
Baštěcký zpravodaj
                      O b e c n í   ú ř a d   v    B a š t i   i n f o r m u j e

7 - 8/2012

Společenská 
rubrika
    V měsíci  červenci oslaví 
významné životní jubileum:
pan Luděk Skála,
paní Monika Dvořáková,
pan Antonín Klejzar,
pan Ladislav Tlustoš,
pan Lukáš Korbel,
pan František Stejskal,
pan Zdeněk Sýkora,
paní Vladimíra Kulhánková,
paní Marta Karpačová,
pan Petr Matěka,
slečna Kristýna Hladká,
paní Marta Dostálová a
pan Stanislav Fromm.

V měsíci srpnu oslaví 
významné životní jubileum:
pan David Božik,
pan Jan Kopecký,
pan Martin Sviták,
paní Mája Hilscherová,
pan Bohumil Pešička,
pan František Troch,
paní Martina Velechovská,
paní Lina Awwadová a 
paní Věra Sýkorová.
  Zastupitelstvo obce a 
zaměstnanci úřadu přejí všem 
oslavencům mnoho štěstí, 
zdraví, pohody a životního 
optimismu do dalších let.

    

Do diáře …
7. - 8. července: Pouťové oslavy v Bašti
    12. července: Přerušení dodávky elektřiny od 8 do 15 hod.

      v ulicích Ke Hřišti, Krátká, K Potoku a části
      Hlavní od fotbalového hřiště směrem na
      Klíčany

   23. července: Zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
         20. srpna: Zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
              3. září: Zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ

Vážení spoluobčané,
v uplynulých dnech skončil školní rok, 
děti dostaly za své celoroční úsilí 
odměnu ve formě vysvědčení a začínají 
tolik očekáváne prázdniny a doba 
dovolených.

Dovolte mi, abych krátce 
zrekapitulovala, jak byla v první 
polovině roku 2012 úspěšná či 
neúspěšná naše práce zastupitelstva a 
obecního úřadu a co nás čeká ve 
zbytku roku.

Rok 2012 je ve znamení oprav 
komunikací. Podařilo se zpevnit a 
upravit komunikaci K Vodárně, 
manipulační komunikaci v areálu ČOV, 
příjezdovou cestu a parkoviště před 
obecní knihovnou. Na tyto „drobnosti“ 
navázal větší projekt rekonstrukce 
komunikací v širším středu obce, o 
jehož průběhu vás budeme podrobněji 
informovat na jiném místě. Úspěchem 
skončila jednání o rekonstrukci 
komunikace III/0091 do Líbeznic, která 
byla opravena, aniž bychom z obecní 
pokladny vydali jedinou korunu. 
Rozšířili jsme přístřešek autobusové 
zastávky Bašť, Měšická, ohradili jsme 
stání kontejnerů na tříděný odpad v 
Nové Bašti, ve spolupráci s o. s. 
kynologie Bašť jsme otevřeli psí louku. 

Byly započaty práce práce na 
novém územním plánu a na Změně č. 1 
stávajícího Územního plánu obce, 
abychom mohli co nejdříve uskutečnit 
rozvojové projekty a nemuseli „čekat“ 
na nový ÚPO.  V jarních měsících 
proběhla první jednání o pozemkových
úpravách Bašti. 

Nedařilo se na polí získávání 
dotací, uspěli jsme pouze ve dvou 
případech,  ze Středočeských fondů 
obdržíme prostředky na nákup 
bezpečných branek pro fotbalové hřiště a 
multimediálního projektoru pro obecní 
knihovnu.

Z důvodu vysoké finanční 
náročnosti byl zastaven projekt adaptace 
rozestavěné stavby rodinného domu na 
mateřskou školu v lokalitě Za Horkou, 
ovšem v současné době finišují projekční 
práce na projektu dřevostavby mateřské 
školy tamtéž.

O prázdninách budou dokončeny 
práce na Návsi a okolí, na podzim budou 
realizovány projekty místní úpravy 
provozu na pozemních komunikací v 
Nové Bašti a označení ulic v lokalitě Nad 
Dvorem. Věřím, že se podaří dokončit 
projektovou dokumentaci pro intenzifikaci 
čistírny odpadních vod a pokud získáme 
stavební povolení, tak budou zahájeny 
práce na stavbě nové mateřské školy. 

Dovolte mi, abych vám při 
příležitosti, kdy držíte v rukou 
prázdninové dvojčíslo Baštěckého 
zpravodaje, za všechny zastupitele obce 
a zaměstnance obecního úřadu popřála  
krásné léto, příjemné prožití dovolených s 
vašimi nejbližšími a načerpání sil do 
druhé poloviny roku.

Ing. Iva Cucová, starostka

Obecní knihovna 
bude uzavřena

od 1. do 31. srpna 2012

Změna svozového dne 
bioodpadů

Společnost .A.S.A. oznamuje, že 
s účinností od 1. 7., resp. 9. 7. 
kdy se bude konat první svoz v 
novém termínu se bioodpady 
budou svážet

v pondělí 
v každém sudém 

kalendářním týdnu.
Svoz probíhá již od ranních 

hodin po celý den.
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Rekonstrukce místních komunikací v Bašti finišuje
     

V listopadu loňského roku jsme vás informovali na stránkách našeho 
periodika o získání dotace z ROP Střední Čechy na rekonstrukci komunikací v 
Bašti. Projekt, který byl zahájen v měsíci dubnu vyvrcholil v závěru června a dnes 
se obec Bašť může pochlubit více jak půl kilometrem nových komunikací, novým 
parkovištěm před budovou Obecního úřadu a zcela novou Návsí, která byla 
vydlážděna a v nejbližších dnech se zde uskuteční první společenská akce. V 
průběhu prázdnin budou dokončeny terénní a sadové úpravy, které nejsou 
předmětem dotace, obec Bašť vybuduje z rozpočtu obce další desítky metrů 
nových chodníků, bude instalováno nové zábradlí na Návsi a ohrazení stanoviště 
kontejnerů na tříděný odpad. Slavnostní otevření je naplánováno na začátek září, 
kdy se v Bašti konají tradiční oslavy Posvícení.

Rozšíření PID do 
Neratovic a Mělníka
     Již v loňském roce připravil Ropid 
návrh na integraci autobusových linek 
společností Veolia Transport Praha 
(bývalý Nerabus) a ČSAD Střední Čechy 
do Neratovic a Mělníka. Zejména kvůli 
sporům s tehdejším vedením 
Středočeského kraje a složité situaci s 
vypovězenými smlouvami dopravců byla 
realizace odložena na neurčito.
 V posledních týdnech byl projekt 
integrace znovu oživen a v současnosti je 
projednáván na úrovni kraje a hlavního 
města s oběma dopravci. Přestože jako 
možný termín uskutečnění bylo určeno 
datum 1. září 2012 (v úvahu však 
připadá také 9. prosinec 2012), 
neobdržela dosud obec Bašť žádné 
oficiální informace, na základě kterých 
by bylo možné s Ropidem zahájit 
jednání o konečné podobě jízdního 
řádu linky 368, která bude integrací 
ovlivněna.
     Zatím  jsou  k  dispozici  pouze 
neověřené zprávy  o navrhované podobě 
jízdních řádů jednotlivých linek, které 
prozrazují, jak by provoz po změně mohl 
vypadat: trasa linky 368 by měla být 
zachována (Ládví - Předboj) s výjimkou 
úseku v Ďáblicích, kde by autobusy 
nově měly jezdit přímo Ďáblickou ulicí 
bez zajížďky;  ranní interval 20 minut z 
Baště na Ládví by měl zůstat a odpolední 
interval 30 minut z Ládví do Baště by měl 
být rozšířen; významně by měl být posílen 
večerní provoz z Ládví do Baště. Celkově 
by tedy mělo dojít k nárůstu počtu 
spojů, na druhou stranu návrh zřejmě 
také počítá s tím, že v době nejslabší 
poptávky (mezi 9. a 12. hodinou, po 19. 
hodině a o víkendech) by byly spoje 
linky 368 vedeny pouze v úseku 
Líbeznice - Bašť - Předboj a v úseku 
Líbeznice - Ládví by bylo třeba využít 
navazující spoje linek 345 a 348.
         Konečná podoba jízdních řádů se 
ale může ještě hodně změnit a výše 
uvedené návrhy už třeba zítra nemusí 
platit. Aktuální informace budou 
zveřejňovány i v průběhu prázdnin na 
webových stránkách obce v sekci 
"Autobusová doprava".

Prodloužení 
platnosti Opencard 
snadno a rychle
Držitelé karet Opencard, 
jejichž platnost končí v 
období od 1. srpna 2012 do 
31. července 2013, si kartu 
mohou již nyní bezplatně 
prodloužit o 2 roky bez 
nutnosti její fyzické výměny. 
Rychle a jednoduše je možné 
platnost Opencard prodloužit 
ve validátorech umístěných ve 
stanicích metra, a to pouhým 
vložením karty. Prodloužení 
karty je možné také v 
Zákaznických centrech 
Opencard (Škodův palác a 
Palác Adria v Praze 1). Více 
informací na www.dpp.cz nebo 
www.ropid.cz.

     
     Investice do nového přístřešku 
přesáhla 130 tis. korun a byla plně 
hrazena z rozpočtu obce.
 
     Na autobusovou zastávku Bašť, 
Měšická ve směru na Ládví byl v 
polovině června umístěn druhý 
zastávkový přístřešek. Kapacita 
stávajícího byla v ranním provozu již 
nedostatečná, a protože se tato 
zastávka nachází v podstatě mimo 
zástavbu, byli zde cestující nejméně z 
celé obce chráněni v případě 
špatného počasí. S ohledem na šířku 
chodníku (ta je 1,6 m), nebyla bohužel 
možná instalace bočnic, které by sice 
přispěly k většímu komfortu, ale 
zároveň by značně ztížily průchod, 
který musí zůstat zachován volný v 
šířce 1,5 metru. Pořizovací cena 
skleněného přístřešku o délce 4,5 
metru od firmy Volmut včetně 
instalačních prací činila přes 130 000 
Kč.

 Připomínáme, že podle obecní 
vyhlášky o veřejném pořádku není 
dovoleno na zastávkové přístřešky 
vylepovat jakoukoliv soukromou nebo 
podnikatelskou inzerci či jiná sdělení. V 
případě zájmu o zveřejnění reklamy 
nebo oznámení v informačních 
vitrínách se obraťte na obecní úřad. V 
prostoru všech autobusových zastávek 
na území obce je také obecní 
vyhláškou zakázáno kouření a 
konzumace alkoholických nápojů. Koše 
na zastávkách jsou určeny pouze pro 
drobné odpadky. Rozhodně neslouží 
pro odkládání tašek nebo pytlů s 
domovním odpadem nebo větších 
předmětů. 

Nový přístřešek pro cestující z Nové Baště

V nově otevřené prodejně 
Tesco Líbeznice je k dispozici 

bankomat ČSOB. 
Pokud si do 30. 9.  založíte 

účet na poště v Líbeznicích, 
obdržíte dárek.



Obytná  zóna v  Nové Bašti se rozšíří
Po několika měsících projednávání byla 

konečně Odborem dopravy Městského úřadu Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav schválena místní úprava 
provozu na pozemních komunikacích v Nové Bašti. 
Obytná zóna bude rozšířena na celou lokalitu a ve všech 
ulicích budou pouze vodorovným dopravním značením 
vyznačena parkovací místa. V následujících týdnech 
bude proto vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a 
následně bude doplnění dopravního značení realizováno.

Podoba dopravního řešení v Nové Bašti byla 
diskutována v rámci zasedání zastupitelstva obce dne 17. 
října 2011, které se za poměrně velké účasti veřejnosti konalo 
ve Středověkém hostinci. Na základě připomínek a postřehů 
přítomných, dále výsledků ankety, která na toto téma mezi 
obyvateli proběhla a je pro připomenutí stručně 
rekapitulována pod článkem, a rovněž předchozích reakcí 
občanů byly stanoveny zásady, které měl návrh dopravního 
řešení respektovat (viz. usnesení ZO č. 2/025).                        

Zastupitelstvo tedy v této souvislosti rozhodlo, že v 
lokalitě Nová Bašť budou v maximálním možném počtu 
umístěna parkovací stání tak, aby byly dodrženy všechny 
normy, nařízení a doporučení týkající se zejména 
bezpečnosti silničního provozu, rozhledových podmínek 
a umožnění průjezdu velkým vozidlům (popelářské a 
hasičské vozy a zimní údržba) a aby zůstal volný profil 
výjezdu z vrat a parkovacích stání vybudovaných na 
soukromých pozemcích mimo místní komunikace. Z 
hlediska bezpečnosti chodců jsou sice auta parkující v obytné 
zóně vnímána spíše negativně, není ovšem možné stání na 
komunikaci mimo pozemky obyvatel zcela vyloučit. Návštěvy, 
řemeslníci, ale i místní by v tu chvíli neměli šanci na ulici 
legálně zaparkovat. 

Po projednání pracovní verze s Dopravním 
inspektorátem PČR Praha-venkov-východ a Odborem 
dopravy nebylo na základě jejich doporučení pro stání 
navrženo využití chodníků a křižovatek tvaru "T" (v tomto 
případě došlo k odchýlení od původního záměru). Konečná 
podoba návrhu byla zmíněnými omezeními natolik ovlivněna, 
že již bohužel nebyl prostor pro individuální požadavky 
obyvatel a parkovací stání jsou skutečně umístěna v 
nejvyšším možném počtu na všech místech, kde je to 
přípustné či možné. Finální návrh byl následně schválen 
zastupitelstvem na zasedání dne 27. února 2012. Toho se 
již žádný občan nezúčastnil. 

To, jak budou vypadat ulice v Nové Bašti a jak bude 
řešeno parkování mělo být zcela jistě řešeno již před 
výstavbou čí spíše před projektováním lokality. Bohužel tuto 
otázku si asi nikdo nepoložil, natož aby se jí tehdy někdo 
zabýval. To se týká jak developera, tak tehdejšího 
zastupitelstva obce, ale dokonce i samotných budoucích 
obyvatel, které zřejmě vůbec nenapadlo, že v obytné zóně 
nelze parkovat mimo vyznačená místa a není tedy možné si 
zařídit garáž jako sklad nepotřebného vybavení. 

Ve fungující občanské společnosti 21. století by 
bezpochyby neměl chybět respekt vůči ostatním. Využití 
plochy původně určené pro parkování jiný způsobem a 
následné odstavení automobilů na ulici, mnohdy v rozporu 
s předpisy či dokonce zdravým rozumem, není zrovna 
projevem občanské uvědomělosti. Někdo vnímá jako 
diskriminaci skutečnost, že nemůže zaparkovat na veřejném 
místě u svého domu, jiný naopak může jako diskriminaci 
cítit to, že kvůli parkujícím autům dochází k omezení 
možnosti využití veřejného prostoru. 

Současné zastupitelstvo mohlo před celou věcí 
zavřít oči, s tím, že si všichni budou parkovat, kde budou 
chtít (na chodníku, v zeleni, před vjezdem na pozemek 
souseda - i takové "naschvály" se prý dějí) nebo se pokusit 
záležitost nějak řešit. S vědomím, že ideální řešení pro 
všechny neexistuje, byla vybrána druhá možnost. Pro 
někoho možná bude znamenat určité nepříjemnosti, ovšem 
většina obyvatel Nové Baště bez potíží parkuje na svých 
pozemcích i nyní. Určitě ještě mnohokrát zazní názor, že 
současný systém parkování nikomu nevadí a proč je tedy 
potřeba vůbec něco měnit. To ovšem podle reakcí mnohých 
občanů není tak úplně pravda. Navíc neorganizované 
parkování komplikuje zimní údržbu a naštěstí ještě nikdy 
nebylo třeba řešit průjezd hasičských vozidel.

V návaznosti na realizaci místní úpravy 
provozu v Nové Bašti bude na podzim zahájeno 
projednávání stejného tématu, tentokrát v lokalitě Nad 
Dvorem. Veškeré informace k této problematice jsou či 
budou zveřejněny na webových stránkách obce v sekci 
"Doprava v obci".

Stručné výsledky ankety mezi obyvateli Nové Baště:
Souhlas s obytnou zónou: ANO - 87%, NE - 13%;
Problém s "legálním" zaparkováním v obytné zóně: ANO - 42%, 
NE - 58%;
Souhlas s vyznačením parkovacích míst: ANO - 46%;, NE - 54%;
Souhlas se zavedením jednosměrného provozu: ANO - 13%, NE 
- 87%.
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              Zastupitelstvo obce, které zasedalo 4. června 2012:
1. schválilo:

➢ námitky k obecné vyhlášce o ochranných pásmech 
Letiště Vodochody a uložilo jejich předání Úřadu 
civilního letectví;

➢ Dodatek č. 2 ke smlouvě o majetkovém vypořádání 
mezi obcí a FORTIS Stavební společnost s. r. o.;

➢ smlouvu o dílo mezi obcí a Urbio Sisto s. r. o. na 
projektovou dokumentaci dřevostavby MŠ za cenu 
255 000 Kč bez DPH ve smyslu závěrů uvedených 
v zápise;

➢ smlouvu o dílo mezi obcí a Urbio Sisto s. r. o. na 
dodávku jedné MŠ ECO za cenu 2 965 000 Kč bez 
DPH ve smyslu závěrů uvedených v zápise;

➢ plánovací smlouvu mezi obcí a IM Invest a ARGO 
na výstavbu Nad Dvorem II;

➢ přijetí dotace ze Středočeského fondu sportu a 
primární prevence ve výši 50 000 Kč na pořízení 
bezpečných branek pro fotbalové hřiště;

➢ přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a 
obnovy památek ve výši 40 000 Kč na pořízení 
multimediálního projektoru pro obecní knihovnu;

➢ převod hospodářského výsledku mateřské školy ve 
výši 188 986,25 Kč do rezervního fondu.

2. vzalo na vědomí:
➢ návrh plánovací smlouvy mezi obcí a Dimri 

Construction and Development s. r. o. na výstavbu 
lokality Na Dlouhých a pověřilo starostku obce 
dalším jednáním se zástupci developerské 
společnosti;

➢ návrh požádat architektonickou kancelář Křivka s. r. 
o. o náhradu škody z důvodu chyby v projektové 
dokumentaci a uložilo projednání postupu se 
zhotovitelem projektové dokumentace.

Zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 25. 
června 2012:
1. schválilo:

➢ uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
obcí a ČEZ Distribuce, a. s. k pozemkům 363/40, 
363/27, 363/15, 606/1, 268, 608/3, 155/1, 616/1

          v k. ú. Bašť ve vlastnictví obce pro stavbu Bašť – 

         KVN, kTS, kNN pro 35 RD za 20 000 Kč;
➢ uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 

obcí a ČEZ Distribuce, a. s. k pozemkům  606/1, 
363/27, 363/15  v k. ú. Bašť ve vlastnictví obce pro 
stavbu Bašť – kNN pro 6 RD za 5 000 Kč;

➢ uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí a 
firmou Červenka Bohumil – BČ, s. r. o. na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce místních komunikací v Bašti“ za 
1 019 Kč bez DPH;

➢ členy komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek zadávacího řízení „Správa veřejného 
osvětlení v Bašti a jejich náhradníky takto: Ing. Iva 
Chovancová (Václav Žihla), Ing. Jiří Srbek (Vladimír 
Mišner), Bc. Vítězslav Kaliba (Ing. Iva Cucová);

➢ uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ Distribuce, 
a. s. k pozemku parc. č. 81/42 v k. ú. Bašť ve 
vlastnictví obce pro stavbu Bašť – kNN pro pč 157/66, 
ČOV, Obec za 1 000 Kč;

➢ rozpočtové opatření č. 3/2012, kterým se navyšují 
rozpočtové příjmy o 360 tis. Kč a rozpočtové výdaje o 
360 tis. Kč;

➢ uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ Distribuce, 
a. s. k pozemku parc. č. 98/11 v k. ú. Bašť ve 
vlastnictví obce pro stavbu Bašť – kNN pro pč 105/42 
za minimálně 1 000 Kč a uložilo projednání navýšení 
úhrady; 

➢ poskytnutí zúčtovatelné zálohy ve výši 20 000 Kč pro 
SK Bašť na pořádání pouťové zábavy. 

2. vzalo na vědomí:
➢ návrh smlouvy mezi obcí a Antonia senior services na 

zajištění sociálních služeb v obci a uložilo realizaci 
opatření dle závěrů rozpravy uvedených v zápise;

➢ návrh svislého dopravního značení v obci Bašť a 
uložilo  realizaci opatření dle závěrů  rozpravy 
uvedených v zápise; 

➢ informaci České pošty ke zřízení komerčního 
výdejního místa na obecním úřadě;

➢ zprávu o činnosti kontrolního výboru a zrušilo 
usnesení 7/017, 5/018 a 8/036.

3. neschválilo:
➢ nabídku zařízení předškolní výchovy Maxíkova školka 

na uvolnění kapacity pro místa dotovaná z obecního 
rozpočtu;

➢ žádost SK Bašť o finanční příspěvek ve výši 2 500 Kč 
na ceny pro účastníky pouťového fotbalového turnaje.

Úplná znění usnesení a celé zápisy naleznete 
na www.obecbast.cz nebo jsou k nahlédnutí v 

úředních hodinách na Obecním úřadě

http://www.obecbast.cz/


Vážení čtenáři, 
dne 10. 9. 2006 se  v  lokalitě Nová 
Bašť stala dopravní nehoda na 
tříramenné křižovatce, jak je uvedeno 
v Rozsudku z 15. 5. 2012, v místě kde 
byla umístěna dopravní značka (40 
km/h).  Došlo ke střetu mého syna 
jedoucího na kole s motorkářem. Syn 
než by vůbec mohl dát znamení o 
změně směru jízdy, jak sám tvrdí, 
neslyšel motorkáře  a odbočoval  do 
sídliště. V ten moment došlo ke střetu 
s motorkou.
Syn trpí dlouhodobou schizofrenní 
poruchou, uvedenou v rozsudku, 
přesto byly zaprotokolovány jeho 
zmatečné výroky jako důkazné 
svědectví a on byl uveden jako jediný 
viník dopravní nehody. 
Zaměřili jsme se pak na občansko 
právní řízení, kdy se jednalo o výši 
škody, kterou syn musí zaplatit panu 
žalovanému.  Ten od začátku trvá na 
vysokých cenách za opravu motorky a 
oblečení.  Částky byly vytvořeny pro 
pojišťovnu, ač  bylo zaprotokolováno, 
že nedojde k plnění pojišťovnou. 
Na mého syna je od té doby vyvíjen 
neúměrný nátlak pro placení 
horentních částek včetně úroků 
z prodlení, i přes to, že delší dobu 
měsíčně pravidelně splácí z důchodu 
poměrně vysokou částku.
Prosím touto cestou čtenáře, kteří si 
vybavují tuto dopravní nehodu, aby se 
nám ozvali k případnému 
znovuotevření procesu. Chceme tím 
předejít k další újmě na zdraví, už 
takto dost zdravotně handicapovaného 
člověka.
Předem děkuji.
J. Kovářínská
777829969
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Ordinace dětské lékařky v Líbeznicích
od 1. června 2012 rozšířila ordinační hodiny a počet smluvních pojišťoven. Stále přibírá 
nové pacienty, kterým mimo standardní rozsah služeb aplikuje dobrovolná očkování 
(očkovací látky k dispozici v ordinaci) a propichuje uši pro naušnice. Na vaši návštěvu se 
těší MUDr. Jana Homolková a sestra Renáta Maierová. 
Stravné dětí z MŠ Fialka
bylo zveřejněno v uplynulých dnech na webových stránkách obce. Ti z vás, kteří nemají 
přístup k Internetu si mohou v úřední hodiny Obecního úřadu zavolat. Vzhledem k 
probíhajícím prázdninám a dovoleným bude možné stravné za měsíc červen platit až do 
konce měsíce srpna. Mimořádně po celou dobu prázdnin bude informace k dispozici na 
www.obecbast.cz

Krásné prožití letních prázdnin, hodně zážitků a
nových kamarádů a ať se ve zdraví zase setkáme
v září na Sportovním dni přeje o.s. Bašť se baví. 

Hledáme brigádníka
na období červenec – říjen 

(možno i po měsících)
na zahradnické práce

SMS na 774 994 500
Novinky na webu
obce
     Geoportál obce vám pomůže,
pokud   hledáte   ulici,  konkrétní 
číslo popisné nebo pozemek v obci. Naleznete zde katastrální 
mapu, ortofotomapu nebo historickou mapu obce. V dalším 
období budou do geoportálu zaneseny sítě technické 
infrastruktury, pasport komunikací, veřejného osvětlení, 
dopravního značení, výkresy územního plánu. Rádi přivítáme 
vaše náměty k rozšiřování nabídky služeb geoportálu. Přístup z 
webových stránek naleznete v sekci Užitečné 
informace/Geoportál obce.
     V sekci Obecní úřad nově naleznete stránku Registr 
oznámení. Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a 
oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 
159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen "registr"), ukládá veřejným 
funkcionářům oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou 
kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších 
příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu 
funkce, případně finančních závazků, které veřejný funkcionář 
má. K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat 
přístupové jméno a heslo, které udělí na základě písemné žádosti 
obecní úřad.

http://www.obecbast.cz/
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VZDĚLÁVACÍ VÝUKOVÉ CENTRUM –  
CLUB TYKADÝLKO V BAŠTI   
 
Vzdělávací výukové centrum Tykadýlko, které nabízí výuku angličtiny pro děti 
od 2 let po seniory dle světoznámé metody Mortimer, otevře své kurzy již po 
prázdninách v prostorách školky KinderGarten v Bašti. Nabízí mimo jiné 
mnoho dalších zájmových kroužků pro veřejnost. Položili jsme tedy paní 
majitelce Tereze Hejnicové několik otázek. 

 
Paní  Hejnicová, co Vás vedlo k otevření vzdě lávacího výukového ce ntra 
v Bašti?  
Mám vlastní výukové centrum v Brandýse nad Labem, které funguje a prosperuje 
již pár let. Mnozí naši klienti ovšem nejsou přímo z Brandýsa a tak mne přivedli na 
myšlenku otevřít několik poboček Clubů Tykadýlko se vším co nabízí i jinde. 
Vzhledem k tomu, že vlastním licenci Mortimer English Clubu pro Prahu východ a 
Středočeský kraj, nebylo to nikterak složité. Naše klientka Lucie K., která 
navštěvuje naše kurzy angličtiny pro dospělé v Bn/L je přímo z Baště a byla to 
ona, kdo zajistil, abych se blíže „seznámila“ s Baští. 
Navázala jsem tu exklusivní spolupráci s KinderGarten, kde mají nejen vhodné a 
krásné prostory pro naši výuku, ale budou  moci našim klientům poskytnout i 
hlídání jejich ratolestí v době výuky rodičů jejich pečlivě proškolenými 
pečovatelkami. 
 
Může te  nám přiblížit s  jakými aktivitami se  ve  vašem bašťské m centru se tkáme? 
Jak jste již předeslali v úvodu, náš Club nabízí výuku anglického jazyka podle metody výuky   Mortimer, 

která je ve světě známá více jak 20 let a najdete ji ve více jak 20 
zemích světa. Nabízí několik let navazující výuku, kvalitní a 
průběžné vzdělávání lektorů, ale také další vývoj kurzů a učebních 
pomůcek. Tento koncept výuky má své vlastní výukové materiály, 
které se neustále aktualizují a při lekcích je kladen důraz především 
na mluvené slovo. Kurzy jsou určeny pro všechny, kdo se chtějí 
naučit cizímu jazyku bez námahy a hravou formou. Kurzy nabízíme 
pro děti od 2 let, teenegery, dospělé a seniory všech úrovní znalosti. 
Výuka probíhá v malých 5-8 členných skupinkách 1x týdně. 
Nabízíme ale i individuální výuku angličtiny, kurzy francouzštiny a 
mimo jiné i hudebně pohybový program Yamaha.  

 
Zdá se , že  nevzniká v Bašti jazyková škola, ale  vzdě lávací mimoškolní Club je  to tak?  
Ano. Upřímně mne děsí slovo jazyková škola a vše s tím spojené. Nenavazující výuka, chybějící koncept, 
„drcení slovíček“, gramatiky, zastaralý přístup ke klientovi apod. Náš Club je jiný nejen vzdělávací metodou a 
způsobem vedení klienta, ale i tím, že pro naše klienty několikrát ročně organizujeme mnoho kulturně 
společenských programů. Při těchto programech se mezi sebou seznámí, naváží nová přátelství nejen mezi 
rodiči s dětmi, ale i mezi dospělými. 
 
Jak je  možné  se  do vaš ich kurzů přihlás it? 
V květnu jsme v Bašti uskutečnili ukázkové hodiny, kde se klienti mohli s metodou výuky, výukovými 
materiály či lektory seznámit a přihlásit se do kurzů. Na našich webových stránkách www.tykadylko.cz 
najdete veškeré potřebné informace a kontakty k možnosti se do kurzu dodatečně přihlásit. Začínáme v září. 
Pravděpodobně, vzhledem k zájmu budeme mít ukázkové hodiny ještě na začátku září. Sledujte tak náš web. 
 
Club Tykadýlko najde te  v Bašti, Měšická 822. Pro více  informací vole jte : 724369712. 
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