleb od roku 1990? 
Co se týče vyloženě historických 
volebních záznamů z naší obce, 
těch moc nenajdeme. Pár záznamů 
o volbách do zastupitelstva obce 
lze najít v obecní kronice, která 

je uložena ve státním oblastním 
archivu Praha https://ebadatelna.
soapraha.cz 
Inaugurace nového prezidenta Pe-
tra Pavla proběhne 9. března 2023, 
což jsou pouhé dva dny po výročí 
narození prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka. O jeho 
životě, vysokoškolské činnosti, pub-
likacích i politické a rodinné historii 
bylo napsáno mnoho. Na co však 
jistě čeká řada historiků, spisova-
telů i nadšenců historie je den, kdy 
bude rozpečetěna obálka, ve které 
jsou zapsaná poslední slova naše-
ho prvního prezidenta. V září roku 
1937 je zapsal jeho syn Jan. Obálka 
byla pečlivě opatrována bývalými 
osobními tajemníky Jana Masaryka. 
Národní archiv tuto vzácnost 
obdržel v roce 1996. Na webových 
stránkách archivu www.nacr.cz 
můžete sledovat čas, který zbývá do 
rozpečetění obálky. 
Den D nastane přesně 18. srpna 
2025!

NeZaPoMeŇTe! Před platbou 
nebo spolu s ní je nutné doručit 
obecnímu úřadu vyplněné 
a podepsané OHLÁŠENí 
PLÁtcE, které naleznete také 
na webových stránkách obce  
v sekci Formuláře.
PoZoR! Vyplňujte zvlášť 
ohlášení plátce za komunální 
odpad a ohlášení plátce za 
tříděný a bioodpad.

prezidentské volby 2023 – zajímavé srovnání
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Letiště Vodochody – Hurá, vítězství je naše!

Otázkou je, co toto prohlášení ve 
skutečnosti znamená. Realizace pů-
vodního projektu už nebyla tak jako 
tak možná – vypršela mu platnost 
EIA, a navíc došlo ke změně vlast-
níka. Takže je to prohlášení vcelku 
zbytečné, a navíc k ničemu nezava-
zuje. Klidně by bylo možné se k zá-
měru vrátit, zejména pokud by byla 
vhodná politická situace. Takové 
obavě nahrává i snaha vedení Aera 
uzavřít s obcemi jakési Memorand-
um – kde Aero prohlašuje, že nemá 
zájem pokračovat v (původním) 
projektu, za to však žádá po obcích 
prohlášení, že nebudou v budouc-
nu nijak omezovat či rozporovat 
aktivity Aera či letiště (pořád to jsou 
dva různé subjekty).

Spolek obcí Stop letišti Vodocho-
dy na svém posledním zasedání 
dne 26. listopadu 2022 jednomy-
slně podpis takového Memoranda 
odmítl – stejně by nemělo žádnou 
právní moc. Dá se zákonitě oče-

kávat snaha letiště uzavírat jakési 
dohody separátně s jednotlivými 
obcemi. Ostatně takové pokusy už 
byly zaznamenané.

To vše nabádá k ostražitosti a k nut-
nosti sledovat nejen aktivity Aera 
a letiště, ale také výstupy z činnosti 
zastupitelstva Středočeského kraje. 
Víme například, že je v běhu další 
aktualizace Zásad územního rozvo-
je, kde se může znovu objevit třeba 
otázka MuK na D8, jakožto jedné 
z nutných podmínek pro rozšíření 
provozu letiště. Víme, že se letiště 
snaží salámovou metodou plnit 
některé z podmínek původní EIA.
Spolek obcí SlV proto rozhodl, že 
k jeho rozpuštění nedojde a že 
bude fungovat jako monitorovací 
a informační zdroj. Rovněž schválil 
zachování spojení s dosavadním 
právním zastoupením, jednak pro 
dokončení stále ještě probíhajících 
případů, jednak pro možné budou-
cí využití. Jako mluvčí spolku byli 

schválení Ing. Hálkov, Mgr. Holeček 
a V. Sýkorová.

Celý boj proti záměru letiště Vo-
dochody trval od roku 2006, kdy 
účastníci prezentace PENTy k letišti 
vyhnali její zástupce ze sálu a na 
místě založili Občanské sdruže-
ní Klidná Bášť, do kterého ihned 
vstoupilo asi 110 občanů Baště. Bo-
hužel se původní prezenční listiny 
záhadným způsobem nezachovaly, 
takže nevíme, kolik členů dnes 
máme a kdo to je. To ale nic nemě-
ní na tom, že toto sdružení stálo na 
úplném začátku boje proti letišti 
a působilo jako koordinátor všech 
dalších devíti OS, která i za naší po-
moci v okolních obcích vznikla.
Také jsme iniciovali vznik sdružení 
obcí regionu, protože bylo jasné, 
že hlas pouhých občanů by asi na 
úspěšný boj nestačil a vznik letiště 
by de facto zastavil jakýkoliv rozvoj 
obcí a přinesl jejich občanům ne-
únosná zatížení. uvědomme si, že 

Je skutečně důvod k jásotu nad vítězstvím občanů – to jest obcí a spolků – nad 
záměrem Penty přeměnit tovární letiště Aera Vodochody na mezinárodní veřejné 
letiště? letos koncem roku současní majitelé letiště prohlásili, že nemají zájem  
pokračovat v realizaci projektu.
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Bašť a Panenské Břežany leží přímo 
v ose přistávací dráhy (na opačné 
straně jsou to pak Dolany) a zatí-
žení hlukem, emisemi, dopravním 
kolapsem a také omezeními souvi-
sejícími s uvažovaným Ochranným 
pásmem letiště by byla enormní.
Díky tomu, že naše reakce byla oka-
mžitá a razantní, podařilo se, přes 
evidentní snahu úředníků Minister-
stva životního prostředí a kraje zá-
měr podporovat, zamezit zrychle-
nému schválení záměru a prosadit 
spuštění regulérního procesu EIA. 
Nebýt toho, letiště by fungovalo již 
od roku 2009. Pomohla tomu i re-
ferenda ve všech obcích, kdy se při 
vysoké účasti více než 90 % hlasují-
cích vyjádřilo ve prospěch boje obcí 
proti záměru.

Hovoříme-li o podpoře úředníků 
a politiků, máme pro to nespočet 
důkazů počínaje velmi podivnou 
a podezřelou privatizaci Aera přes 
jasnou ignoraci nedostatků a fak-
tických vad projektu a procesu EIA 
– projekt EIA zpracovává speciali-
zovaná firma za peníze investora 
a určitě tedy nedopadne pro něj 
negativně (zjednodušeně řečeno 
zpracovatel dostane zadání jak to 
má dopadnout a jednotlivé studie 
pak vypadají podle toho) – až po 
konkrétní kroky viz třeba případ 
Domova důchodců v Panenských 

Břežanech, který ležel přímo v ose 
přistávací dráhy a letadla by nad 
ním byla méně než 100 metrů 
vysoko. Místo toho, aby tehdejší 
hejtman Rath vydal negativní sta-
novisko, domov raději zrušil.

Neblahou úlohu bohužel sehrávala 
i média, nejen ta vlastněná Pentou, 
ale bohužel i veřejnoprávní Česká 
televize, ve které zástupci letiště 
vystupovali téměř týdně, zatímco 
prostor odpůrcům nebyl poskytnu-
tý doslova nikdy.

Naštěstí odhodlání obcí a občan-
ských sdružení (později spolků) 
bylo obrovské a pomohlo k aktivi-
zaci velkého množství odborníků 
z oblasti životního prostředí, hluku, 

dopravní infrastruktury, vodohos-
podářství atd. Ti doslova zdarma 
zpracovávali posudky, které trhaly 
studie EIA na cucky. Bohužel úřed-
níci Ministerstva životního prostře-
dí to nebrali na vědomí a i po do 
pěti hodin do rána probíhajícím 
veřejném projednání vydali sou-
hlasné stanovisko. Nové vedení 
Ministerstva životního prostředí 
sice na základě našeho odvolání 
toto rozhodnutí zrušilo, ale nega-
tivní nevydalo. Na základě odvolání 
Penty pak soud nařídil, že Minis-
terstvo životního prostředí nemůže 

své rozhodnutí změnit a že tedy 
to původní souhlasné platí. Pak 
nastala právní bitva především 
mezi obcemi a investorem (a taky 
krajem) v řadě kauz týkajících se 
podmínek EIA, kterou jsme díky 
finančním příspěvkům obcí do 
fondu SlV mohli vést. A nutno 
říci, že jsme kupodivu byli v drtivé 
většině úspěšní.

Trvalo to několik let a platnost EIA 
mezitím vypršela. Tím de facto 
záměr skončil – a investor (ať už je 
to po změnách majitelů kdokoliv) 
nám sdělil, že v něm nemíní po-
kračovat. Je to od něj hezké. Ale – 
nějak mám pocit, že se jim stejně 
nedá věřit, protože zase mohou 
sehnat nějaké ochotné politiky 
a úředníky a opět to rozjet. Je to 
příliš lákavá možnost – od počát-
ku totiž tvrdíme, že letišti vůbec 
o nějakou přepravu cestujících 
nešlo, taky na co, když Ruzyně 
má stále dost kapacity a ještě se 
bude rozšiřovat – ale že záměrem 
bylo CARGO. Svědčí pro to nejen 
parametry plánované dráhy, ale 
i o překot rostoucí skladovací haly 
v okolí.

Na závěr ještě připomenu kole-
gy, kteří v začátku, ale i po celou 
dobu vedli naše OS Klidná Bášť 
a pracovali pro ně – jsou to Václav 
Žihla, Jára Meger, Richard Walitza, 
Zdeněk Kříž a Martin Švarc. Taky 
je třeba ocenit pomoc obce, která 
pravidelně činnost spolku finančně 
podporovala.

Takže – bitvu proti velkému inves-
torovi v kauze letiště jsme vyhráli, 
je vidět, že ani velké peníze nemusí 
stačit k prosazení sobeckých zájmů, 
ale možná nás v budoucnu ještě 
nějaké klání čeká. Nesmíme usnout 
na vavřínech a musíme dávat po-
zor. A doufat, že v případě potřeby 
se zase najde dostatek odhodla-
ných a schopných jedinců k obraně 
životního prostředí a zájmů občanů 
a obcí.

Ing. Petr Utěkal
Klidná Bášť

Předseda
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Komunikujte  
se svou obcí 
moderně!
Na počátku února 2023 udělala 
naše obec další krok ke zlepšení ko-
munikace mezi obecním úřadem 
a občany zavedením nového infor-
mačního systému MOBISyS. Služba 
je pro občany zcela zdarma!
Platforma MOBISyS byla speciálně 
vyvinutá pro obce s cílem umožnit 
jim provozovat obecní informační 
servis, který bude doručovaný for-
mou zpráv na mobilní telefony ob-
čanů obce. Modernost této služby 
spočívá především v mobilní aplika-
ci MojeObec, která je občanům 
k dispozici zcela zdarma v obcho-
du Google Play a App Store. Skrze 
tuto aplikaci mají občané možnost 
přijímat informační servis nejen ze 
své vlastní obce, ale případně také 
z dalších obcí dle zájmu.
Aplikace ovšem umožňuje 
oboustrannou komunikaci a obča-
né tak nově získávají možnost se 
zapojit do dění své obce pomocí 
takzvaných hlášení, skrze která mo-
hou radnici informovat o obecních 
problémech. Balíček služeb aplika-
ce doplňuje přehled nejdůležitěj-
ších kontaktů spojených s obcí, na-
příklad na obecní a stavební úřad, 
popřípadě tísňové a poruchové 
linky. Aplikace MojeObec je v sou-
časnosti k dispozici pro všechny 
chytré mobilní telefony (smartpho-
ny) s operačním systémem Android 
a iOS (iPhone). 

Jak tedy službu 
začít využívat?
Stáhněte si aplikaci MojeObec. 
V případě telefonu iPhone z in-
ternetového obchodu App Store, 
a pokud vlastníte telefon s operač-
ním systémem Android, tak z inter-
netového obchodu Google Play. Při 
prvním spuštění aplikace vám bude 
nabídnutá registrace k takzvané 
domovské obci a jejím informačním 
kanálům. Volba domovské obce je 
velmi důležitá, neboť občané mají 
možnost podávat hlášení pouze ve 

4 AM

MY VÁM TO VYMALUJEME 

NAŠE SLUŽBY: Malířské práce | Natěračské práce

Potřebujete vymalovat o víkendu? 
Jsme Vám k dispozici v sobotu i v neděli!

MALÍŘI PRAHA A OKOLÍ 

JAK PROBÍHÁ ZAKÁZKA U NÁS?

1) Zavolejte nám s poptávkou
2) Přijedeme zakázku zaměřit
3) Stanovíme cenu podle vybrané 
     barvy ze vzorníku
4) Zajistíme vhodné barvy
5) Pečlivě zakryjeme malované prostory
6) Důkladně po sobě uklidíme
7) Provedené práce spolu překontrolujeme 
     a teprve poté zakázku vyúčtujeme

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT 
NA TEL: 774 376 386

své domovské obci. Dále registrace 
nabízí možnost připojit se k infor-
mačním kanálům ostatních obcí. 
Jakmile občan potvrdí svůj výběr 
kliknutím na tlačítko „registrace 
služby“, je služba plně aktivní.
Po dokončení registrace je uživatel 
přesměrován na úvodní stránku 

své obce – stránku Home, a dále 
jsou mu k dispozici stránky Zprávy, 
Hlášení a Nastavení. uživatelské 
rozhraní aplikace je dostatečně 
přehledné a intuitivní, ale pokud by 
snad uživatel přece jenom potřebo-
val pomoci, je mu na každé jednot-
livé stránce k dispozici nápověda.

NoViNka: informační servis obce v mobilním  
telefonu!  Registrace ZdaRMa!
Obec Bašť oznamuje občanům zprovoznění moder-
ního informačního systému MOBISyS. Informace 
o dění v obci jsou nyní každému k dispozici formou 
zpráv do mobilních telefonů. Více informací na 
<webové stránky obce>, případně na www.mobisys.cz 

Registrace – chytrý mobilní telefon
Registrace probíhá skrze mobilní aplikaci  
MojeObec, která je volně ke stažení v obchodě 
GooglePlay a AppStore. Aplikaci také můžete  
stáhnout pomocí přiloženého QR kódu.

inzerce
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TÁBORY (1939-1945)
Internační, pracovní a zajatecké tábory 

na našem území očima archeologie

vernisáž 22. března 2022 od 17:00 
v horním zámku 

v Panenských Břežanech (PNÚO)

23. března 2022 - 30. září 2022

Internační, pracovní a zajatecké tábory 
na našem území očima archeologie

Internační, pracovní a zajatecké tábory 
na našem území očima archeologie

Internační, pracovní a zajatecké tábory 
na našem území očima archeologie

23. března 2022 - 30. září 2022
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V Bašti nemáme mnoho ploch, kte-
ré by bylo možné nazvat parkem. 
Za park lze s pýchou označit prostor 
ohraničený ulicemi Hlavní, u Parku 
a K Návsi, který spolu s krásným 
dětským hřištěm slouží k milému 
setkávání dětí i dospělých. V jiném 
duchu je pojatý novější park Osmič-
ka na severovýchodním konci Nové 
Baště.
Těší se na vás štěrková cestička 
lemovaná několika lavičkami, tráv-
ník, pár nově vysázených stromků, 
skalka s jehličnany, a hlavně jediná 
cesta z Nové Baště k potoku a za-
dem k čističce.
Nějakou dobu byl park celkem ne-
udržovaný. To se loni zlepšilo a tráva 
zde bývá posekaná. Minulý týden 
byly také prořezány náletové dřevi-
ny u cesty. Nutno dodat, že vždy je 
u zde instalovaného odpadkového 
koše dost sáčků na psí exkrementy. 
Obec navíc objednala sáčky igelito-
vé, které jsou jedenáctkrát levnější 
než ty papírové při splnění veške-
rých ekologických požadavků.
I když je ze strany obce pejskařům 
podpora pro uklízení výměšků jejich 
psů zajištěná sebelépe, sem tam se 
nějaký zapomenutý exkrement na 
trávě objeví. Stane se. Třeba potmě 
je to s úklidem dost komplikované.
Nicméně to, co je v parku k vidění 
v posledních týdnech, překračuje 
míru jakéhokoli pochopení. Psí lejna 
doslova na každém kroku, ať se vy-
dáte kterýmkoli směrem od které-
koli přístupové cesty do parku. Velká, 
malá, stará, nová – prostě najdete 
všechny modely včetně těch, po kte-
rých už se někomu smekla noha.

Velká řada majitelů psů, zejména 
z Nové Baště, už zřejmě zcela re-
zignovala na základní ohleduplnost 
k ostatním obyvatelům. Vy, kdo po 
svých psech neuklízíte, vězte, že ke 
psům netolerantních lidí tu moc 
nebydlí. To se však může změnit 
poté, co si i takový člověk odnese už 
po několikáté z parku památku ve 
vzorku podrážky.
Povinnost po svém psovi uklízet je 
stanovena v každé obci – Bašť ne-
vyjímaje. S vymáháním této povin-
nosti je to však horší. Nelze plýtvat 
silami Obecní policie na dozor nad 
čistotou parku. Pokud se ale situa-
ce zásadně nezmění, nespokojení 
občané vyzvou obec k okamžité 
nápravě. Obci nezbude nic jiného 
než konat, a to nikdo nechce.
Řešení je přitom tak jednoduché. 
Pojďme se vrátit k základní ohle-
duplnosti a péči o společnou obec. 
Jednoduše, co si do parku (nebo i ji-
nam) my nebo naši psi přineseme, 
to si také uklidíme. Buď to vyhodí-
me do koše, nebo si to odneseme. 
Važme si toho, že naši psi mají mís-
to, kde si mohou pohrát bez rizika 

vběhnutí pod auto. Tak se o ně  
společně starejme každý podle 
svého podílu psího odpadu.

Je dobré vědět:
• Psí výkaly jsou zdraví nebezpeč-

né. Patří do stejné kategorie jako 
toxické chemikálie z motorových 
vozidel či pesticidy. Kontakt 
s nimi může způsobit toxokarózu. 
Jde o ošklivou infekci, která může 
vést k závratím, nevolnosti, ast-
matu a dokonce i slepotě nebo 
záchvatům.

• Pokuta za znečištění veřejného 
prostranství či veřejně přístupné-
ho objektu činí až 20 000 Kč. 
Když už nešetříte své zdraví,  
šetřete svoji peněženku. 

• V obci napočítáte nainstalova-
ných 41 košů na psí exkrementy.

Matematika je prevít
• V Bašti je registrovaných více než 

500 psů.
• Každý pes při jednom vyprázd-

nění vyprodukuje kolem 100 
gramů výkalů. Za jeden den se 
nám v obci válí hezkých 50 kilo 
exkrementů. Kolik z nich si po 
svých mazlíčcích pejskaři oprav-
du uklidí? Takhle to jde den za 
dnem. Za měsíc tu máme nákla-
ďák toxického odpadu. 

• Poplatky za psa k dnešnímu dni 
stojí 100 Kč. 

• Pokud se situace se znečištěním 
obce psími výkaly rychle nezlepší, 
poplatek se navýší na takovou 
míru, která pokryje náklady spo-
jené s jejich odstraněním a pří-
padnou dezinfekcí.

kolektiv autorů

PSI V BAŠTI

V BAŠti cosi 

sMrdí 
boj se psími lejny
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BŘEZEN
MěSíc 
ČtENÁŘŮ
Máme před sebou březen, měsíc 
čtenářů, letos s mottem Zpátky  
do knihoven.

V rámci této celostátní akce vám 
i naše obecní knihovna připravila 
spoustu atraktivních nabídek.

Těšit se můžete na autorské čtení 
Psího táty, setkání s tajemnou krá-
sou minerálů, představení knižních 
novinek a také na týden registrací 
zdarma.

O podrobnostech jednotlivých 
akcí vás budeme informovat každý 
březnový týden od pondělí 6. břez-
na 2023 na FB obce a Komunitního 
centra Bašť a také tištěnou formou 
na vývěsce v parku a na dveřích 
knihovny.

Připomínáme otevírací dobu 
knihovny na adrese Dlouhá 52:
pondělí	 14:00–16:00	hodin
úterý	 10:00–12:00	hodin
středa	 10:00–12:00		
	 a 16:00–18:00	hodin
čtvrtek	 14:00–16:00	hodin

Mimo tyto hodiny můžete knihy 
vracet do naší biblioschránky.

Výše poplatků je od nového roku sta-
novena na 50,- Kč pro dospělé a 25,- 
Kč pro děti, studující a důchodce.

Těšíme se na návštěvu!

Knihovnice Lucie Jontofová 
a Petra Čížková

ČTVRTEK 9.3. OD 16 HODIN V 
KNIHOVNĚ BAŠŤ

Vstup zdarma.
Omezený počet míst.
Registrace předem na

knihovna@obecbast.cz do 
8.3.2023

PSÍ TÁTA
aneb (ne) herec a 

jeho smečka

AUTORSKÉ 
ČTENÍ

Povídání s hercem, moderátorem a 
autorem knihy Miroslavem Hrabětem o 

jeho životě se psí smečkou. 
Možnost zakoupení knihy s autogramem.
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HÝBÁNKY PRO DĚTI 
A MAMINKY
PáTEK 9:30–10:20 a 10:30–11:20 ho-
din v malém sále KC Bašť.
Pro děti ve věku 1,5 až 3 roky. 
Hýbánky pomáhají dětem připravit 
se na školku a začlenit se do kolek-
tivu. Sportujeme, vyrábíme, hraje-
me si spolu s krtečkem. 
Přihlašování na martinamackova@
tvavyzva.cz a na tel: 736 473 427.

CAPAX tanec na MAX
ČTVRTEK 16:45–18:00 hodin v ma-
lém sále KC Bašť
lATINA PRO HOlKy Má ÚSPěCH
Připravte se a jdeme na to! 1, 2, 3 
cha-cha 1, 2, 3! Vrtíš se při každé pís-
ničce? A líbí se ti latinskoamerické 
tance? Tak čti dál.
Samba, cha-cha-cha, rumba, jive! 
Tyto tance se u nás naučíš. 
Můžeš tančit pro zábavu a v bu-
doucnu i soutěžně. Na rozcvičkách 
se pořádně rozhýbeš, abys mohla 
podávat pořádné výkony, a zažiješ 
spoustu zábavy s kolektivem super 
holek.  

lekcemi tě provede naše tanečnice 
a lektorka Claudia Maderová, která je 
velmi oblíbená u našich malých i vel-
kých kurzistek. Máme kurzy pro začá-
tečnice a pokročilé. Přehled najdeš na 
webu www.capaxtanecnamax.cz.
Nejsi si jistá, jestli by se ti tancování 
líbilo? Tak přijď na ukázkovou lekci. 
Napiš si o ni na info@capaxtanec-
namax.cz.
Těšíme se na TEBE!
Cena za 18 lekcí 3 500 Kč

„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 dr-
žení těla, spadlé kotníky, nohy do X, 
podivně vytáčí špičky, hrbí se a po-
dobně, tak je cvičení „Hravě, zdravě“ 
určeno právě vašim dětem.
Hravou formou si děti osvojují 
správné držení těla a jejich pohyby 
se stávají koordinovanější a ladnější. 

lekce jsou založené na principech 
zdravotního cvičení s využitím prv-
ků konceptu DNS FIT KID. 
Kurz 10 lekcí v hodnotě 800,- Kč/
dítě začíná 24. února 2023. Jedna 
lekce trvá 45 minut.
Přihlášení u lektorky Hanky Kmeťo-
vé: hanka.kmetova@gmail.com 

NOVINKA! SPORŤÁČEK 
PRO KLUKY I HOLKY 
PONDělí 15:00–15:50 hodin v ma-
lém sále KC Bašť 
Kroužek pro všechny děti od 4 do 7 let. 
Zaměřený výhradně na pohyb dětí.
Poznáváme základy různých sportů, 
učíme se hrát spoustu her a zařazu-
jeme i kruhové tréninky.
Přihlašování na martinamackova@
tvavyzva.cz, www.tvavyzva.cz 

PRAVIDELNÉ KROUŽKY PRO DĚTI

                                    

Škola jógy otevřela letos  

22. sezónu v Bašti  nabízí : 

Cvičení jógy pro dospělé 
(každý čtvrtek 19:00 - 20:30 hodin) 
Pracuje v detailu se svaly, klouby,  
páteří i psychikou, vhodná jak pro 
velmi zdatné cvičence i pro starší 
s různými zdravotními problémy. 
Kondiční cvičení (každé pondělí 19 – 20 hod.) 
Vychází z metodiky cvičení s overbally, pilates, kalanetiky, jógy 
a protahuje, posiluje tak, aby celé tělo bylo vybalancované. 
Cvičení rodičů s dětmi od 1 roku věku  
(pondělí a čtvrtek 9:15 – 10:15) První práce dítěte v kolektivu.  
Seznámení s činnostmi, které pak děti použijí při sportovních  
hrách i v práci MŠ. Časté střídání jednotlivých her a činností  
zaručuje součinnost dětí po dobu celé hodiny. 
Sportovní hry pro předškolní děti      
(pondělí a čtvrtek 16 – 17 hod.) Lekce zahrnují sportovní hry  
a disciplíny, rozvíjející pohybové dovednosti dětí. Postupně  
přecházíme k týmové práci dětí. Pracujeme také s dechem,  
což je velmi významné pro děti alergické a astmatické. 
Cvičení pro seniory Nabízím jemné protažení celého           
těla s bezbarierovým přístupem.    (Čas cvičení dohodou) 
Kontakt: Dana Líbová 604272398  dana.libova@volny.cz 
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Hiit s Helenou
Pátek 19:00–20:00 hodin ve velkém 
sále MC Bašť

Hiit je cvičení za doprovodu moti-
vační hudby, u kterého se střídají 
dvě fáze: interval o vysoké intenzitě 
s intervalem s nižší intenzitou.

Zásadní výhodou tohoto tréninko-
vého konceptu je to, že ke spalování 
tuku nedochází pouze při cvičení, 
ale i po něm.

Důvodem, proč dochází k odbou-
rávání tuku i po skončení tréninku, 
je tak zvaný efekt EPOC (excess 
post-exercise oxygen consumpti-
on) neboli zvýšená spotřeba kyslí-
ku po tréninku. Tělo tedy využívá 
kalorie zhruba o 10 % více i v době 
necvičení.

Dále Hiit také ovlivňuje mechanis-
my 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 face-
bookové skupině Helča Hiit Bašť.

Cena za lekci 130,- Kč

Těším se na Vás. Helena

Zdravá záda a CORE
Pátek 17:30–18:30 hodin v malém 
sále KC Bašť

Cvičení vedené pohybovou spe-
cialistkou Hankou Kmeťovou je 
vhodné jak pro ženy, tak pro muže. 
Hanka se během lekcí zaměřuje na 
správné držení těla, dechový stere-
otyp, na rozvinutí kloubní pohybli-
vosti, pružnosti těla a na odstranění 
ztuhlosti. Cílem je posílení středu 
těla a vybudování silného a stabilní-
ho trupu. 

Každá lekce je jiná i díky pomůc-
kám, které Hanka velmi ráda využí-
vá. Cvičení je vhodné pro všechny 
osoby starší 12 let. Hanka ráda 
přivítá i nezletilé děti v doprovodu 
cvičícího dospělého.

Cviky vycházejí nejčastěji z vývojové 
kineziologie, konceptu DNS pro-
fesora Koláře, pohybově terapeu-
tického konceptu Spiraldynamik® 
a podobně. 

Cena: 150 Kč/60 minut.

Přihlášení mailem hanka.kmeto-
va@gmail.com.

JÓGA s Hankou
Úterý 19:00 – 20:00 hodin v malém 
sále KC Bašť

Těšit se můžete na lekce fyzio-jógy, 
která vychází s hathajógy, s důra-
zem na principy zdravého pohybu 
a techniku provedení. 

Po krátké úvodní relaxaci, při které 
zklidníme mysl, se budeme věnovat 
nejdříve práci s dechem, pak bude-
me pokračovat průpravnými cviky 
a asanami až k závěrečné relaxaci/
meditaci. 

Pravidelné cvičení jógy pozitivně 
působí na lidské tělo jako celek 
a přispívá i k celkové vitalitě. 

A to zní dobře, ne? Přijďte se pře-
svědčit na vlastní tělo. Navíc ke cviče-
ní potřebujete jen podložku, pohodl-
né oblečení a dobrou náladu.

Pro více informací jsem Vám 
k dispozici na telefonu 721 969 
704 nebo e-mailu: hanafischerka@
gmail.com. 

www.hanafischerova.cz

Cena za lekci 130 Kč/60 minut, per-
manentka 10 lekcí: 1200 Kč

Těší se na Vás Hana Fischerová, cer-
tifikovaná instruktorka jógy II. třídy 
a certifikovaná instruktorka zdravot-
ní tělesné výchovy. 

Kruhový trénink s Petrem
Úterý a čtvrtek 18:00–19:00 hodin 
ve velkém sále KC Bašť.

Od září roku 2020 jsme rozjeli kru-
hové tréninky v komunitním centru 
Bašť pod vedením Petra Mišnera. 

Trénink je zaměřený na komplexní 
posílení celého těla, ale také na 
udržení fyzické zdatnosti. 

Kombinuje cvičení s posilovacími 
pomůckami s cvičením s vlastní 
vahou těla. 

Od května do září cvičíme venku 
pod širým nebem na multifunkč-
ním hřišti vedle fotbalového are-
álu. V případě špatného počasí se 
trénink koná v komunitním centru. 
Přijďte si zacvičit, odreagovat se, 
nebo jen vyzkoušet tento druh cvi-
čení v partě správných lidí.

Cvičení je určené pro muže i ženy 
všech věkových kategorií.

Přihlašovat se můžete ve face-
bookové skupině Kruhové tré-
ninky – Bašť 2 nebo na telefonu 
705863892.

Cena jedné lekce je 100 Kč/60 mi-
nut. Těšíme se na vás.

ZáBAVA V BAŠTI

PRAVIDELNÉ KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ



17Obec bAšť / jArO 2023ZáBAVA V BAŠTI

JAK SE VYZNAT  
V DŽUNGLI POTRAVIN
SOBOTA 4. března od 16:00 hodin 
v malém sále KC Bašť
Workshop o jídle i jedení, o mar-
ketingových tricích obchodníků, 
nápojích a potravinách vedený 
zážitkovou formou.
Čeká vás spousta zajímavých tipů 
a informací, prožitků a možnost se 
lektorky na cokoliv zeptat. Během 
dvou hodin se naučíte rozumět 
složení potravin, vybírat si "správné 
potraviny", složit si správný jídelní-

ček, a taky se třeba dozvíte, jaký je 
rozdíl mezi bio a nebio salámem 
a jestli je dobrý nápad pít každý 
den smoothie. 
Počet míst je omezený na 30 osob.
Workshopem vás provede Marce-
la Avramopulu. Žije ve Zdibech, 
věnuje se lektorování, osobnostní-
mu koučování a koučování zamě-
řenému na zdravý životní styl. už 
od roku 2009 pomáhá klientům 
zhubnout, zlepšit jídelníček, pra-
covat se stresem či mentálním 
nastavením a měnit život i životní 
styl k lepšímu. 

Věří v celostní a individuální přístup. 
Kromě toho je autorkou 60 repor-
táží o potravinách (ČT - Černé ovce) 
a cca 30 videí o zdravém životním 
stylu, které natočila pro internetový 
portál Vím, co jím a piju.

Marcela avramopulu - osobnostní 
koučink & zdravý životní styl

https://www.facebook.com/marcce-
laavramopulu

https://www.instagram.com/marce-
laavramopulu/

moje webovky zde: www.MarcelaA-
vramopulu.cz
Registrace předem na megerova@
obecbast.cz.  Vstupné 100 Kč splat-
né v hotovosti na místě.

PANAMA A JEJÍ KRÁSY
SOBOTA 18. března od 15:00 hodin 
v malém sále KC Bašť

Navštívíme hlavní město Panama 
City a jeho historickou část, moder-
ní plnou mrakodrapů i chudinské 
čtvrti. Podíváme se k Panamskému 
průplavu, za indiány z kmene Guna 
yala na souostroví San Blas v Karibi-
ku, do deštného pralesa Soberrania, 
na ostrov Taboga v Pacifiku a na 
další místa.

Registrace předem na  
megerova@obecbast.cz. 

Vstupné zdarma.

KURZ PLETENÍ POMLÁZKY
NEDělE 26. března od 10:00 hodin 
v malém sále KC Bašť

Košíkář David Čížek vás naučí 
uplést krásnou pomlázku z osmi 
a více prutů i malý košíček na ko-
ledu.

Kurzovné včetně materiálů a po-
můcek je 250 Kč. 

Rezervace nutná předem na  
megerova@obecbast.cz. 

Kurz proběhne při minimálním 
počtu 8 účastníků. Rezervace do 
23. Března 2023.

WORKSHOPY A SEMINÁřE
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Košíkář David Čížek vás naučí uplést krásnou 
pomlázku z osmi a více prutů a 

malý košíček na koledu.
Kurzovné včetně materiálů a pomůcek je 250 Kč. Rezervace 
nutná předem na megerova@obecbast.cz Kurz proběhne při 

minimálním počtu 8 účastníků. Rezervace do 23.3.2023.

VELIKONOČNÍ WORKSHOP
SOBOTA 8. dubna a NEDělE 9. 
dubna od 14:00 hodin v Domečku 
KC Bašť

Sobotní odpoledne 8. dubna od 
14:00 hodin bude již tradičně patřit 
výhradně ženám bez dětí.

Jedná se o odpoledne, kde čas ply-
ne příjemně v přátelské atmosféře 

pod vedením lektorek v nádherně 
nadekorovaném ateliéru.

Nejenže si zde skupinka žen 
příjemně odpočine od denních 
starostí, ale vždy odchází s originál-
ní dekorací, kterou vytvořily samy 
a s lehkostí. Nemalou zásluhu na 
přátelské a veselé atmosféře má 
i vytuněné občerstvení se sklenkou 
svěžího drinku – vše z dílny Eldeco.

O nic nepřichází ovšem ani ma-
minky s dětmi od 8 let, pro které je 
společného času pro sebe pomálu.

V neděli 9. dubna od 14:00 hodin 
opět v ateliéru Domeček otvíráme 
dveře maminkám a dětem. 

užijeme si společné tvoření, povídá-
ní, smích a ničím nerušené odpo-
ledne.

Na letošních velikonočních 
workshopech si vytvoříme květinové 
hnízdo s cibulovinami a přírodní 
věnec k zavěšení. 

Cena 1690Kč/osoba (pro kurz s dět-
mi – cena zahrnuje i dítě).

Eldeco to jsou krásné přírodní 
dekorace, prostor pro tvoření a bá-
ječná nálada, která prospívá všem 
zúčastněným. Těšíme se na Vás 
lenka a lucka Eldeco

Rezervace nutná předem na IG:  
_eldeco nebo tel: 604913356
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dobrý den všem fanouškům  
a fanynkám sk bášť.
Dovolte mi, abych začal jak jinak 
než klubovým mottem, které zdobí 
naši šatnu, a přiblížil vám, co nás 
čeká v nové sezoně 2023/2024.
Na začátek bych rád zhodnotil mi-
nulou sezonu, která byla co se týká 
výsledků velmi kolísavá. Mládež si 
poprvé zahrála soutěž mladších 
žáků. Ačkoli tuto soutěž hrají naši 
kluci proti soupeřům, kterým je 
o dva až tři roky více, tak si troufám 
říci, že fotbalově jsme sehráli velice 
kvalitní zápasy a výsledkem jsou 
prohry o dva až čtyři góly, což pova-
žuji za slušné výsledky.

Starší přípravka se dlouhodobě 
prezentuje velmi dobrými výkony 
a odměnou jsou i kvalitní zápasy, 
kdy si nás zvou i taková mužstva 
jako je Meteor Praha, což je i vizitka 
výborné práce trenérů. Ke konci 
roku dostala přípravka za odmě-
nu dáreček v podobě pozvání od 
klubu Bohemians Praha 1905 na 
vyvádění hráčů A týmu. Děti i rodi-
če dostali lístky a vyrazili společně 
reprezentovat náš klub do Vršovic. 
O poločasové přestávce si naši kluci 
zahráli proti místním klokanům na 
ligovém trávníku v Ďolíčku, což si, 
pevně věřím, budou pamatovat do 
konce života a bude je to motivovat 
do další fotbalové kariéry. Na závěr 
jsem klukům zařídil rozhovor a foto 
s hráčem A týmu Petrem Hronkem 
(nyní již hráč SK Slavia Praha). V ka-
binách mohli vidět i Antonína Pa-
nenku a další fotbalové osobnosti.
Nyní bych rád přešel k A týmu 
dospělých. Tam panuje částečná 
spokojenost, jelikož se po zimní 
přestávce nacházíme na 11. místě 
tabulky, a tudíž na jaře máme co 
napravovat! Kluci trénují třikrát 
v týdnu a každou sobotu polykají 
dávky běhání pod taktovkou sou-
časného trenéra. Pevně věřím, že se 
dřina, kterou hráči podstupují, již na 
jaře zúročí v mistrovských utkáních. 
Samozřejmě sehrajeme i přátel-
ské zápasy s týmy Čakovic, Ďáblic, 
Chvatěrub, Třeboradic či dalšími, 
které jsou v jednání.
Co bych vyzdvihl ale je to, že nás 
neustále přibývá a momentálně 
máme široký kádr. Nebývalo tomu 
tak vždy, a když se někdo zranil, byl 
to problém. Do týmu se postupně 
zapracovávají i mladší kluci, kteří 
k nám nakoukli již v minulém roční-
ku a do budoucna s nimi počítáme.

Plány a program v sezoně 
2023/2024
Teď bych rád malinko odskočil od 
fotbalu a informoval vás o plánech 
a akcích SK Bášť.

Rádi bychom vylepšili zázemí na 
hřišti. Chceme, aby se tam cítili 
dobře všichni – jak hráči, tak vy 
fanoušci a návštěvníci. Naše hřiště 
prošlo za posledních několik let 
velkou proměnou a mým cílem je, 
abychom v tom jako klub pokračo-
vali a mohli zde pořádat více akcí, 
více turnajů.
S podporou obce se budeme snažit 
vytvořit takový prostor, jaký mají 
konkurenční vesnice.

oslovení a spolupráce
Velice si vážíme našich sponzorů, 
kteří nám svými prostředky pomá-
hají.  
Chtěl bych tímto požádat místní 
podnikatele, kteří by měli zájem 
podpořit náš klub či spojit své 
jméno s námi, aby nás kontaktovali. 
určitě najdeme způsob spolupráce, 
který vám bude vyhovovat. 
Ale pokud se najde i trenér či hráč 
do týmu dospělých, budeme velice 
rádi.

Jedna obec – Jeden tým
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Revoluční 18, Hovorčovice
vchod z ulice U rybníka

 
Pondělí až pátek  8-18 hodin

OD 
27.2.

 

CHARITATIVNÍ SECOND HAND
s dámským oblečením

Nabízíme široký výběr, pečlivě vybírané
oblečení, ceny od 20 korun.
Veškerý výtěžek z prodeje jde do na
podporu rodin samoživitelů z celé ČR.
Třídíte svůj šatník? Přijímáme oblečení
dámské, dětské i pánské.

Tradiční akce, které nás čekají
První akcí bude jarní vítání nové sezony s hudebními 
hity osmdesátých a devadesátých let, které vám pečlivě 
vybere a namíchá osvědčený dídžej. Chybět nebude ani 
občerstvení. V loňském roce jste si tuto akci velmi užili. 
Doufám, že se povede i letos. 
Těšit se dále můžete na pálení čarodějnic, dětský den 
a v červenci tradiční fotbalovou pouť. O dalších akcích 
vás budeme informovat. 

Poděkování  
Rád bych nyní poděkoval všem, kteří nás minulý rok 
podporovali. Všem sponzorům, rodičům, trenérům, obci 
Bašť i holkám z kantýny patří obrovské poděkování.
Pevně věřím, že nám 
zachováte přízeň i v ná-
sledující sezoně a spo-
lečně dosáhneme ještě 
lepších výsledků než 
v té minulé.
Děkuji a těším se na Vás  
v nové sezoně na našem 
hřišti

Jaroslav Šubrt, 
Předseda klubu,  

Telefon 733669634

inzerce
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Když se ďábel 
překonává
Tahle krajina vypadá, jako 
by na korsické pobřeží 
spadla rovnou z Marsu. Pokrou-
cenými skálami z růžové žuly se 
plazí úzká silnička, která se mezi 
kamennými podivnostmi klikatí 
jako rozzlobený had. Všímavé oko 
cestou objeví dračí lebku, zkame-
nělého slona, psí hlavu nebo želvu. 
My jsme na vlastní pěst přidali ještě 
dva pomenší zápasící dinosaury. 
Místní legenda říká, že všechny 
ty tvory proměnil v kámen rozzu-
řený ďábel, když zdejší počestná 
pastýřka odmítla jeho po čertech 
vilné návrhy. Vědci však namítají, že 
krajinu Calanques de Piana, kterou 
obdivují návštěvníci z celé Evropy, 
vytvořil obrovský sopečný výbuch 
na sklonku prvohor.

Snad ještě poetičtější než ďábelská 
zkazka jsou líbající se obři, kteří 
zdobí přilehlý národní park Scan-
dola. Gigantický skalní útvar s ná-
zvem Bisou Grande je však možné 
obdivovat jen z paluby lodi, protože 
do samotného národního parku 
žádné silnice nevedou – což je po-
žehnáním pro třicet párů ohrože-

Krajina jako z Rudé planety, opuštěná vesnice s atmosférou 
předminulého století a klobása z jater polodivokých prasat  
– pro aktivní turisty nabízí západní Korsika víc, než kolik  
se dá za jednu dovolenou pobrat. 

ZáPADNí 
koRsika:

ANDělSKá
KRáSA  

ĎáBElSKé
KRAJINy

ných orlovců říčních a několik orlů 
mořských, kteří tu hnízdí. Nalodit se 
můžete v malém přístavu s poně-
kud nenápaditým názvem Porto, 
není však třeba spěchat. Sídlí tu 
totiž velice nápadité klenotnictví 
Travail de la Nacre, jehož majitel 
ručně vyrábí krásné šperky z červe-
ných korálů a lastur. Kdo vejde do 
dveří, zaručeně neprohloupí.

Pravá tvář Korsiky
Kdo prolenošil dovolenou na 
bělostných plážích jihovýchodu 
Korsiky, neokusil skutečného 
ducha ostrova, co by se za nehet 
vešlo. Skutečná Korsika, to jsou 
hory, drsná příroda a někdy také 
teleport do minulosti. Právě tako-
vé zážitky skrývá hornaté západní 
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vnitrozemí. Původní obyvatelky 
Korsiky musely mít určitě nožky 
jako laňky a jejich otužilí partneři 
zase síly na rozdávání. Na vlast-
ní končetiny se o tom můžete 
přesvědčit ve vesnici Muna ležící 
ve výšce přes půl kilometru nad 
mořem na prudkém svahu hory.

Zbytky zdejších kamenných domů 
stojí přesně tak, jak je opustili 
původní obyvatelé – tedy roztrou-
šené mezi křivolakými stezkami 
bez jakéhokoli přístupu pro auta. 
Tady by ve zdraví přežili opravdu 
jen ti nejsilnější. Možná i proto vás 
u vstupu do osady přivítá hýkající 
osel. No řekněte, komu by se chtělo 
vláčet všechny nezbytnosti vzhů-
ru do kopce na vlastních zádech? 
Osada totiž není zcela prázdná. Ve 
dvou či třech staveních visí v ok-

nech záclony a za nimi se skrývají ti, 
kdo v životě hledají samotu a klid 
uprostřed přírody. Žijí tu však jen 
přes léto a dali by se spočítat na 
prstech jedné ruky.

Když v osmnáctém století kvetlo na 
Korsice dřevařství, byla atmosféra 
ve vesnici docela jiná. Fungovala 
tu dokonce škola pro padesát dětí 
a v neděli na mši se v dnes zrekon-
struovaném kostele tísnilo přes 
sto obyvatel. Tehdy ke vsi nevedla 
žádná silnice a místní žili mezi 
svými políčky a stády ovcí úplně 
soběstačně. Všemu však zasadila 
smrtící ránu první světová válka, ze 
které se mnoho vesničanů nevrátilo. 
Pak se s časem začali vytrácet další 
– ať už k pánu, nebo do pobřežních 
městeček. Před padesáti lety odešel 
poslední obyvatel a zanechal celou 
vesnici podivínům, letním návštěvní-
kům a nekonečným vzpomínkám.

láska prochází žaludkem a na 
Korsice to platí dvojnásob. Ať 
už se octnete na trhu, v ob-
chodě nebo v restauraci, určitě 
ochutnejte některou z místních 
specialit:

• frigatellu: klobása z masa 
a jater polodivokých korsic-
kých prasat. Někteří uzenáři 
do ní přidávají i slezinu, plíce 
či další vepřové vnitřnosti.

• lonzu: sušené a uzené vepřo-
vé maso potřené červeným 
vínem, výborné jako předkrm.

• prisuttu: místní verze ob-
líbeného sušeného pršutu 
zrající 12 až 18 měsíců. Stejně 
jako předchozí pochoutky se 
vyrábí z masa polodivokých 
prasat živících se kaštany 
a žaludy.

• brocciu: čerstvý ovčí nebo 
kozí sýr podobný ricottě. 
Používá se i k plnění koblih 
(beignet au brocciu) nebo 
těstovin.

• canistrelli: sušší sladké pe-
čivo ochucené nejrůznějšími 
ingrediencemi – mandlemi, 
anýzem, citronem, ořechy 
a podobně

korsické speciality




