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

Společenská rubrika
V měsíci  dubnu oslaví významné životní jubileum: 

paní Marta Mišnerová, pan Jaroslav Kubeš, pan Vojtěch 
Vrťátko, paní Lenka Chvátalová, pan Martin Netrefa, paní 
Vladimíra Zemanová, paní Martina Topolová, pan Martin 
Dostál, paní Věra Vondráková, pan Anton Varga, paní Soňa 
Maršálková, pan Lubomír Petrašovič, paní Jaroslava Iciková, 
paní Cecílie Kalašová a paní Božena Trochová.

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

    

Do diáře …
od 2. úterý – možnost vyzvedávání přihlášek do MŠ
13. sobota – zájezd na Tržnici Zahrady Čech (viz úvodní strana)
13. sobota – zahájení ukládání odpadu v Zahradnictví Na    

        Předbojské (více str. 3)
14. neděle – Puzzle (více na Pozvánky ...)
15. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19 hodin, OÚ
19. pátek – Páteční večer v Pohodě (více na Pozvánky...)
20. sobota – Drátování stromečků (více na Pozvánky ...)
25. čtvrtek – Den otevřených dveří v MŠ
26. pátek – Den otevřených dveří v MŠ
27. sobota – Zábavné dopoledne s Legem (více na Pozvánky ...)
29. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19 hodin, OÚ
30. úterý – Pálení čarodějnic (viz úvodní strana)
  3. pátek – zápis do MŠ
       
  
   

 
   

Více čtěte na str. 4

Svozový den bioodpadu 
je každé sudé pondělí

Na dokladech o zaplacení sjednané 
služby je chybně uvedeno každé sudé úterý se 
zahájením svozu od 2. dubna. Společnost 
.A.S.A. se velmi omlouvá všem občanům, které 
chybou ve formuláři uvedla v omyl. Svoz 
bioodpadu byl zahájen 1. dubna a nadále 
bude vyvážen každé sudé pondělí. 
Společnost .A.S.A. děkuje za pochopení.

Bašť se probouzí ze zimního spánku
Skutečnost, že jaro ještě nepřevzalo nadvládu nad zimou, nebrání tomu, 
aby se naše obec pomalu, ale jistě probouzela ze zimního spánku. První 
vlaštovkou byla brigáda Rybářského spolku, jehož členové uklidili okolí 
Malobaštěckého rybníka. Na ně navázala brigáda ZO ČZS, při které její čle-

nové  upravili  záhony  v  parku
u Vily.Fotbalisté opravili lavičky
na fotbalovém hřišti, členové o.
s. Kynologie připravili psí louku
na  jarní  nápor  čtyřnohých mi- 
láčků.  Byly zahájeny  práce na
revitalizaci parku, který obec  v
konci loňského roku získala do
vlastnictví. Na snímku vidíte je-
den  ze  snímků  studie,  kterou
zastupitelstvo  obce schválilo k 

dokončení na str. 3
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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

Oznámení
Uzavření obecního úřadu

ve čtvrtek 9. a pátek 10. května
Děkujeme za pochopení.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 4. března 2013:
1. schválilo:
● návrh, aby v prvním pololetí roku 2013 byla zvýšená pozornost 

Obecní policie Líbeznice věnována dodržování obecně závazných 
vyhlášek obce Bašť;

● kalkulaci vodného a stočného pro rok 2013, která byla předložena 
společností VaK Zápy, s.r.o.;

● Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle 
zákona 106/1999 Sb.;

● rozpočet Mateřské školy Bašť, Praha – východ, příspěvkové 
organizace;

● nájemní smlouvu mezi obcí a společností Lesní Středočeská CZ s.r.o. 
s platností na dobu určitou do 31. 12. 2016;

2. vzalo na vědomí:
● zprávu  o  činnosti  Obecní  policie 
     Líbeznice v obci Bašť za rok 2012;
● zprávu o hospodaření Obecní poli-
     cie Líbeznice za roky 2011 a 2012;
● zprávu o činnosti Policie ČR OOP
     Odolena Voda za rok 2012;
● Informace   týkající   se   dopravní
     situace  v  obci  Líbeznice  a  v  oblasti  základního  školství a pověřilo
     starostku  obce  zahájením přípravy  veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
     Bašť  a  obcí  Líbeznice   upravující  spolupráci  v   oblasti  základního
     školství;
● nabídku na odkup pozemku parc. č. 554/91 společností ČEZ 

Distribuce a uložilo přípravu dalších podkladů, které budou obsahovat 
přehled všech trafostanic v obci a formu vlastnictví dotčených 
pozemků, a jejich předložení na nejbližším zasedání ZO;

3. zrušilo:
● část usnesení č. 7/053 týkající se přípravy výběrového řízení na 

nového nájemce lesa.

Na zasedání dne 18. března 2013 zastupitelstvo obce:
1. schválilo:
● smlouvu o výpůjčce sběrných nádob mezi obcí a společností EKO-

KOM;
● předloženou studii revitalizace parku v centru obce a uložilo 

předložení 3 cenových nabídek na její realizaci, které budou ze 
schválené studie vycházet;

● doplnění větracího okénka ve výdejně jídel do projektu budovy MŠ 2 a 
uložilo zadání změny dodavateli;

● rámcovou partnerskou smlouvu s MAS Nad Prahou, o.p.s.;
● připomínky ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích v Bašti a uložilo jejich předání společnosti SOMARO 
CZ, s.r.o., která bude zpracovávat grafickou přílohu k žádosti a 
projednání připomínek s příslušnými dotčenými orgány;

2. vzalo na vědomí:
● zprávu Kontrolního výboru obce Bašť;
● cenovou nabídku společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. na umístění 

nových osvětlovacích těles VO a uložilo ji do 15. 10. 2013 znovu 
předložit k posouzení v závislosti na finanční situaci obce a 
informovat o přijatém usnesení žadatele; 

3. neschválilo:
● nabídku   na   odkup  pozemku   parc.   č.  554/91   společností   ČEZ
                                                         Distribuce a uložilo přípravu smlouvy

          o zřízení věcného břemene;

                                                     

Nabízím kompletní zpracování 
účetnictví pro střední a malé firmy 
včetně neziskových a vedení daňové evidence. 
Dlouholetá praxe. Kontakt: 605 218 281

Zápis do MŠ Bašť pro školní rok 2013/2014
Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 bude zahájeno zápisem dne 
3. 5. 2013. Přihlášky jsou 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.
Dny otevřených dveří v MŠ Bašť
se uskuteční ve čtvrtek 25. a v pátek 26. dubna v jednotlivých budovách 
MŠ následovně (platí pro oba dny):
Třída Hvězdiček (původní budova, K Beckovu 142) od 14 do 16 hodin
Třída Sluníček (nová budova, K Beckovu 918) od 15 do 17 hodin a
Třída Korálků (letos postavená budova, Korálových 480) od 15.30 do 
17.30 hodin. Na setkání s Vámi se těší personál MŠ.
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● povolení výjimky ke snížení 
odstupové    vzdálenosti   přístavby 
na   vzdálenost  1,05   m   od  
hranice  s pozemkem parc. č. 98/1  
a uložilo   uplatnění   námitky  u SÚ 
Líbeznice.  

DALŠÍ SLUŽBY
● Barvení řas
● Barvení a úprava obočí
● Depilace obličeje, nohou a paží voskem nebo
   cukrovou pastou Phandy´s 

http://www.obecbast.cz/
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Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Bašť v oblasti 
poskytování informací za rok 2012.
Počet písemně podaných žádostí o informace dle jednotlivých 
odborů – 3, 
Počet podaných odvolání (rozklad) proti rozhodnutí – žádné,
Přezkoumání rozhodnutí soudem – žádné,
Řízení o sankcích za nedodržování zák. č. 106/1999 Sb. – žádné.

Bašť se probouzí ze zimního spánku
dokončení ze str. 1
realizaci, pro kterou obec nyní vybírá dodavatele. S více snímky této 
studie se můžete seznámit na webových stránkách obce. Již byla 
vybudována zpevněná cestička, znovu zabudovány sloupky okolo jezírka, 
které dostanou nový nátěr. Byly započaty terénní úpravy, v tomto týdnu 
bude navezena a rozprostřena ornice. Živý plot směrem do Hlavní ulice 
byl výrazně zkrácen, doufáme, že obrazí a vytvoří tak příjemné odstínění 
rušné komunikace. Samozřejmostí budou nové lavičky a odpadkové 
koše. Obec na začátku roku požádala Ministerstvo pro místní rozvoj  o 
dotaci z Programu obnovy venkova  na vytvoření nízkého lanového parku 
pro děti právě v této lokalitě, aby se park stal atraktivním místem 
aktivního trávení volného času a přilákal děti, které v současnosti ke svým 
hrám využívají sice opravenou, ale pro tyto účely zcela nevhodnou a 
hlavně nebezpečnou oblast Návsi.

Dále byly zahájeny práce na přímém propojení Nové Bašti a 
lokality Za Horkou, kde se nachází nová budova mateřské školy. Byla 
vybudována zpevněná cesta, dojde k úpravě veřejné zeleně v jejím 
bezprostředním okolí, budou instalovány koše, v případě zájmu i lavičky.

Odpadkové koše spolu se schránkami sáčků na psí exkrementy 
budou instalovány v průběhu příštích týdnů na dvanáct dalších míst v 
obci. Veškeré iniciativy si vyžádají nemalé finanční prostředky, věřím 
proto, že si této skutečnosti budeme všichni vědomi a podle toho se ke 
svému okolí chovat.

V této souvislosti bude také období jara a léta zaměřeno na 
kontrolu dodržování vyhlášek obce – úklid po psech, udržování čistoty, 
vznik černých skláde, poškozování veřejné zeleně, zábory obecních 
pozemků, sekání stavebních parcel a další problematické oblasti budou v 
hledáčku pěších hlídek obecní policie.                -icu-

Ukázka prvků nízkého lanového parku pro děti, Areál Plešivec
Ukládání odpadu ze zahrádek

zahajuje
v sobotu 13. dubna 2013

Každou sobotu 
vždy od 8 do 12 hodin 

máte možnost uložit zdarma trávu, plevel 
nebo větve v Zahradnictví Na Předbojské 
po předložení potvrzení o zaplacení 
popelnic. Pokud jej nemáte uložené, rádi 
vám jej v úředních hodinách vystavíme.

Žádáme, abyste zahradní odpad 
neodkládali ke kontejnerům na 

tříděný odpad!!!

Obec Bašť
přijme brigádníka/brigádnici

na období duben – říjen
(možno i na kratší časové období)

Náplň práce: sekání trávy, úklid 
obce a zajištění ukládání 

zahradního odpadu (soboty, 
možno i samostatně, vhodné pro 

studenty)
Rozsah pracovního úvazku:  

28 hodin týdně 
(z toho 4 v sobotu)

Bližší informace: 283 981 065

Výzva pro rodiče
Na  poslední  květnový víkend připravujeme  pro  právě

narozené občánky obce 
slavnostní akt jejich přivítání 
do života obce. Pokud máte 
zájem se jej zúčastnit, 
prosím, kontaktujte obecní 
úřad na 283 981 065. 
Vzhledem k určité časové 
prodlevě v předávání dat 
centrální evidencí obyvatel 
nemusíme mít informaci o 
vašem miminku k dispozici.



Další zasedání zastupitelstva obce se uskuteční
v pondělí 29. dubna 2013

Na program bude zařazeno mj.
● Vyhodnocení účinnosti opatření přijatých v 
souvislosti s umístěním kontejnerů na tříděný 

odpad v Nové Bašti
● Vyhodnocení stanovení místní úpravy silničního 

provozu v Nové Bašti – obytná zóna

Své náměty, připomínky a žádosti můžete předávat do 
26. dubna včetně osobně, poštou, mailem

Restaurace U Oličů
nabízí seniorům 

obědy s možností dovozu za zvýhodněné ceny.
Bližší informace 725 710 483

Obec Mratín vyhlašuje

výběrové řízení 
na místo strážníka 

Obecní policie Mratín
Termín pro předání 

přihlášek 19. 4. 2013
Více na www.mratin.cz

Financování spolků z 
rozpočtu obce se děje 
dvousložkově. Jednu část tvoří 
podpora akcí dle kalendáře 
schváleného zastupitelstvem obce, 
druhá část se odvíjí od počtu 
registrovaných členů, platících 
členské příspěvky. Schválené akce 
budou v letošním roce podpořeny 
částkou 2 250 Kč, příspěvek na 
jednoho člena činí 85 Kč. Novinkou 
je celkové zajištění Dne dětí, 
Posvícení a Mikulášské nadílky 
spolky, které se o akce přihlásily a 
kterým budou náklady s organizací 
akcí proplaceny na základě faktur, 
smluv a dohod. Obec těmto akcím 
poskytne pouze technické a 
finanční zajištění. Den dětí a 
Posvícení pro vás v letošním roce 
připravuje o. s. Bašť se baví, 
Mikulášskou nadílku uspořádá 
neformální sdružení Baštěcké 
ženy.

Podpora spolků z rozpočtu obce
Příspěvek obce jednotlivým 
spolkům:
ZO ČZS                  12 825 Kč
Pinec Bašť              10 785 Kč
Klidná Bašť             10 000 Kč *)
Bašť se baví             8 705 Kč
o.s. Kynologie Bašť  6 840 Kč
Baštěcké ženy          6 750 Kč *)
Myslivecké sdružení 6 625 Kč
SK Bašť                    6 370 Kč
Rybářský spolek       6 245 Kč
* ) Klidná Bašť obdržela paušální částku, 
Baštěcké ženy neobdržely část příspěvku 
za členy.

V průběhu měsíce dubna bude na 
Náves umístěn trvale 

kontejner na starý textil

Výsledky Sčítání lidu, ... 2011
Koncem loňského roku začal Český  statis-
tický    úřad   zveřejňovat   první   výsledky
Sčítání  lidu, domů  a bytů 2011.  Nejzajíma-
vější výsledky vám přinášíme, podrobné výsledky najdete 
na vdb.czso.cz/sldbvo (cesta Výsledky sčítání – Vše o 
území - Česká republika – Středočeský kraj – Praha-východ - 
Bašť).

Dále si vám dovolujeme předložit dlouhodobou statistiku 
vývoje počtu obyvatel obce Bašť.



Inzerce

ZŠ A MŠ Klecany hledá:
1. učitel MA-TV nebo MA-ZE
ZŠ Klecany hledá učitele s aprobací MA-TV(chlapci) nebo MA-ZE. 
Nástup 26.8.2013. Uchazeč předloží strukturovaný životopis s 
přehledem vzdělání a praxe, doklady o dosaženém vzdělání a 
výpis z rejstříku trestů.
2. učitelka I.stupně
ZŠ Klecany hledá učitelku pro budoucí 1.třídu. Nástup 26.8.2013. 
Uchazeč předloží strukturovaný životopis s přehledem vzdělání a 
praxe, doklady o dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů.
Bližší informace na 773 482 483 nebo lacina@zsms.klecany.cz. 

Obec Hovorčovice vyhlašuje

konkurs na místo ředitele/ředitelky 
Mateřské školy Hovorčovice

Termín pro předání přihlášek 23. 4. 2013
Více na www.hovorcovice.cz

Zpráva o bezpečnostní
situaci v územním obvodu
OOP Odolena Voda
za rok 2012

Územní obvod  OOP Odolena Voda se rozkládá na 110 
km2, je tvořen celkem 24  obcemi  s  celkovým oficiálním  počtem  
27 552 obyvatel. Systemizovaný stav je 24 policistů. V průběhu 
roku 2012 však tento stav nebyl zcela naplněn. Skutečný stav 
policistů se pohybuje kolem 19 včetně vedoucího a zástupce.

Policisty OOP Odolena Voda bylo v  rámci výkonu 
služby v roce 2012 zjištěno celkem 51  případů řízení motorového 
vozidla pod vlivem návykové látky, z čehož 36 řidičů se tak 
dopustilo trestného činu a 15 řidičů bylo oznámeno pro přestupek. 
Bylo zadrženo 19 řidičských průkazů.

Při výkonu služby bylo v roce 2012 zadrženo celkem 38 
hledaných osob. Z toho bylo 14 osob zatčeno na příkaz soudu a 3 
osoby dodány do výkonu trestu. Z důvodu páchání trestné 
činnosti bylo zadrženo 27 osob.

Celkem bylo řešeno 868 přestupků. Z toho 564 
přestupků bylo řešeno v blokovém řízení a 177 přestupků bylo 
oznámeno správním orgánům. V  blokovém řízení byly uloženy 
pokuty v  částce 213 400 Kč.

Vzhledem k tomu, že největším problémem je 
objasňování majetkové trestné činnosti, lze považovat za úspěch 
zjištění pachatelů a objasnění cca 60ti případů krádeží věcí z 
motorových vozidel a krádeží motorových vozidel, z nichž k 
většině došlo ve služebním obvodu OOP Odolena Voda. Dále se 
podařilo objasnit celkem 8 případů krádeží vloupáním do firmy v 
obci Klecany. Velkou zásluhu na objasnění má zejména 
detašované pracoviště SKPV, jehož policisté úzce spolupracují s  
kolegy z  OOP. Pozornost je věnována rovněž drogové 
problematice, kdy bylo SKPV objasněno 10 případů této trestné 
činnosti.

V roce 2012 organizovalo a uskutečnilo OOP Odolena 
Voda dvě bezpečnostní akce zaměřené na pátrání po pachatelích 
trestné činnosti, osobách a věcech, které se týkaly kontroly 
chatových oblastí. Dále se policisté OOP Odolena Voda účastnili 
vyhlášených dopravně bezpečnostních akcí.

Ve spolupráci s Obecními policiemi Líbeznice a Zdiby a 
Městskou policií Odolena Voda pak byly plněny úkoly při zajištění 
veřejného pořádku při konání místních akcí v obcích. Společně s 
vedoucím strážníkem OP Líbeznice p. Sedlákem bylo provedeno 
celkem 5 preventivních přednášek v  základních a mateřských 
školách.

V rámci území obce Bašť bylo v roce 2012 
zaznamenáno nejvíce majetkové trestné činnosti, kdy největší 
podíl na tomto má vloupání do motorových vozidel s následnými 
krádežemi součástek (celkem 10 případů) a dále vloupání do 
novostaveb, stavebních buněk a krádeže věcí z ještě 
nezabezpečených novostaveb (celkem 6 případů). K vloupání do 
vozidel dochází převážně v nové zástavbě, kde vozidla parkují na 
volně přístupném pozemku (komunikaci) před domy. Dále na toto 
má vliv dobrá dostupnost obce zejména od silnice č. I/9 a několik 
příjezdových komunikací do obce. Rozborem nápadu trestné 
činnosti bylo zjištěno, že téměř polovina trestných činů byla 
spáchána v  Nové Bašti, kde má na toto vliv i určitá anonymita, 
kdy většinou soused nezná souseda. Převážná většina obyvatel 
této nové zástavby pak v  ranních hodinách odjíždí za prací a 
vrací se až ve večerních hodinách.
     Stav objasněnosti trestné činnosti v obci Bašť není uspokojivý 
zejména proto, že se v převážné míře jedná o majetkovou 
trestnou činnost, která všeobecně vykazuje malé procento 
objasněnosti. Pokud jde o případy vloupání do novostaveb a 
krádeže materiálu z novostaveb, je nutno konstatovat, že 
zajišťování stop je minimální s ohledem na místo, čímž je značně 
ztíženo prokazování této trestné činnosti.
      Přínosem pro zlepšení bezpečnostní situace v obci Bašť je 
uzavření dohody s obcí Líbeznice o působení Obecní policie 
Líbeznice v obci. Spolupráce mezi OOP Odolena Voda a OP 
Líbeznice je na velice dobré úrovni a v minulosti se dařilo 
společnými silami nejen objasňovat trestnou činnost, ale i 
zajišťovat prevenci a udržovat veřejný pořádek při konání 
kulturních akcí.

Rozbor trestné činnosti        rok 2010       rok 2011        rok 
2012
spácháno celkem                    23                 32                  34
objasněno přímo                  0                   3                    6
objasněno dodatečně               9                   3                    4

komisař npor. Bc. Zdeněk Jansa, vedoucí OOP Odolena Voda 
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Veškeré práce a údržba domu, bytu a 
zahrady. Odborně a pečlivě za 

rozumnou cenu. Brandýská 731 Bašt´ 
Tel: 603 878 736

Inventura členů o. s. Klidná Bašť
Občanské sdružení Klidná Bašť provádí před 

Valnou hromadou inventuru svých členů zejména za 
účelem získání a ověření kontaktů – adres či mailových 
adres. Žádáme všechny členy, kteří podali přihlášku a 
zaplatili vstupní poplatek, aby své členství potvrdili buď 
mailem na adresu klidnabast@seznam.cz, nebo osobně 
na Obecním úřadě v Bašti nebo písemně do schránek na 
adresy Náves 1 nebo Měšická 537, obojí Bašť.

Stanovy občanského sdružení umožňují vybírání 
členských příspěvků, což se ovšem až doposud 
nekonalo. Nadcházející Valná hromada pak rozhodne o 
dalším postupu v této záležitosti.

Ing. Petr Utěkal, předseda OS 

Sháníme zájemce 
na pravidelné hraní volejbalu 

(ne začátečníky, úroveň cca 5-6 AVL ) 
– Bašť a okolí, 

více informací na emailu : 
plechajda@seznam.cz

Březen v Bašti obrazem
1

5

2

3

4

1- Dopoledne s Legem, 2 - Country 
bál, 3 – Brigáda ZO ČZS v parku u 
Vily, 4 – Výzdoba kapličky na 
Návsi, 5 – Noc s Andersenem

Baštěcké spolky v MAS
V minulém vydání Baštěckého zpravodaje jsme 

vám přinesli informaci o vzniku Místní akční skupiny Nad 
Prahou, která sdružuje obce, neziskové organizace a 
podnikatele z regionu „nad Prahou“ (více na 
www.nadprahou.eu). 

Dne 21. března 2013 se uskutečnila Valná 
hromada, které se aktivně zúčastnili zástupci několika 
organizací z Baště, které se uzavřením partnerské smlouvy 
staly partnery MAS Nad Prahou s možností se aktivně 
účastnit rozhodovacích procesů v MAS. Zakládajícími 
partnery se stala občanská sdružení Bašť se baví, 
Kynologie Bašť, Pinec Bašť a Rybářský spolek Bášť. 
Zástupce Bašť se baví, pan Jiří Staněk, DiS., byl Valnou 
hromadou zvolen do tříčlenné Správní rady MAS Nad 
Prahou o.p.s. 

MAS bude pro region získávat prostředky z 
Programu rozvoje venkova a dalších dotačních fondů v 
období 2015 – 2020, proto i pro další neziskové organizace 
z Baště může  být zapojení do MAS přínosné. V případě 
zájmu bližší informace získáte na tel. 774 994 500.

mailto:plechajda@seznam.cz


Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

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

Připravuje se

Připravuje se
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