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

Společenská rubrika
V měsíci  březnu oslaví významné životní jubileum: 

paní Vladimíra Vaňková Plíšková, pan Daniel Mudrák, paní 
Eva Zítková, paní Vlasta Kučerová, paní Vlasta Váňová, pan 
Josef Mazánek, pan Tomáš Hladík, paní Andrea Veselá, paní 
Věra Petráčková, paní Ivana Pešičková, slečna Kristýna 
Veinlichová, pan Tomáš Holoubek, pan Josef Varga, paní 
Hana Trefná, pan Josef Starý, paní Zuzana Olmerová, paní 
Soňa Peková, paní Jana Kejlová a paní Jaroslava 
Kuchynková.

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci úřadu přejí všem 
oslavencům mnoho štěstí, zdraví, pohody a životního 
optimismu do dalších let.

    

Do diáře …
       4. pondělí - zahájení odečtů vodoměrů v Nové Bašti
     7. čtvrtek - vývoz popelnic možný už pouze se známkou na 2013
     8. pátek - uzavření Obecního úřadu
     9. sobota - Jarní bazárek (více na Pozvánky …)
   13. středa - ukončení odečtů vodoměrů v Nové Bašti
   15. pátek - Páteční večer v Pohodě (více na Pozvánky ...)
   16. sobota - mobilní svoz nebezpečného odpadu
   16. sobota - 2. Baštěcký country ples
   18. pondělí - zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hodin
   23. sobota - svoz velkoobjemového odpadu
   23. sobota - Dopoledne s Legem (více na Pozvánky …)
   23. sobota - Společná velikonoční dílna (více na Pozvánky …)
   26. úterý - Členská schůze o. s. Bašť se baví (více na Pozvánky...)
   31. neděle - uzávěrka přihlášek na Noc s Andersenem
     5. pátek - Noc s Andresenem (více na Pozvánky ...)
  
   

 
   

Více čtěte na str. 4

Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny 

v sobotu 23. března od 8 do 12 hodin
u Obecního úřadu v Bašti a

u školky KinderGarten v Nové Bašti
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.

Bašť nově v MASce
Nejde o dozvuk masopustních 
rejů. Obec Bašť spolu s dalšími 
obcemi v okolí iniciovala v lednu 
vznik MAS Nad Prahou.

Co znamená ta zkratka? 
V češtině se vžilo označení místní 
akční skupina. „Zavání to trochu 
totalitním slovníkem, ve skutečnosti 
se pod tím ale skrývá společná 
aktivita obcí, neziskových organizací 
a podnikatelů na přesně 
vymezeném území při realizaci 
potřebných a zajímavých projektů. O 
tom by v předchozí éře nemohla být 
řeč. Původní anglický název by se 
měl doslova překládat místní 
skupina akce,“ vysvětluje starostka 
obce Ing. Iva Cucová.

Místní akční skupiny jsou 
zároveň jedním z důležitých 
zprostředkovatelů finanční pomoci 
z EU. „Do středočeských obcí, které 
se do MAS zapojily, plynulo 
v posledních pěti letech necelých 
600 miliónů korun. Pomohly na 
světlo celé řadě drobných projektů. 
Obce a místní spolky mohly 
rekonstruovat centra pro volný čas. 
Vznikala drobná sportoviště a 
dětská hřiště. Podnikatelé se dostali 
k moderním výrobním technologiím,“ 
zmiňuje úspěšné projekty náměstek 
ředitele Státního zemědělského 
intervenčního fondu Jan Havlíček.

Prvním krokem při vzniku 
MAS je spojit území obcí a měst pod 
jedním regionem. 

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

úředních hodinách na Obecním úřadě

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4. února 2013:
1. schválilo:
● dodatek č. 3/2013 ke změně Zřizovací listiny MŠ Bašť;
● smlouvu o příspěvku na technickou infrastrukturu mezi obcí a 

Jarmilou Hockovou a Annou Srbkovovu ve znění podle závěrů 
rozpravy;

● podání žádosti o dotaci z fondu Podpory a obnovy rozvoje 
venkova MMR ČR (dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a 
mládeže do komunitního života v obci) na revitalizaci parku 
(pozemek p.č. 36/1) a osazení herních prvků podle podkladů 
k usnesení a uložilo podání žádosti o dotaci do 15. února 2013 a 
předložení dalších min. dvou cenových nabídek na revitalizaci 
parku;

● partnerství obce k MAS Nad Prahou, o.p.s., vzalo na vědomí 
návrh rámcové partnerské smlouvy a uložilo projednání 
připomínek ke smlouvě dle zápisu;

● uzavření smlouvy o příspěvku pro Knihovnu E. Petišky v Brandýse 
nad Labem-Staré Boleslavi na poskytování knihovnických služeb 
pro rok 2013 ve výši 1600,- Kč a uložilo aktualizaci údaje o počtu 
obyvatel obce k 1. lednu 2013;

● servisní smlouvu mezi obcí a společností JD ROZHLASY s.r.o.;
2. vzalo na vědomí:
● navrhované řešení napojení svítidel VO a pověřilo starostku 

k dalšímu jednání se společností KM DEVELOPERS, s.r.o. 
týkajícího se převzetí VO v lokalitě Za Hřištěm do správy obce;

3. uložilo:
● projednání zajištění výkonu funkce odborného lesního hospodáře, 

přípravu hospodářského plánu resp. osnovy a přípravu 
výběrového řízení na nového nájemce lesa;

4. pověřilo:
● Jiřího Nedvěda, ml. zastupováním obce na Valné hromadě 

Honebního společenstva Bašť konané 23. února 2013 v restauraci 
U Svobodů v Předboji, a to na základě plné moci, která 
zmocněnce opravňuje činit veškeré úkony spojené s účastí na 
předmětné valné hromadě.

Bašť nově v MASce
dokončení z titulní strany

Čím větší toto území je, tím větší obnos peněz bude možné pro 
region v budoucnu získat. MAS Nad Prahou zahrnuje zatím 25 
obcí od pravého břehu Vltavy po levý břeh Labe. Podařilo se tak 
spojit dva existující mikroregiony – Dolní Povltaví a Region 
povodí Mratínského potoka.

Do poloviny února se do MAS Nad Prahou stihlo zapojit téměř 30 
neziskových organizací a podnikatelů. Přistoupit bude samozřejmě 
možné i kdykoli později. Podrobné informace je možné už teď 
najít na adrese www.nadprahou.eu. 

Úkolem MAS v následujících měsících letošního roku bude 
připravit strategii rozvoje území a pravidla pro nakládání 
s evropskými dotacemi. Jednou z předností tohoto způsobu 
rozdělování prostředků je to, že k němu nedochází ve vzdálených 
krajských nebo státních úřadech, ale přímo v místě a o úspěchu 
jednotlivých projektů rozhodují místní lidé ze samospráv, z řad 
neziskovek a podnikatelů. „S každým rozdělováním finančních 
prostředků jsou spojeny komplikace a nezbytná administrativa. 
Museli jsme se ale rozhodnout, zda necháme příležitost plavat, 
nebo tohle rozdělování jako nutné zlo uneseme. Dali jsme 
přednost tomu druhému s tím, že se budeme všemi silami snažit 
byrokracii omezovat,“ vysvětluje Iva Cucová a zdůrazňuje, že 
zejména pro neziskové organizace to může být důležitá pomoc. 
Všechny ostatní zdroje dotací pro ně totiž postupně zanikly. „V 
balíku peněz určených k přerozdělení prostřednictvím MAS by 
naopak mohlo prostředků v budoucím období od roku 2014 
dokonce přibývat. Evropská unie totiž rozdělování prostředků 
touto formou v menších regionech podporuje,“ dodává Jan 
Havlíček.

„Byla bych moc ráda, kdyby nakonec MAS Nad Prahou 
nepřivedla do regionu jen peníze, ale podařilo se ji spojovat a 
posilovat i zajímavé aktivity. V dobře fungujících MASkách ve 
středních Čechách se to opravdu daří. Neziskové organizace i 
obce si vzájemně pomáhají. Mohou se vyhnout zbytečným slepým 
uličkám a někdy spolu i v dobrém soutěží,“ shrnuje Iva Cucová.
  

Jak vybrat školku?
Mateřská školka neodmyslitelně patří k vývoji 
každého dítěte. Školka je místem, které bude 
Vaše dítě navštěvovat i několik let, proto je 
třeba výběru věnovat náležitou péči. Na výběr 
máte ze dvou možností: státní nebo soukromá 
školka. Pokud dítě nepřijmou do státní školky, 
musíte volit školku soukromou. A podle čeho 
vybírat? Subjektivně vybíráme školku podle 
ceny, otevírací doby, dostupnosti atd. 
Objektivně je třeba vybírat školku ještě podle 
dalších kritérií, která, pokud nejste 
odborníkem, nemáte možnost (v té negativní 
podobě) odhalit. Zaměřme se právě na ně.
Informovanost
Samozřejmostí kvalitní školky by měla být 
pravidelná informovanost o provozně-rutinním 
dění – výlety, kroužky, říkanky, změny 
v programu, ale i např. informace o vývoji 
dítěte (sociálních dovedností, tvořivosti, 

 

fyzického vývoje, obecné vědomosti, motorika 
atd.). Školka by rovněž měla úzce 
spolupracovat s logopedem (ideálně týdenní 
návštěvy školky).
Kroužky
Kolik má školka kroužků, jak jsou pestré? Běžně 
se setkáte s kroužky typu kreslení, tanečky, 
angličtina atp. S jakou pravidelností a jakým 
personálem jsou tyto kroužky zabezpečeny? 
Máte zájem o angličtinu? Nebuďte skromní a 
chtějte učitele z USA. Máte zájem o hudební 
aktivitu? Požadujte pestrou paletu hudebních 
nástrojů a kvalitního učitele. A nezapomeňte – 
děti se efektivně učí pouze tehdy, pokud jsou 
v malých skupinkách a jsou rozděleny podle 
věku.
Ceny a platební podmínky
Co je v ceně a co je hrazeno zvlášť (registrační 
poplatek, strava, kroužky)? Všeobecně platí, že 
čím jednodušší ceník, tím důvěryhodnější 
školka. Jedna cena za vše je většinou zárukou 

kvalitní školky.
Kompenzace absencí
Dítě se rozstoná. V létě jedete na dovolenou. V 
jaké míře refunduje školka absence? Je možné 
absence nahrazovat? Někdy vůbec, někdy vrátí 
pouze za stravu, někdy „bůh ví kolik…“. Pokud 
narazíte na školku, kde za neodchozenou 
docházku dítěte dostanete vše, anebo alespoň 
většinovou část, jste zřejmě na správné 
adrese.
Závěrem
Při výběru školky pro své dítě buďte obezřetní. 
Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je 
osobní návštěva školky, příp. zkouškové 
dopoledne. Rozhodujte se vždy pečlivě a 
rozhodnutí předem důkladně zvažte. Vždy si 
rovněž vyhraďte čas na návštěvu alespoň dvou 
školek. A pamatujte - ne vždy je první dojem 
tím dojmem správným.

Autorka článku je speciálním pedagogickým pracovníkem 
Asociace předškolní výchovy a vzdělávání, o.s.

Oznámení

Uzavření obecního úřadu
v pátek 8. března

z důvodu školení
zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.

Studentka 3. ročníku 
Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy,  

s tříletou praxí, 
nabízí doučování 

ČJ, AJ, NJ a 
společenských věd 

v rámci ZŠ i SŠ.
Tříletá zkušenost+ časová 
flexibilita+ kvalitní práce. 

Budu se těšit!
608 477 631

http://www.obecbast.cz/


MODRÉ DVEŘE NABÍZÍ 
NEJEN POMOCNOU RUKU
Terapeutické centrum Modré dveře v Kostelci nad 
Černými lesy nabízí zdarma pro širokou veřejnost 
krizovou pomoc a pro mentálně postižené a 
duševně nemocné sociální rehabilitaci a sociálně 
aktivizační služby.  Otevřeno je však i daleko širšímu 
okruhu činností. 
Centrum také nabízí podpůrná a vzdělávací setkání, 
jejichž témata se odvíjejí od problémů, s nimiž se na 
jeho pracovníky občané obracejí. Příkladem je 
PSYCHOTERAPEUTICKÁ SKUPINA pro lidi zatížené 
péčí o někoho blízkého. Na psychology centra se totiž 
začali  obracet  lidé  se  zkušeností péče o bezmocného 

seniora, těžce nemocné dítě či dospělého nebo jinou 
blízkou osobu, která trpí duševním onemocněním, 
mentálním postižením či jiným handicapem. Mnohdy se 
svěřují psychologovi slovy „Chtěl bych se starat, ale už 
na tu péči nějak nemám sílu…“  Často čelí únavě a 
stereotypu, ambivalentními pocity vůči blízkému, o nějž 
pečují, řeší otázky slaďování péče a osobního či 
pracovního života. Proto se psychologové centra 
rozhodli otevřít skupinu, kde se mohou lidé pečující o 
blízkého setkat, sdílet svoje zkušenosti a poskytnout si 
podporu. Informace o možnosti zúčastnit se tohoto 
setkávání získáte na tel. 725 840 840.
Dalším specifickým programem je PŘEDPORODNÍ 
PŘÍPRAVA a RODIČOVSKÁ PORADNA, která je 
určena pro ženy se zkušeností duševního onemocnění 
či duševními obtížemi. Probíhá individuální, případně 
párovou formou. 

Poradna odpoví na dotazy ohledně těhotenství, porodu 
a poporodního období s důrazem na psychologickou 
problematiku těchto období a řešení nejistot, které jsou 
s nimi spojeny. Rodičovská poradna poskytne podporu 
v případě nejistot a potíží s výchovou a péčí o dítě. 
Pro centrum je velmi důležité, aby jej navštěvovalo co 
nejvíce lidí a klienti navštěvující sociální služby tak 
nebyli zavřeni za vysokou zdí a těžkými vraty, ale měli 
možnost se tu potkávat s širokou veřejností. Na 
internetových stránkách centra je výčet všech 
nabízených služeb a volnočasových aktivit. Tím však 
nabídka centra nekončí.  Stálý program obohacují 
sezónní jednorázové akce. Terapeutické centrum 
Modré dveře je zkrátka místem, kde lidé najdou 
unikátně nabízenou pomoc, ale také mohou načerpat 
energii skrz své tvořivé já nebo prostě jen relaxovat.  
Více informaci na  www.modredvere.cz

Nabízím kompletní zpracování 
účetnictví pro střední a malé firmy 
včetně neziskových a vedení daňové evidence. 
Dlouholetá praxe. Kontakt: 605 218 281
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Bezplatná pomoc spotřebitelům
Nejznámější aktivitou největší spotřebitelské 

organizace v ČR Občanského sdružení spotřebitelů TEST je 
vydávání časopisu dTest s výsledky nezávislých a objektivních 
testů zejména potravin, domácích spotřebičů, elektroniky, výrobků 
pro děti, finančních a jiných služeb. Kromě toho upozorňuje na 
nebezpečné výrobky, zodpovídá každoročně na desetitísíce 
spotřebitelských dotazů ohledně reklamací, odstupování od smluv 
apod. A usiluje o zlepšení postavení spotřebitelů také v dalších 
oblastech. 

Od roku 1994 publikovalo sdružení testy tisíců výrobků a 
upozornilo na stovky nebezpečných výrobků (většina z nich byla 
určena dětem). Cílem zveřejňování výsledků testů je usnadnit 
rozhodování spotřebitelů při nákupu spotřebního zboží a apelovat 
na prodejce, aby jimi nabízený sortiment výrobků byl skutečně 
kvalitní. 

I my se mnohokrát denně ocitáme v roli spotřebitelů a ne 
vždy se to obejde bez komplikací. V takových situacích je důležité 
znát  svá práva i povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu. 
Spotřebitelská poradna dTest nabízí bezplatně:
● Poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon 299 

149 009 (pracovní dny 9-17, běžný telefonní tarif) či přes 
internet na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna

● Databázi více než 5 000 nebezpečných výrobků na webových 
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz, která je díky mobilní 
aplikaci dostupná kdekoliv

● Vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro 
konkrétní účel

● Mnoho různých informací a publikací pro spotřebitele 
zaměřených na nejrůznější aspekty spotřebitelských práv 
(předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet, 
telekomunikace, cestování, potraviny a mnohé další)

● Samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky určenou k volné 
distribuci

Zápis do MŠ Bašť pro školní rok 2013/2014
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 bude zahájeno zápisem 
dne 3. 5. 2013. Přihlášky budou k dispozici v MŠ, K Beckovu 142 
(původní budova, třída Hvězdiček) po celý měsíc duben.  
Vzhledem k povinnosti přiřadit přihlášce pořadové číslo, pod kterým bude 
probíhat správní řízení a na jehož základě budou rodiče vyrozuměni o přijetí 
dítěte do MŠ (v případě zamítnutí se rozhodnutí zasílá na adresu uvedenou v 
přihlášce), nelze přihlášku uveřejnit v elektronické podobě ke stažení.

http://www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna


Nové kroužky v Centru pro rodinu POHODA
Od 4.3.2013 začíná kroužek Pohybové hry pro všechny 
předškoláky od 3 do 6 let. Hry budou probíhat vždy v pondělí od 17 
hod. v CPR Pohoda a dle počasí také venku. Kroužek vede Irena 
Šulcová a stojí 800 Kč do konce června. Je zaměřen na podporu 
fyzického a psychického vývoje dítěte pomocí her, tance, písniček a 
to s použitím netradičních cvičebních pomůcek. 

Již v únoru se rozběhlo cvičení miminek  pod vedení Martiny 
Proxové. Hodiny probíhají v CPR Pohoda, hodina stojí 70 Kč. Úterý 
od 9:30 hod je věnováno miminkům od 3 měsíců věku do období než 
začnou lézt. Ve středu od 9:30 hod je cvičení pro děti lezoucí, ale 
ještě nechodící s jistotou. V oba dva dny je po skončení cvičení 
otevřena herna, kde můžete strávit čas s dalšími maminkami.
Další zájemci o cvičení se mohou kdykoliv připojit.
Více informací najdete na  www.bast-se-bavi.cz  nebo na tel. 
602133667.

SK BAŠŤ
Fotbalový klub SK Bašť hledá registrované i 
neregistrované hráče od 16-ti let. 
Trénink je každou sobotu od 14 hod. na 
fotbalovém hřišti. Od dubna budou tréninky v 
týdnu /den bude upřesněn/. Přijďte mezi nás, 
těšíme se na Vás.

Kontakt p. Kalaš František tf. č. 603472967. 

Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

Veselé Velikonoce a
   bohatou pomlázku

přejí zastupitelé
a zaměstnanci
obecního úřadu

Únor 2013  
obrazem
1 – vepřové hody; 2 a 3 
Maškarní bál, 4 – otevření 
nové MŠ, 5 – Den 
otevřených dveří v nové 
MŠ, 6 – Masopustní průvod
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http://www.bast-se-bavi.cz/


Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 670 výtisků, tisk a distribuci zajišťuje 
Obecní úřad Bašť, zdarma

Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

o. s. Bašť se baví vás zve na
výroční členskou schůzi

26. března 2013 od 19 hodin v restauraci VILA

Průmyslové zboží
Jitka Kalašová

Hlavní 55, Měšice
(vedle obecního úřadu)

nabízí tento sortiment :

železářství
instalaterské zboží

elektro
drogerie

domácí potřeby
výroba klíčů a autoklíčů

krmivo pro malé hlodavce, ptactvo, 
kočky a psy

granule pro králíky a slepice
postřiky a hnojiva

otevírací doba
PO - PÁ 8,00 - 17,00

SO 8,00 - 11,00

Inzerce
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