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SPOLEČNĚ PRO ŠKOLU
Celkem sedm obcí se spojilo, aby dokázalo vyřešit problém nedostatečného počtu míst v základní
škole v Líbeznicích. Ve čtvrtek 12. července 2018 v 15 hodin podepsali zástupci Baště, Bořanovic,
Líbeznic, Měšic, Nové Vsi, Předboje a Zlonína soubor klíčových smluv a dokumentů.
Ty jednak zajišťují společné financování výstavby nového objektu školy v Líbeznicích a zároveň
zavazují obce k tomu, aby hledaly společně nejlepší řešení pro další potřebnou kapacitu po roce
2023. Vzniknout by tak měla buď jedna nová škola pro 500 dětí, nebo více menších škol. Vypořádat
se s tímto úkolem má nově založený dobrovolný svazek obcí Pod Beckovem.
Podpisem dokumentů vyvrcholilo déle než rok trvající snažení všech zúčastněných obcí o řešení
kritické situace. Téměř každý měsíc se setkávali starostky a starostové a proběhla zároveň tři veřejná společná jednání zastupitelstev všech obcí. „Společná dohoda o obří investici a řešení opravdu

Podpis smluvních dokumentů byl slavnostním okamžikem

Foto: Obec Líbeznice

Pokračování na str. 3

VÝLET POLABÍM AUTOBUSOVOU LINKOU Č. 657
Rovina mezi řekami Labem a Vltavou je jednou z nejúrodnějších oblastí Čech. Lidé zde žili
od nepaměti. Dávná i nedávná díla našich předků lze v této krajině spatřit na každém kroku. Při
výpravě za jejich poznáním ani nepotřebujeme auto, stačí využít autobusové linky č. 657, která
touto krajinou projíždí od Labe až téměř po Vltavu (spojuje Brandýs nad Labem a obec Postřižín).
Poloprázdný autobus se vleče přes Polerady kolem opravených barokních božích muk. Boží muka nacházející se na návrších, v místech tragických událostí nebo právě u rozcestí symbolizují sloup, u něhož byl
z rozhodnutí Piláta Pontského bičován Kristus. Obdobné drobné památky jsou vůbec pro polabskou rovinu typické. Narušovaly její zdánlivou jednotvárnost. Mohly posloužit také jako orientační body. Mezi
drobné památky řadíme i křížky, pomníčky nebo zvoničky. Jedna taková opravená sloupová zvonička
stojí ve Veleni. Nese letopočet 1842.
Ve Sluhách stojí za to vystoupit a trochu se projít. V jádru středověký služský kostel sv. Vojtěcha zaujme
netradičními arkádami kolem svého presbytáře. Při pozorném průzkumu najdeme tesané, do zdi zasazené starodávné náhrobky (z roku 1599 a 1618). Dominantou je však mohutná zvonice stojící na návrší
za farou. Patrně mohla sloužit i k obranným účelům.
Pokračování na str. 3

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
prázdninové vydání Baštěckého zpravodaje se k vám dostává s určitým zpožděním, ale pořád ještě jsme stihli prázdninové dvojčíslo vydat a roznést do vašich
schránek o prázdninách. Zdržení bylo
způsobeno dílem jednak dovolenými
těch, co se na vydání podílejí, jednak
i okurkovou sezónou, kdy se ani v Bašti
neděje tolik věcí, aby to zaplnilo stránky
Baštěckého zpravodaje.
Červencové události z baštěckého
zooparku sice plnily stránky celostátních
deníků, byly jim věnovány desítky minut
hlavních zpravodajských relací veřejnoprávních i soukromých televizních stanic,
přesto na našich stránkách žádnou oficiální informaci nenaleznete. Orgány činné
v trestním řízení neposkytly obci žádné
vyjádření, obec nebyla informována
o krocích, které byly podnikány na území
obce a které určitým způsobem omezily
některé z nás. Já osobně jsem poskytla
desítky prohlášení, ve kterých jsem opakovala stále stejnou větu a to odpověď
na otázku, jaká byla spolupráce obce
s obviněným. A ta byla bezproblémová.
Za dvanáct let, co jsem v zastupitelstvu
obce, jsem se nesetkala s jedinou stížností občanů na soužití s obviněným. Ty
se objevily až v souvislosti s obviněním
a většina z nich byla anonymní.
V anonymitě by ale neměl zůstat čin,
o kterém se naopak vůbec nemluvilo. A to
záchrana lidského života. Náš spoluobčan,
sportovec, cyklista, z jedné vyjížďky domů
nedojel. Zůstal ležet v bezvědomí v ulici
K Beckovu, kde ho našla paní Radka Kejlová. Ta mu okamžitě poskytla první pomoc a v oživování pokračovala až do příjezdu lékaře. Pro manželku nemocného
zůstala neznámou a tak mě moc potěšila
její prosba o vyjádření díků na stránkách
Zpravodaje. Ráda toto poděkování tlumočím. A na závěr malé zamyšlení pro nás
ostatní? Víme, na jaké číslo zavolat, poradili bychom si s podáním prvním pomoci,
víme jak správně postupovat při oživování
člověka v bezvědomí? Na všechny otázky
musíme odpovědět ano, protože ne může
znamenat zbytečně vyhaslý lidský život.
Iva Cucová, starostka

Baštěcký zpravodaj

PACHATEL POŠKOZENÝCH STROMKŮ DOPADEN

Řádění vandala odnesla desítka stromů, které si zasadili sami baštěčtí občané

Foto: Obec Bašť

Díky všímavým občanům, kteří reagovali na výzvu obecní policie Líbeznice
byl dne 8. 6. 2018 dopaden obecní policií Líbeznice pachatel, který dne 5. 6.
2018 v době mezi 12 a 13 hodinou poškodil několik stromků u cyklostezky
mezi obcemi Bašť a Líbeznice. Jedná se o dvacetiletého mladíka s vazbami
na obec Bašť s trvalým bydlištěm v Praze.
Při následném zápisu o podání vysvětlení, ke kterému byl předvolán, se plně doznal a jako důvod svého jednání uvedl, že byl rozezlen, protože mu ujel autobus.
Za své jednání si mladík vysloužil tučnou pokutu a jako náhradu škody měl
odpracovat pro obec Bašť 40 hodin. Vzhledem ke skutečnosti, že odmítl k výkonu veřejných prací nastoupit, bude s pachatelem v nejbližší době zahájeno
přestupkové řízení.
(Rudolf Sedlák, Obecní policie Líbeznice, cuc)

NEDOSTATEK VODY A JEHO SOUVISLOSTI
Na svém zasedání dne 11. 6. 2018 zastupitelstvo obce zamítlo vydání
nařízení obce o zákazu zalévání zahrad z vodovodního řadu.
Toto rozhodnutí je zejména v situaci, kdy obecně v regionu a vlastně celé
republice je kritický nedostatek vody, poměrně závažné a je třeba si osvětlit
důvody a východiska, které k němu vedly.
1) Návrh na vydání takového nařízení podávají vodárenské společnosti – což
je zřejmé už z toho, že zákaz se má týkat pouze vody z vodovodního řadu.
Ale kritická situace je také a zejména ve spodních vodách, tj. v jednom
z primárních zdrojů – a těch se návrh netýká, ty zdá se vodárenské společnosti nezajímají. Je tedy zřejmé, že se snaží chránit pouze komoditu,
se kterou obchodují. Přitom hladiny spodních vod masivně klesají, voda
se čerpá z mnohem větších hloubek a její kvalita se významně snižuje a je
již na hranici upravitelnosti. Pokud tedy chceme šetřit vodou, měla by se
úsporná opatření týkat i těchto zdrojů.
2) V případě vydání takového nařízení by občané vlastně šetřili vodu pro vodárenské společnosti. Což je například Veolia, zahraniční subjekt, který své
nemalé zisky z obchodování s naší vodou odvádí do Francie a jen minimálně investuje do údržby sítě k zamezení úniků a budování vodohospodářských staveb, vedoucích k ochraně zdrojů vody a zadržování vody v krajině.

3) S tím souvisí v našem regionu nekontrolované budování megaskladů. Ty
totiž jsou mnohem většími spotřebiteli vody než obce – a právě těmto (opět
zahraničním) subjektům vodárenské společnosti vodu, ušetřenou občany,
se ziskem prodávají. Při plánování a schvalování uvedených staveb se kromě přehlížení neexistence kapacit dopravních cest a zvýšení emisí zcela ignoruje právě nedostatek vody v regionu. Jde o to, že vodárenské společnosti, které jsou dotčeným subjektem ve schvalovacím procesu, „prodávají“ při
schvalování stále tutéž vodu bez ohledu na to, že vlastně prodávat už není
co. Z toho pramení pak snaha přimět obce k vydávání zákazů používání
vody z jejich sítě. Aby zbyla pro průmyslové objekty. Je třeba ovšem podotknout, že obce jsou akcionáři vodárenských společností a i když nejsou
účastníky uvedeného schvalovacího procesu, měly by svých akcionářských
práv využívat právě k jejich omezení v tomto směru.
4) Častým argumentem proti omezování spotřeby vody uvedenými zahraničními investory je obava ze žalob na ochranu investic. Jakože ony investovaly nemalé prostředky a omezovat je tedy nelze. Ovšem co občané? Ti
neinvestovali do svých domů a zahrad? Zajisté že investovali a v součtu to
budou srovnatelné finance – a měli by ve prospěch nějakých skladů mít ze
svých zahrad pouště? Ovšem investice občanů do svého majetku nechrání
nikdo. Všichni víme, že součástí plateb za vodu je i stočné – pokud zaléváte zahradu, lze dosáhnout zohlednění stočného – instalací podružných
vodoměrů a ! na zalévání je nutno spotřebovat minimálně 30 kubíků vody.
V situaci, kdy při zákazu zalévání spotřebujete méně, což by jistě nastalo,
k zohlednění nedojde.
5) V souvislosti s výše uvedeným se přímo nabízí otázka, zda je vůbec účelné vodou šetřit. Protože pokud se šetřením i díky zákazovým vyhláškám
nějak kritická situace přežije, nic nebude nutit stát, potažmo zodpovědné
politiky a úředníky, aby situaci nějak řešili. Nebude se řešit způsob lesního
a zemědělského hospodaření s cílem jejich změn ve prospěch zadržování
vody v krajině, nebudou se budovat vodohospodářské stavby ve prospěch
zvýšení kapacit vodních zdrojů a úprav odpadních vod. A nadále se bude
podporovat nekontrolovaný růst průmyslových objektů, které de facto nepotřebujeme. Přitom situace je skutečně kritická a je nutno ji řešit. Nikoliv
však (pouze) šikanováním a omezováním obyvatelstva.
(Petr Utěkal)
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NÁVŠTĚVNÍ HODINY OBECNÍ
POLICIE LÍBEZNICE V BAŠTI

Ředitelství ZŠ a ZUŠ Líbeznice přijme od září 2018 kuchařku do školní jídelny, praxe i výuční list
v daném oboru vítán. Informace: 774 770 897, krumpolcova@zslibeznice.cz

Obecní policie Líbeznice zřídila návštěvní
hodiny pro veřejnost i na Obecním úřadě
v Bašti. Každé pondělí od 17 do 18 hodin
můžete řešit své záležitosti přímo v místě
bydliště a nemusíte cestovat do úřadovny
OP v Líbeznicích.

Obec Panenské Břežany hledá pracovníka údržby veřejné zeleně, úklidu obce, řidiče a údržbáře.
Bližší informace na 774 48 48 14.
Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany hledá pracovníka/pracovníci úklidu na 0,5
úvazek. Bližší informace podá Bc. Klára Haberhauerová, tel: 739008833, email: zsbrezany@seznam.cz.
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SPOLEČNĚ PRO ŠKOLU
Pokračování ze str. 1

vážného problému je velká věc. Veřejnost může v médiích sledovat častěji
hádky politiků. Tohle je naopak dobrá zpráva, že to může jít i jinak,“ vyjadřuje poklonu všem zastupitelům sedmi obcí starostka Baště Iva Cucová.
Pokud by se nepodařilo vybudovat novou kapacitu školy, více než 100
prvňáčků by už příští rok do školy nemohlo nastoupit. Dojíždět by museli
do škol vzdálených více než 15 kilometrů. Všechny v kratší vzdálenosti
mají totiž kapacity rovněž naplněné. O místa ve dvou třídách po žácích
devátého ročníků by bylo nutné v Líbeznicích losovat. Jiný způsob výběru mezi dětmi školou povinnými zákon nepřipouští. „Takové situaci jsme
samozřejmě chtěli předejít. Základní pomocnou rukou byla podpora Ministerstva financí ČR a Středočeského kraje v úhrnné výši 137 miliónů
korun. Zbývajících téměř sto miliónů korun musí v příštích čtyřech letech zajistit obce. Čerstvě podepsaná smlouva stanovuje, že výše úhrady
bude odpovídat podílu dětí z dané obce na celkovém počtu žáků školy. Je
to nejspravedlivější řešení, na kterém jsme se mohli dohodnout. Má navíc
oporu ve školském zákoně,“ říká starosta Líbeznic Martin Kupka.
Co bude dál?
Z aktualizované demografické prognózy jasně vyplývá, že ani další objekt
v Líbeznicích potřebu nových míst ve škole neuspokojí. Stavět se bude
muset ještě v jiné obci či v jiných obcích. Na další školy či dvě menší
školy je čas do 1. září 2024. „Na první pohled to vypadá, že je času dost.
Ve skutečnosti ale ani v tomto případě žádný čas nemáme. Musí se okamžitě začít s přípravou. I proto jsme tlačili na to, aby součástí dohody

Z architektonické studie nového objektu ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Autor: Ing. Arch. David Grulich

o stavbě nové školy byla i dohoda všech obcí, že se společně budou dál
problémem zabývat. Chtěli jsme předejít tomu, abychom za tři roky stáli
znovu s prázdnýma rukama,“ vysvětluje Iva Cucová, která se stala první
předsedkyní nového svazku obcí Pod Beckovem. Jeho jedinou náplní je
vyřešit nedostatečnou kapacitu školy po roce 2023. Pracovat začne hned
na podzim. Prvním krokem bude pečlivá analýza, ve které obci vyjma
Líbeznic by byla stavba další školy nejschůdnější a zda se nevydat třeba
cestou dvou menších škol. „Jedna stavba začala. Tím ale příběh nekončí.
Začíná se pracovat na přípravě další,“ doplňuje Martin Kupka.

VÝLET POLABÍM AUTOBUSOVOU LINKOU Č. 657
Pokračování ze str. 1

V, hned za humny, ležícím Mratíně stojí nenápadný barokní zámeček, který
dnes slouží účelům mateřské školky. Jednoduchá barokní stavba svým půdorysem připomíná obdobně rozložený Horní zámek v Panenských Břežanech.
Když už se v obci člověk zastaví, může se kochat branou statku čp. 1 nesoucí
letopočet: „1808“ nebo vyhledat stín mohutného památného stromu – přibližně 150 let starého jírovce u kaple sv. Michaela.
Na následující zastávce v Měšicích máme možnost obdivovat jiný barokní
architektonický skvost – zámek rodiny Nosticů postavený stavitelem A. Haffeneckerem v letech 1767-1775. Antonín Haffenecker jakožto dvorní stavitel
rodu Nosticů se podílel také na úpravě jejich pražského paláce nebo na výstavbě Stavovského divadla (původně Hraběcí Nosticovo divadlo). S dokončením stavby zámku se pojí i technický unikát. Roku 1775 byl na budovu
umístěn první hromosvod v Čechách (dle konstrukce Benjamina Franklina).
Unikátní jsou i věžní hodiny z roku 1774, které zhotovil proslulý pražský královský hodinář Sebastian Londensperger, jenž se dlouhá léta staral o hodiny
na katedrále sv. Víta.
V Líbeznicích nás opět vítají církevní památky – dochovaná barokní fara,
kaple Panny Marie a především barokní kostel sv. Martina postavený z popudu hraběte Nostice v letech 1788-1795. Mimochodem i na něm byl umístěn
jeden z nejstarších hromosvodů v Čechách, na kostelní stavbě možná vůbec
nejstarší. Líbeznický kostel je nápadně podobný chrámu v západočeském
Touškově, který vystavěl stavitel Haffenecker. Stal se snad i on nedlouho před
svou smrtí roku 1789 autorem záměru líbeznického chrámu? Alespoň se tak
domnívá Hana Bílková, ředitelka Oblastního muzea v Brandýse nad Labem
a místní patriot.
Jen co proletíme Baští (s barokní kapličkou na od naší trasy trochu stranou
položené návsi), spěcháme do Panenských Břežan. Toto místo je silně spojené
s tragikou druhé světové války – své venkovské rezidence zde měli nacističtí
pohlaváři Reinhard Heydrich (Dolní zámek) a K. H. Frank (Horní zámek).
Ve zrekonstruovaném Horním zámku, kde dnes sídlí Památník národního
útlaku a odboje s moderní expozicí, jež pojednává o událostech druhé světové
války a českém odboji, však nalezneme více. Především jedinečnou kapli sv.
Anny, rané dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichela z počátku 18. století. Kaple
je chápána jako prototyp paprsčité centrály, kterou Santini později dovedl

k dokonalosti stavbou světoznámého kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Celý břežanský areál Horního zámku uzavírá
rozhlehlý park, který je v současné době rekonstruován.
Výlet lze zakončit v Dolínku nebo Odoleně Vodě. V rodném domě Vítězslava Hálka v Dolínku je k vidění expozice zaměřená na básníkův život a dílo.
Otevřeno mají celoročně v neděli odpoledne, větší skupinu je však možné
nechat objednat i na všední den. V Odoleně Vodě zase nelze vynechat kostel
sv. Klimenta vystavěný ve 30. letech 18. století proslulým barokním architektem a stavitelem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. Od kostela položeného na vyvýšeném místě máme Polabí jako na dlani, třeba i blízkou přírodní
rezervaci Kopeč s dvěma pahorky sopečného původu, celou řadou vzácných
rostlin i hmyzu, především pavouků.

Největší tahák na trase je Santiniho kaple v Panenských Břežanech

Foto: OMPV Brandýs n. L.
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BAŠTĚCKÉ LÉTO OBRAZEM
Předzvěstí letních akcí byl červnový branný závod O Pohár Mladého strážníka, který pro čtrnáct rodinných týmů připravili členové spolku Mladý strážník, strážníci Obecní policie Líbeznice a finančně jej podpořily Obec Bašť
a Obec Líbeznice. Závod probíhal na území obou obcí a na trase závodníci
plnili branné disciplíny, při kterých uplatnili znalosti z topografie, zdravovědy, dopravní výchovy a prokázali fyzickou zdatnost.
Stejný realizační tým připravil Vítání prázdnin, které se letos přestěhovalo
z Líbeznic do Baště. Pro nejmenší děti zahrálo Divadlo Úsměv loutkové představení a pak už začala tolik očekávaná show v podání zpěvačky Věry Patt
a skupiny Maxíci. O závěr se postarali hasiči z Aera Vodochody, kteří do Baště
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po letech přivezli dětem tolik oblíbenou pěnu. Škoda, že počasí nebylo úplně
ideální, ale snad všechny děti řádění v pěně přežily bez rýmy.
Letní baštěcké akce tradičně vrcholí pouťovými oslavami. Ty ráno začínají
závody kol a mopedů Tour de Bašť, aby se odpoledne přesunuly na fotbalové
hřiště k fotbalovým zápasům. Ten letos obstarala Stará garda a „A“ mužstvo
Baště. Večer a noc patří pouťové taneční zábavě.
I organizátoři si potřebují odpočinout, takže v srpnu se potkávat nebudeme.
O to víc se můžeme těšit na podzim, který bude plný zajímavých akcí. Program do konce roku přineseme v zářijovém vydání.
(cuc)

Číslo 7–8 • červenec–srpen 2018

Obec Bašť ve spolupráci s Klubem seniorů vás zve na
představení Divadla Pod Palmovkou

Obec Bašť pořádá zájezd na představení

Sobota 17. listopadu 2018
od 14 hodin
Kongresové centrum Praha
Sleva 100 Kč z 1 vstupenky
Ceny vstupenek po slevě
790 a 590 Kč

Úterý 16. října 2018 od 19 hodin

Doprava autobusem
zdarma

Vstupenky po slevě 230 Kč, 180 Kč (Klub seniorů)
Doprava autobusem zdarma
Rezervace vstupenek na 283 981 065 nebo ou@obecbast.cz do 20. srpna

Při rezervaci na ou@obecbast.cz nebo telefonicky na 283 981 065
do 16. srpna 2018 nám, prosíme, sdělte cenovou kategorii vstupenek

Maxíkova školka
a jesle Bašť
přijímá
děti od 1-3 let
během celého roku
Přijďte se k nám podívat a
pohrát si, zkušební odpoledne
zdarma.
Těšíme se na vás.

Kontakty
tel. 776 22 22 88
774 11 77 22
Email:
maxikovaskolkabast
@seznam.cz
facebook
Maxikova školka Bašť
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www.behzloncickourokli.cz
Tradiční

Prodej

slepiček

Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu

Start/Cíl: Obecní úřad Zlončice

1.9.2018
Závody (od 100m ) pro děti všech věkových kategorií „Běh Zlončickou návsí“
Hlavní závod okruh 7km (možnost 7km,14km a 21km)
Startovné 100,-Informace/registrace:

www.behzloncickourokli.cz
Konec registrace 15.8.2018
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Baštěcký zpravodaj

Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a
Green Shell – typ Araukana
Stáří 14 - 19 týdnů
Cena 159 - 195 Kč/ks
Prodej se uskuteční:

13. srpna, 2. října a 5. listopadu 2018
Bašť - před Obecním úřadem - 14.15 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky
…………………………………………….

Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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