Baštěcký zpravodaj
12/2012
Obecní úřad v

Bašti informuje

15. 11. proběhlo vymytí kontejnerů, které se
bude v pravidelných intervalech opakovat

Kontejnery v Nové
Bašti zůstávají
Otevřená odpověď starostky obce
na dopis 43 obyvatel Baště
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo obce projednalo na svém
zasedání dne 12. 11. 2012 vaši žádost o
přesun stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad z lokality Nová Bašť na „psí louku“.
Žádost osobně přišli podpořit pouze tři
občané. Zastupitelstvo obce přesun
kontejnerů neschválilo, ale přijalo celou
řadu opatření, jejichž realizace přispěje k
dalšímu zlepšení okolí kontejnerů.
dokončení na str. 3

UZAVŘENÍ

OBECNÍHO ÚŘADU
ve dnech 24. 12. 2012
- 1. 1. 2013
a

OBECNÍ KNIHOVNY
ve dnech 17. 12. 2012
- 1. 1. 2013
Zaměstnanci Obecního úřadu a
knihovny se na vás těší v novém
roce 2013 od středy 2. ledna.

Do diáře …
1. sobota
1. sobota
2. neděle
2. neděle
3. pondělí
8. sobota
10. pondělí
11. úterý
15. sobota

Pro školáky nový spoj 368
Z Ládví bude od 10. prosince odjíždět nový
spoj ve 14.15 hodin
K termínu celostátní změny jízdních řádů, ke
které dojde v neděli 9. prosince 2012, budou na lince
PID č. 368 zavedeny dva nové spoje:
- spoj s odjezdem z Ládví ve 14:15,
- spoj s odjezdem
z Baště ve 14:35.
ODS
Oba spoje budou v provozu v pracovních dnech
kromě hlavních 21,18%
školních prázdnin v červenci a srpnu,
kdy je poptávka cestujících nižší. Spoje linky 368 s
odjezdem zKSČM
Ládví ve 13:45 a 14:45 jezdívají během
školního roku zcela obsazené a nárazově bohužel
14,77 %
docházelo k situaci, kdy se děti při návratu ze školy v
Ďáblicích do autobusu již nevešly.
VV Provoz nových
spojů bude zatímTOP
v prosinci
na území
09 ČSSD
6,4% Středočeského
kraje v plné výši 12,8%
hradit ze10,83%
svého rozpočtu obec Bašť.
Z jednání s Líbeznicemi a Předbojem již ovšem

– svoz velkoobjemového odpadu
– Adventní dílna (více Pozvánky...)
– Mikulášská nadílka
– uzávěrka rezervací na muzikál Robin Hood
(více Pozvánky)
– zápis do nové budovy MŠ
– Společné vánoční tvoření (více Pozvánky..)
– zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hod.
– Vánoční taneční podvečer (více Pozvánky...)
– Vánoční pinčes (více Pozvánky ...)

vyplynul možný příspěvek těchto obcí pro rok 2013.
K drobné změně dále dojde u jízdního řádu
víkendových spojů linky 368 ve směru na Ládví: ty
budou nově odjíždět z Baště v 9:32, 12:32, 15:32 a
18:32, to znamená o 5 minut dříve než dosud a v
Ďáblicích tak bude zajištěna lepší návaznost na
spoje linky 202 ve směru do Čakovic a na Černý
Most.
Dočkáme se příští rok integrace?
Integrace linek společností Veolia Transport
Praha a ČSAD Střední Čechy jezdících do
Neratovic a Mělníka do Pražské integrované
dopravy, která by pro Bašť znamenala další
posílení dopravy a hlavně napřímení trasy linky 368
v Ďáblicích, je stále nejistá. Hlavní město Praha
kvůli úsporám zatím nepočítá ve svém rozpočtu na
rok 2013 s potřebnými prostředky a všechny
rozvojové projekty PID jsou proto ohroženy. V této
souvislosti bude obec Bašť již poněkolikáte
požadovat, aby ke změně trasy linky 368 v
Ďáblicích došlo nezávisle na projektu rozšíření PID
na Mělnicku a Neratovicku.

Společenská rubrika
V měsíci prosinci oslaví významné životní
jubileum: paní Božena Kovářová, pan Pavel
Veselý, pan Miloš Pavelek, pan Michal Beneš, pan
Lubomír Uram, pan Miroslav Skořepa, paní Marie
Stejskalová a paní Markéta Jusková.
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci úřadu
přejí všem oslavencům mnoho štěstí, zdraví,
pohody a životního optimismu do dalších let.

@ Ze zasedání Zastupitelstva obce @ Ze zasedání Zastupitelstva obce @ Ze zasedá

Úplná znění usnesení a celé zápisy naleznete
na www.obecbast.cz nebo jsou k nahlédnutí v
úředních hodinách na Obecním úřadě
●

●

●

●

●

Inzerce

●

Zastupitelé
obce
a zaměstnanci
NABÍZÍM
ÚKLID
DOMU
A ŽEHLENÍ
obecního úřadu přejí všem občanům
PRAXE 12 LET
krásné Vánoce a úspěšný nový rok 2013
TEL.: 732 479 044
MAIL: PAVEL.ROUS@VOLNY.CZ
Prodej

adventních
věnců a
vánoční
vazby
Martina Velechovská, info 603 844 844
Zahradnictví U Hřiště, denně 8 - 17 hod.
Prodej na Návsi, 2. 12. od 15 hodin

TRUHLÁŘSTVÍ A PODLAHÁŘSTVÍ
Zakázkové truhlářství,
výroba kuchyní, šatních skříní,
schodišť, nábytku na míru
Bašť, Náves 1
Miloslav Vidím 720 463 568
Lukáš Slavíček 728 611 944
slaviceklukas@centrum.cz

Inzerce

●

Interní směrnici obce č. 8/2012 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu;
Obecně závaznou vyhlášku obce Bašť č. 1/2012 o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Bašť;
návrh na zřízení školské komise a uložilo starostce obce
přípravu seznamu kandidátů na členy této komise do
nejbližšího zasedání zastupitelstva obce;
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Bašť a ČEZ
Distribuce, a. s. k pozemkům parc. č. 554/2. 554/62, 554/90 a
554/91 vše v k. ú. Bašť za úplatu ve výši 4 000 Kč;
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Bašť a ČEZ
Distribuce k pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 98/1 v k. ú.
Bašť pro stavbu kNN 4 RD Central Group a. s. za úplatu ve
výši 5 000 Kč;
výběr dodavatele nábytku a vnitřního vybavení pro novou MŠ,
firmu Nábytek – Bobík s. r. o. Uherské Hradiště;
Kupní smlouvu mezi obcí a osmi spoluvlastníky pozemku
parc. č. 36/1 v k. ú. Bašť na 6/7 tohoto pozemku za celkovou
cenu 1 131 000 Kč a Kupní smlouvu mezi obcí a panem P.

Holým na zbývající 1/7 pozemku parc. č. 36/1 v k. ú. Bašť za
celkovou cenu 188 500 Kč;
2. vzalo na vědomí:
●
zadání projektu intenzifikace ČOV a schválilo další postup
jednání dle závěrů uvedených v zápise;
3. neschválilo:
●
přesun stanoviště kontejnerů na tříděný odpad mimo lokalitu
Nová Bašť a uložilo projednání režimu vymývání kontejnerů,
přijetí deratizačních, dopravních a monitorovacích opatření a
realizaci komunikační kampaně na správné třídění a
nakládání s odpadem s vyhodnocením účinnosti přijatých
opatření k 30. 4. 2013;
●
žádost Obce Předboj o úhradu neinvestičních nákladů na děti
s trvalým pobytem v Bašti navštěvujících MŠ Předboj.

Inzerce

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12.
listopadu 2012:
1. schválilo:
●
Darovací smlouvu mezi obcí a FORTIS Stavební společnost,
s. r. o. Jenštejn na pozemky parc. č. 81/1 a 81/2 vše v k. ú.
Bašť ve smyslu závěru uvedeného v zápise;
●
Kupní smlouvu mezi obcí a FORTIS Stavební společnost, s. r.
o. Jenštejn na komunikaci na pozemcích parc. č. 81/1, 81/2 a
616/1 vše v k. ú. Bašť za kupní cenu 1 000 Kč bez DPH;
●
Kupní smlouvu mezi obcí a ing. Vítem Římsou, Ph.D na
pozemek parc. č. 554/344 v k. ú. Bašť o výměře 34 m2 za
cenu 1 Kč;
●
Kupní smlouvu mezi obcí a manželi Němcovými a doc. Ing.
Vladimírem Římsou, CSc. na pozemek parc. č. 157/109 v k.
ú. Bašť o výměře 207 m2 za cenu 1 Kč ve smyslu závěru
uvedeného v zápise;
●
Směnnou smlouvu mezi obcí a Doc. Ing. Vladimírem Římsou,
CSc. a Ing. Františkem Němcem na směnu pozemků parc. č.
644/1 a 578/2 vše v k. ú. Bašť;
●
Smlouvu o dílo mezi obcí a PPCentrum s. r. o. Praha 9 na
zpracování projektu a poradenskou činnost za cenu 75 000
Kč bez DPH;
●
Dodatek ke Smlouvě o dílo mezi obcí a PPCentrum s. r. o.
Praha 9 na zpracování projektu a poradenskou činnost;
●
Smlouvu o dílo mezi obcí a ing. K. Mišičkou na zpracování
projektové dokumentace pro stavební řízení (v úrovni projektu
pro provedení stavby) a výběr zhotovitele na Obnovu a
výstavbu místních komunikací v obci Bašť – 2. etapa za
celkovou cenu 160 000 Kč bez DPH;

Kontejnery v Nové Bašti zůstávají
dokončení z titulní strany

Škola správného třídění

Dne 15. 11. uskutečnila společnost .A.S.A. vymytí a
vydenzifikování všech kontejnerů na stanovišti. Tato činnost se
bude v pravidelných intervalech opakovat. Ve stejný den
proběhlo místní šetření se zástupci Policie ČR, dopravního
inspektorátu a Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem k
návrhu dopravních opatření. Dne 19. 11. prohlédla stanoviště
deratizační firma, která neodhalila žádné výskytové místo ani
žádný trus. Podle této obhlídky lze usuzovat, že potkani ke
kontejnerům pouze docházejí, ale v okolí nehnízdí. Jedinou
možností vyhubení je umístit do prostoru stanoviště plastová
uzamykatelná krmítka a doplňovat návnadu až do vyhubení.
Prostřednictvím stránek Zpravodaje budeme apelovat na
všechny naše spoluobčany, aby dodržovali zásady správného
třídění a ukládání tříděného odpadu na stanoviště.
Zaměstnanci obecního úřadu svádějí každodenní boj s
odpadky a dalšími předměty, které nezodpovědní občané
odkládají ke kontejnerům na tříděný odpad. Úklid nepořádku a
jeho likvidace odčerpává obci nemalé finanční prostředky, které
mohou chybět jinde. Řešení je přitom tak jednoduché dodržení několika základních pravidel pomůže Bašti uspořit
peníze a vizitkou naší obce bude pořádek i u tak problémových
míst, jakými jsou stanoviště kontejnerů.
Ing. Iva Cucová, starostka

✔ Do kontejnerů na tříděný odpad patří pouze určené
druhy řádně vytříděných odpadků.
✔ Tříděný odpad musí být umístěn přímo do
příslušného kontejneru.
✔ Krabice nebo plastové láhve je třeba před vhozením
sešlápnout, jinak místo v kontejneru zbytečně zabírá
vzduch.
✔ Ke kontejnerům je zakázáno odkládat jakýkoliv
odpad (zahradní, stavební) nebo jiné předměty.
✔ Hlavně ve večerních, nočních a ranních hodinách
musí být při odkládání odpadu samozřejmostí
ohleduplné chování a co nejmenší hluk.

Kontejnery na velkoobjemový odpad

zůstávají na úrovni letošního roku.
Uzavřít smlouvu a zaplatit poplatek
bude možné od 14. ledna 2013.
Bližší informace vám přineseme v
lednovém vydání Zpravodaje.

budou přistaveny

v sobotu 1. prosince od 8 do 12 hodin
u Obecního úřadu v Bašti a
u školky KinderGarten v Nové Bašti.

Ceny popelnic pro rok 2013

Hledám paní na hlídání 2 dětí (3 a 4,5 roku).
Hlídání v době lehké nemoci, občasné
vyzvedávání ze školky, atd.
Tel. 608 901 414, lokalita Bašť.

Ve stručnosti …
✔ na úřední desce a webových stránkách obce byl zveřejněn
návrh rozpočtu obce na rok 2013 a rozpočtový výhled
na období následujících pěti let;
✔ na webových stránkách obce byl zveřejněn Návrh změny
územního plánu obce Bašť;
✔ ukládání odpadu ze zahrádek v Zahradnictví Na
Předbojské v letošním roce bylo ukončeno a bude
pokračovat na jaře 2013;
✔ svoz biopopelnic v letošním roce byl ukončen a bude
pokračovat na jaře 2013;
✔ svoz vánočních stromků plánujeme na pondělí 7.
ledna 2013;
✔ ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhne první kolo
prezidentských voleb, přímá volba prezidenta bude
dvoukolová, na území ČR bude probíhat v pátek od 14,00
do 22,00 hod a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal
nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů
oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali
platný hlas. V případě, že žádný z kandidátů nezíská
potřebný počet hlasů ke zvolení, zajistí Ministerstvo vnitra,
aby se druhé kolo volby prezidenta konalo třináctý a
čtrnáctý den po ukončení hlasování v prvním kole volby
prezidenta.

Inzerce

U kapličky v Baštěku a u kontejnerů v lokalitě Nad
Dvorem lze velkoobjemový odpad ukládat volně,
ovšem pouze v uvedeném čase. Kontejnery jsou
určeny na starý nábytek, koberce apod., nepatří do
nich nebezpečný odpad. Dbejte, prosíme, pokynů
obsluhy.

Na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě
jsou k dispozici veškeré potřebné informace: přehled
kontejnerových stanovišť, počet kontejnerů a den
jejich vyvážení, pokyny k nakládání se všemi dalšími
druhy odpadů.

PRONÁJEM SKLADOVÝCH
PROSTOR 210 m2 V BAŠTI

Inzerce

Aktuálně z MŠ ...

Nabízíme k pronájmu skladové prostory o
rozměrech 210 m2, možno využít i jako
dílnu. Prostory je možné vytápět a mají
přímý vjezd ze dvora. V areálu je možnost
pronájmu
dalších
skladových
a
parkovacích ploch.
V. Žihla, tel. 774 622 010
Vyjádření společnosti ROPID k problematice
neodbavení dětí na zastávkách MHD v Praze,
čekajících na spoje linky 368
Stavba nové budovy mateřské školy, 17. listopad ve 13.00 hod.

Zápis do nové budovy MŠ
3. 12. 2012
od 6.30 do 16.00 hod.
Rodiče přinesou vyplněné a podepsané tyto
tiskopisy:
1)Žádost o přijetí dítěte do MŠ
2)Přihláška ke stravování
3)Evidenční list dítěte
Nová budova MŠ se bude otevírat v únoru 2013.
Děti budou umístěny podle preferované provozní doby MŠ.
Stávající dvě třídy ( MŠ Fialka) mají provoz od 6.30-16.30 hod.
V nové budově MŠ s třídou Korálky plánujeme provoz od 7.3017.30 hod. Do přihlášky proto, prosíme, vyplňte
požadovanou dobu pobytu dítěte v MŠ (od -do).

Právní normy v oblasti dopravy dávají dětem za určitých předpokladů
nárok na slevy jízdného, nedávají jim však žádná jiná práva, tedy ani
na přednostní přepravu. Ani na základě ponechání dítěte bez dozoru
není možné vyžadovat od ostatních další povinnosti.
Cestující, který má platnou jízdenku, má právo na přepravu a nelze
ho z vozidla vykázat jen proto, že na přepravu čeká jiný cestující,
který se do vozidla nevejde, bez ohledu na stáří, invaliditu či cíl cesty
a ztrátu přípojů. Řidič může cestujícího vykázat pouze za porušení
smluvních přepravních podmínek. Ne však proto, že nedělal nic
špatného, jen proto, aby vzal jiného cestujícího. Pokud se cestující v
autobuse směřujícím do Vaší obce dohodnou, že vystoupí, aby
nechali nastoupit děti svých sousedů, a je to jejich svobodná vůle, do
které je nikdo nenutí, jistě není možné takové jejich jednání
odsuzovat. Ale není možné je z vozidla vykázat jen proto, aby se tam
děti vešly.
Naše organizace se snaží o optimalizaci jízdních řádů na základě
objednávky obcí a měst regionu, resp. Středočeského kraje, kteří
hradí provozní ztrátu, a možností jednotlivých dopravců. V poměrně
krátkých časových obdobích ranní a odpolední špičky je přitom na
dopravu kladen obrovský nápor.

Přijímací kritéria naleznete na webových stránkách
www.obecbast.cz

Vzniká školská komise
V uplynulých dnech byli rodiče a zákonní zástupci
informováni starostkou obce o rozhodnutí zastupitelstva
obce o zřízení školské komise jako poradního orgánu rady,
resp. zastupitelstva obce.

Školská komise se bude zabývat mj. otázkami organizace a
financování provozu MŠ a informovanosti rodičů, resp.
zákonných zástupců dětí navštěvujících MŠ. Jedním z prvních
témat bude rozpočet MŠ na rok 2013, otevření nové třídy
mateřské školy, které předpokládáme v únoru 2013, provozní
doba MŠ a s ní související převody dětí mezi jednotlivými třídami.

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 640 výtisků,
tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť, zdarma

besídka
MŠ Bašť
11. 12. 2012
17 hod.
Kostel sv. Martina
Líbeznice

o odškodnění, ani na něj
právní předpisy nedávají
cestujícímu
možnost.
Vyhláška
ministerstva
dopravy a spojů 175/2000
Sb. (o přepravním řádu pro
veřejnou drážní a silniční
osobní dopravu) totiž v
paragrafu 42, odstavci 4
uvádí: Jestliže ve veřejné
drážní a silniční osobní
dopravě nebyl cestující
přepraven včas, nemá
právo na náhradu škody.

NABÍDKA SPORTOVNÍHO VYŽITÍ
V AREÁLU NÁVES 1, BAŠŤ
Nabízíme využití tenisové haly a squashových kurtů v
našem objektu. Tyto prostory je také možno využít k
dalším sportovním aktivitám jako například ke hře
stolního tenisu nebo nohejbalu.

V. Žihla, tel. 774 622 010 nebo 774 622 008

Inzerce

Zřízení školské rady bylo na programu zasedání zastupitelstva
obce, které se uskutečnilo dne 12. 11. 2012. V rozpravě k tomuto
bodu programu zazněly pozměňovací návrhy, aby školská rada
nebyla zřízena z důvodu, že školskou radu povinně zřizují
zřizovatelé základních a vyšších stupňů škol a ve školském
zákoně není upraveno její zřízení pro mateřské školy. Dále však
bylo v rozpravě konstatováno, že vznik platformy, která spojí
zástupce zřizovatele, personálu mateřské školy a zákonných
zástupců dětí a umožní rodičům podíl na správě mateřské školy,
je potřebný a toto konstatování podpořila i přítomná ředitelka MŠ,
paní Zuzana Černá. Zastupitelstvo obce proto usnesením č.
14/048 schválilo pozměňovací návrh o zřízení školské komise
podle zákona o obcích a uložilo starostce obce připravit návrh na
jmenování členů komise.

Vánoční

Z hlediska délky pracovní
doby řidičů není výhodné
nasazení
velkého
množství vozidel pouze v
kratičkém období, ale
menší počet vozů po
delší
období,
které
vytvoří pro řidiče pokud
možno nedělené směny
vhodné délky. Pokud jde

Vánoce, Vánoce přicházejí ...
Pozvánka na

předvánoční setkání

o.s. kynologie Bašť
9.12.2012
od 10 do 12 hodin
na cvičáku.
Teplé nápoje pro Malé i
Velké přátele pejsků budou
připraveny.
Při
této
příležitosti se bude konat
sbírka dárků pejskům z
útulku
v
Kralupech
n.Vltavou (pamlsky, piškoty,
léky atd.). Bližší informace
najdete na
www.kynologiebast.cz.
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Rodinná stáj v Baštěku
Advent v baštěckých kapličkách
pro vás opět připravilo o. s. Bašť se baví
a děti navštěvující výtvarný kroužek.
Členové sdružení přejí všem občanům
Baště krásné Vánoce a vše nejlepší v
novém roce 2013.

zve všechny na

Vánoční jízdy
28. 12. 2012 od 10 do 16 hodin
K Rybníku 26, Bašť
Jízdné dobrovolné

6. ročník turnaje
ve stolním tenise

Vánoční pinčes

Sportovní hala V. Žihly, Náves 1, Bašť

přihlášky petr.cuc@seznam.cz, 722 265 229

Zde odstřihněte

Hledáte námět na vánoční dárek?

Obdarujte své blízké
vánočním voucherem
s 10 % slevou na výuku angličtiny.
Volejte 724 369 712

Inzerce

sobota 15. 12. 2012
od 13 hodin

Inzerce

