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

Společenská rubrika
V měsíci  červnu oslaví významné životní 

jubileum: paní Věra Novotná, paní Olga Trousilová, pan 
Jindřich Luňák, paní Olga Špačková, paní Dagmar 
Chovet, pan David Rejmon, paní Dana Líbová, paní 
Pavla Mazánková, paní Hana Reinerová, pan Jan Miller, 
pan Luděk Vokál a pan Miloslav Kratochvíl.

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

V uplynulých dnech nás navždy opustila paní 
Jaroslava Sýkorová. Vzpomínáme.

    

Do diáře …
   8. sobota - oslavy 1. výročí otevření psí louky (více na Pozvánky...)
   8. sobota - Klecanská veteran ralley v Bašti (zastávka na Návsi)
10. pondělí - zasedání zastupitelstva obce, 19.00, OÚ
12. středa   - jednání sboru zástupců o KPÚ, 19.00, OÚ
13. čtvrtek  - mimořádné zasedání zastupitelstva obce, 20.00, OÚ
15. sobota  - Keramická dílna (více na Pozvánky ...)
17. pondělí - projednávání nároků vlastníků v rámci KPÚ, 9-17, OÚ
17. pondělí - veřejné projednávání EIA o Letišti Vodochody
17. pondělí - zájezd do divadla Radka Brzobohatého, Praha
19. středa   - Pasování předškoláků, 17.00 a 17.30, OÚ
20. čtvrtek  - Kurz první pomoci dětem (více na Pozvánky ...)
22. sobota  - 6. Baštěcké sportovní hry pro děti a mládež a Vítání 

       prázdnin (více na Pozvánky …)
  2. úterý     - veřejné projednání Změny č. 1 ÚPO, 17.00, OÚ
  
   

 
   

Více čtěte na str. 4

BOJ PROTI LETIŠTI VRCHOLÍ
Společnost PENTA získala kladný posudek pro záměr 
rozšířit letiště ve Vodochodech. 

S posudkem se můžete seznámit  v tištěné podobě na 
Obecním úřadě, kde vám je k dispozici během úředních 
hodin nebo v elektronické podobě z webů obce, 
občanského sdružení Klidná Bašť nebo Stop letišti 
Vodochody.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje vydat 
souhlasné stanovisko se záměrem. Občané i obce nyní 
mají možnost napsat a odeslat připomínky na MŽP. V 
tomto týdnu budou připraveny vzorové dopisy (k dispozici 
tištěné na OÚ, v restauracích, obchodě, elektronicky ke 
stažení na výše uvedených webových stránkách), stačí je 
pouze podepsat a odevzdat do 13. června na Obecní 
úřad. V pátek 14.  června, kdy vyprší termín pro předání 
připomínek, budou hromadně předány do podatelny MŽP.

V pondělí 17. června pak proběhne veřejné projednání 
záměru v rámci procesu EIA. Obec Bašť je zapojena do 
kolektivní přípravy zajištění dopravy občanů do Kralup 
nad Vltavou, kde se toto projednávání uskuteční. Budete 
tak moci využít autobusů, které do místa projednání 
budou jezdit. Jízdní řády budou zveřejněny na webobých 
stránkách obce a o.s. Klidná Bašť, aktuální informace 
budou současně sdělovány prostřednictvím místního 
rozhlasu. Snažíme se vytvořit takové podmínky, aby se na 
jednání mohli dostavit všichni, kteří chtějí veřejně 
prezentovat svůj názor nebo jej projevit alespoň svou 
účastí.

Uvažované parametry letiště Vodochody
Celkový počet pohybů letadel za rok (ARR + DEP)      35 000
Počet letových dnů za rok                      365
Průměrný počet pohybů v charakteristickém letovém dni  141
Celkový počet pohybů v noční době (22 - 06) za rok    730
Průměrný počet pohybů v char. letovém dni za jednu noc     4

dokončení na následující straně



 @ Ze zasedání Zastupitelstva obce @ 

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

hodinách na Obecním úřadě

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

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 13. května 2013:
1. schválilo:
● uzavření smlouvy s Regionální radou Regionu soudržnosti Střední 

Čechy o poskytnutí dotace ve výši 5 368 356,02 Kč a vyčlenění 
peněžní částky ve výši 2 036 272,98 Kč, odpovídající 
spolufinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba místních 
komunikací v Bašti – 2. etapa“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/68.01548;

● smlouvu na autorský dozor projektu „Rekonstrukce a výstavba MK 
v Bašti – 2. etapa“ mezi obcí a Ing. K. Mišičkou;

● smlouvu na technický dozor investora projektu „Rekonstrukce a 
výstavba MK v Bašti – 2. etapa“ mezi obcí a JV Projekt; 

● mandátní smlouvu na organizaci výběrového řízení dodavatele 
projektu „Rekonstrukce a výstavba MK v Bašti – 2. etapa“ mezi 
obcí a PPCentrum, s.r.o.; 

● výzvu k  předkládání nabídek v rámci zjednodušeného 
podlimitního řízení na výběr dodavatele projektu „Rekonstrukce a 
výstavba MK v Bašti – 2. etapa“;

● mandátní smlouvu na organizaci výběrového řízení dodavatele 
projektu „MŠ Bašť 2“ mezi obcí a PPCentrum, s. r. o.;

● výzvu k předkládání nabídek v rámci veřejné zakázky malého 
rozsahu na projekt „MŠ Bašť 2“;

● servisní smlouvu na správu profilu zadavatele mezi obcí a 
PPCentrum, s. r. o.;

● smlouvu o dílo na revitalizaci parku na pozemku parc. č. 36/1 
v k.ú. Bašť mezi obcí a Školním statkem Mělník;

● Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě mezi obcí a KM Developers 
a.s.;

● zařazení cyklostezky Bašť – Líbeznice, cyklotrasy Beckov – Bašť 
– Předbojský rybník a cyklotrasy vedené lokalitou Nad Dvorem 
spojující uvedenou cyklostezku a cyklotrasu do Generelu cyklotras 
a cyklostezek na území Středočeského kraje;

● příspěvek na infrastrukturu obce z první bytové jednotky na 
pozemku jednoho parcelního čísla ve výši 50 tisíc Kč a za druhou 
a každou další bytovou jednotku na pozemku jednoho parcelního 
čísla ve výši 100 tisíc Kč;

● žádost společnosti Michlovský spol. s r.o. na výstavbu 5 
dvougeneračních rodinných domů o dvou bytových jednotkách 
v lokalitě Za Bažantnicí;

2. jmenovalo:
● komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci 

výběrového řízení projektu „Rekonstrukce a výstavba MK v Bašti – 
2. etapa“ v následujícím složení: Ing. Iva Cucová, Ing. Zdeněk 
Karásek, Jaroslav Vácha, Bc. Vítězslav Kaliba, Jiří Staněk, DiS. a 
náhradníci: Ing. Jiří Srbek, Ing. Tomáš Karásek, Ing. Karel 
Mišička, Ing. Iva Chovancová, MUDr. Miroslav Zlámal;

● komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci 
výběrového řízení projektu „MŠ Bašť 2“ v následujícím složení: 
Ing. Iva Cucová, Ing. Zdeněk Karásek, Václav Žihla a náhradníci 
Jiří Staněk, DiS., Ing. Tomáš Karásek, Jitka Mazánková;

3. neschválilo:
● mandátní smlouvu na organizaci výběrového řízení na dodavatele 

svozu odpadu mezi obcí a PPCentrum, s. r. o.; 
● výzvu k předkládání nabídek na zajištění svozu komunálního 

odpadu v obci Bašť;
● žádost R. Kejlové o odkoupení části obecního pozemku p. č. 623 

v k. ú. Bašť;
4. vzalo na vědomí:
● návrh plánovací smlouvy mezi obcí a Dimri Constructions na 

výstavbu lokality Na Dlouhých;
● veřejnou vyhlášku o zadání územního plánu obce Bašť;
● zprávu společnosti Habena spol. s r. o. posuzující varianty na 

opravu kamenné zdi podél komunikace č. III/0085, uložilo 
finančnímu výboru vytvoření rezervy na opravu zdi podle varianty 
„C“ ve výši cca 170 tisíc Kč v rozpočtu obce pro rok 2014 a uložilo 
průběžné sledování stavu kamenné zdi;

● nabídku municipálního úvěru od Komerční banky;
5. zrušilo:
● usnesení č. 4 ze dne 6. 8. 2008. 

BOJ PROTI LETIŠTI VRCHOLÍ
dokončení z titulní strany

Proč nelze souhlasit se záměrem Letiště Vodochody? 
Protože:
➢ bychom museli strpět nenávratné poškozování našeho 

zdraví, vedoucí ke zkrácení života

➢ by bylo poškozováno životní prostředí v regionu

➢ bychom nemohli svobodně nakládat se svým majetkem

➢ záměr není ve veřejném zájmu

➢ v dokumentaci EIA jsou uváděny nepravdivé údaje

➢ množství oprávněných a podložených připomínek 
odborníků i občanů je bagatelizováno nebo přímo 
ignorováno, výše zmíněný kladný posudek je doslova 
všechny zamítá jako nepatřičné a nekompetentní

Hluk
● Soustavné a nadměrné hlukové zátěže nenávratně poškozují 

nejen sluch, ale zejména negativně ovlivňují hypertenzi, 
kardiovaskulární nemoci, neurózy a deprese. Nejvíce ohrožené  
jsou děti a starší lidé. Snižuje se schopnost soustředění, učení, 
zvyšuje se počet dyslektiků a dysgrafiků mezi dětmi. 

● Zejména škodlivé je působení hluku v  noci, přináší poruchy 
spánku a zhoršuje jeho kvalitu. 

● Při platné hlukové legislativě, zejména při platnosti Nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., nelze prakticky překročení (dosud platných) 
hygienických limitů prokázat, natož se proti nim účinně bránit 
soudní cestou.

Imise
● Zatížení území regionu se pohybuje na hranicích stanovených 

standardů kvality ovzduší. Realizací záměru by zcela nepochybně 
došlo v některých ukazatelích k překročení únosnosti daného 
území se všemi negativními důsledky pro životní prostředí a 
zejména lidské zdraví. Jde zejména o hrozící zhoršení kvality 
života v ukazatelích zvýšení rizika celkové úmrtnosti dospělé 
populace, průměrná ztráta dožití či chronické respirační 
onemocnění.

● Posudek dokumentace veškeré připomínky odmítl jako 
nepodložené a označil přínos letiště ke zhoršení ovzduší za 
nevýznamný.

● Na realizaci záměru by doplatily okolní velké již existující zdroje 
znečišťování ovzduší, které jsou předmětem integrovaného 
povolování, což by se projevilo i na ekonomické a sociální situaci 
obyvatel.

Majetek
Dokumentace EIA počítá se snížením hodnoty 
a tedy i cen nemovitostí v regionu v souvislosti 
se spuštěním provozu letiště o 25%. 
Vzhledem ke skutečnosti, že je možné 
předpokládat vyhlášení ochranného hlukového 
pásma, se uvnitř tohoto pásma de facto ruší 
hlukové limity, a komplikují se veškerá 
stavební řízení. Jak jednotlivci, tak obce, by 
totiž na každý i sebemenší stavební projekt či 
opravu museli mít souhlas majitele letiště. 
Navíc veškeré náklady na zajištění 
protihlukových ochran, povinných v OHP, 
nese na svých bedrech stavebník, tedy občan 
případně obec. Je evidentní, že by veškeré 
plány rozvoje obcí i záměry občanů byly 
bezpředmětné a region by se stal „mrtvou 
zónou“.

Při pořízovací ceně 
Vašeho rodinného domu 
ve výši 4 mil. Kč, 
přicházíte o 1 mil. KčDoprava

● Realizací záměru by došlo k dopravnímu kolapsu v regionu a to 
jak ve fázi výstavby, tak i provozu. Majitel letiště se odvolává na 
vybudování mimoúrovňového křížení na D8, jehož realizace 
ovšem není v plánu ministerstva dopravy ani ŘSD a zejména na 
něj nejsou plánovány investiční prostředky.

● Kromě dopravního kolapsu  by zvýšený provoz negativně ovlivnil 
jak hlukové, tak imisní zatížení.

Upraveno s laskavým svolením o. s. Klidná Bašť, nezkrácenou 
verzi naleznete na www.klidnabast.cz

http://www.obecbast.cz/


Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

Vstupenky již v prodeji na OÚ
Odjezd autobusu 17. 6. v 17.30 hod.

20. 6. 2013 od 16 hodin

CPR Pohoda, Za Vilou 204, Bašť
Tento kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit 

správně a účinně poskytovat první pomoc 

DĚTEM
Cena 400 Kč za cca 3 hodiny kurzu.

Je možné zajistit hlídání dětí.
Přihlášky do 17. 6. 2013 na 

bastsebavi@email.cz nebo na 602 133 667



Inzerce

Možná jste si toho již také všimli. Od začátku dubna 
se na plotu u křižovatky Hlavní a Líbeznické objevilo 
nové velké firemní logo.  Patří společnosti MAKO 
BUTTERFLY,  která se do Baště přestěhovala z  
pražských Košíř. Společnost se zabývá výrobou 
kosmetiky a patří také k  největším českým 
velkoobchodům zaměřeným na prodej potřeb pro 
kosmetické salony. V  téměř kompletně přestavěné 
budově tak dnes naleznete moderní výrobnu 
kosmetických přípravků a malý útulný obchůdek, kde 
si mohou kosmetiku koupit nejen profesionální 
kosmetičky, ale i kdokoliv další. Otevírací dobu 
obchodu stejně jako další podrobnější informace o 
firmě je možné nalézt na jejích webových stránkách. 
Přejme MAKU, ať se mu u nás v Bašti líbí a my 
zvědavější se už teď těšíme na den otevřených dveří, 
který se prý chystá někdy během letošního léta.   >pr<
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ZŠ a MŠ Klecany hledá pracovníka 
na pozici vedoucí kuchař/ka.

Požadavky: vyučení a nejméně 3letá praxe v oboru, znalost 
normování a příslušné legislativy. 

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.

Proč se neuskuteční výběrové 
řízení na svoz odpadu?
Výběrové řízení realizované v roce 2012 potvrdilo 
jako nejvýhodnějšího poskytovatele služeb svozu 
odpadů firmu .A.S.A. Zároveň tehdy 
zastupitelstvo obce rozhodlo výběrové řízení v 
roce 2013 zopakovat, protože vycházelo z 
předpokladu nárůstu cen v souvislosti se zvýšení 
poplatku za skládkování.
K tomu mělo dojít začátkem příštího roku v 
souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech. 
Nárůst cen by s sebou přinesl i zvýšení poplatku 
za popelnice. Vzhledem k časovému prodlení s 
přípravou nového zákona pravděpodobně k 
žádné změně nedojde a ceny za odvoz odpadu i 
v roce 2014 zůstanou na současné úrovni, což 
při jednání s obcí potvrdila i společnost .A.S.A. 
Zastupitelstvo obce Bašť na svém zasedání dne 
13. května 2013 proto neschválilo vypsání 
výběrového řízení na nového poskytovatele 
svozu odpadu pro rok 2014. 

Do Prahy bez infarktu
Každé ráno je cesta od Mělníka do Prahy 
na infarkt!  Zácpa před nájezdem na 
dálnici ve Zdibech! Zácpa v Líbeznicích! 
Zácpa v Březiněvsi!

Byly spuštěny webové stránky se stejným 
názvem jako je titulek článku 
www.doprahybezinfarktu.cz, o čemž jsme 
již informovali odběratele aktualit z 
webových stránek obce. Nyní přinášíme 
informace o dopravních opatřeních k řešení 
problémů při průjezdu Líbeznicemi pro 
všechny čtenáře, protože počty řidičů z 
Baště projíždějící sousední obcí dosahují 
každý den několika stovek.

Dlouhodobou prioritou Líbeznic je přimět 
stát ke kompletní přestavbě dálniční 
křižovatky ve Zdibech. Ještě letos v létě se 

začne s realizací bypassu kruhové 
křižovatky ve Zdibech  pro  rychlejší 
napojení na dálnici ve směru na Prahu. 

Samotné Líbeznice přibližně ve stejném 
čase zrealizují několik převážně 
bezpečnostních opatření přímo v obci – 
mírně zvýšený přechod pro chodce u 
prodejny Mazlíček, nový přechod se 
zúžením vozovky u křižovatky Mělnické 
ulice a ulice Karla Hynka Máchy a 
zvýšený přechod u „pomníčku“.   

Březiněves v létě vybuduje světelně 
řízenou křižovatku na hlavní ulici u 
fotbalového hřiště. Všechna připravovaná 
nebo i teprve plánovaná opatření 
(světelně řízená křižovatka v Líbeznicích 
u kapličky a proměnné značky omezující 
vjezd do obce v dopravních špičkách) 
mají za cíl omezit tranzitní dopravu přes 
Líbeznice a přispět tak k vyššímu využití 
obchvatu.
Své připomínky můžete vyjádřit na výše 
uvedených webových stránkách.
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