
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

9/2013

ODS
21,18%

KSČM
14,77 %

             VV  
 TOP 09  ČSSD  6,4% 
 12,8%    10,83%

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

Více čtěte na str. 4

Do diáře …
  2. pondělí – opětovné otevření obecní knihovny
  4. středa   – přerušení dodávky elektřiny 7.30 až 10.00 hod. v celé obci
  4. středa   – uzávěrka objednávek vstupenek do HDK (více na
                       Pozvánky ...) 
  4. středa   – zahájení úředních hodin OÚ v 10 hodin
  7. sobota  – oslavy Posvícení 
  7. sobota  – Železný Baštěrák (více na Pozvánky ...)
  7. sobota,
  8. neděle  – výstava ZO ČZS (více na Pozvánky …)
  9. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hod.
14. sobota  – Den psa (více na Pozvánky …)
21. sobota  – zájezd do Litoměřic (více na Pozvánky ...)
21. sobota  – Bazárek (více na Pozvánky …)
23. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hod.

  

   
   

 
   

Odpoledne, večer i v noci 
do Baště nové spoje 368
     
     V jízdním řádu linky PID 368 dochází 
k 2. září k několika změnám, přičemž 
všechny se týkají pouze provozu v 
pracovních dnech.
     První ranní spoj bude z Baště na Ládví 
odjíždět až ve 4:52 (dosud jezdil ve 4:34) a 
dojde i k úpravě časů odjezdu následujících 
ranních spojů. V souvislosti se změnami na 
návazné lince PID 418 budou upraveny 
časy odjezdu dopoledních spojů v obou 
směrech.  Po prázdninové přestávce bude 
obnoven provoz spoje s odjezdem z Ládví 
ve 14:15.

Dokončení na následující straně

 

-



 @ Ze zasedání Zastupitelstva obce @ 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. června 2013:
1. rozhodlo 
v souladu se závěry hodnotící komise v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce a 
výstavba místních komunikací v Bašti – 2. etapa“  o:
● vyloučení z účasti firmy BARACOM a. s., protože nebyl podepsán 

předložený návrh smlouvy ve smyslu § 71 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách a Stavební společnosti Šlehofer, 
protože v nabídce nebylo doloženo čestné prohlášení o 
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku;

● nejvhodnější nabídce předložené uchazečem, který se 
v hodnocení umístil na prvním místě, tj. COLAS CZ, a.s. 
(IČ:26177005).

2. schválilo
uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a 
výstavba místních komunikací v Bašti - 2. etapa“ mezi obcí a 
společností COLAS CZ, a.s.

Další zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo 
15. července: 
1. schválilo:
● dodatek č. 1 k plánovací smlouvě mezi obcí a KB – IMMOBILIEN 

s. r. o.;
● smlouvu o dílo mezi obcí a Aquion s.r.o. na zpracování 

manipulačních a provozních řádů rybníků v obci ve znění dle 
závěrů rozpravy a uložilo zapracování připomínek dle závěrů 
rozpravy do smlouvy;

● výzvu k  předkládání nabídek v rámci zjednodušeného 
podlimitního řízení na výběr dodavatele projektu „Doplnění 
technologie předčištění a odvodnění kalu ČOV obce Bašť“ ve 
znění dle závěrů rozpravy a uložilo zapracování připomínek dle 
závěrů rozpravy do výzvy;

● rozšíření provozu posledního spoje linky PID 368 z Ládví v 0:40 
na celý týden za podmínky, že částka úhrady prokazatelné ztráty 
ve výši cca 60.000 Kč ročně bude pokryta úsporou vzniklou 
zkrácením vybraných spojů v Baštěku;

● převzetí úvěru z  Regionálního rozvojového fondu 
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. na financování 
akcí „Výstavba mateřské školy II v Bašti“ a „Rekonstrukce a 
výstavba MK v Bašti – 2. etapa“, pověřilo starostku obce jednáním 
ve věci a uložilo zpracování a podání žádosti o úvěr do 31. 7. 
2013;

● kupní smlouvu na pozemek parc. č. 157/24 v k. ú. Bašť mezi obcí 
a panem Františkem Němcem, paní Blankou Němcovou a panem 
Vladimírem Římsou;

● smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemku parc. č. 81/2 v  k. ú. Bašť pro stavbu kabelového 
vedení NN mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s.;

● Návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává územní 
opatření o stavební uzávěře v lokalitách č. 8, 15, 17 a Na 
Dlouhých;

● návrh zadání ÚP obce Bašť;
● smlouvu o příspěvku na infrastrukturu obce mezi obcí a 

MICHLOVSKÝ spol. s r.o.;
2. jmenovalo:
● komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci 

výběrového řízení projektu „ČOV“ v následujícím složení: Ing. 
Zdeněk Karásek, Ing. Vladimír Kosík, Ing. Iva Cucová, Ing. Iva 
Chovancová, Bc. Vítězslav Kaliba a náhradníci: Ing. Tomáš 
Karásek, Josef Kodera, Ing. Jiří Srbek, Vladimír Mišner, Ing. 
Robert Oliva;

3. vzalo na vědomí:
● návrh jízdního řádu linky PID 368 s platností od 1. 9. 2013;
● rozpočtové opatření 3/2013;
● zprávu o úhynu ryb;
4. uložilo:
● odeslání připomínek k Návrhu opatření obecné povahy, kterým se 

zřizují ochranná pásma letiště Vodochody veřejnou vyhláškou, ve 
stejném znění jako v roce 2012;

5. neschválilo:
● Plánovací smlouvu mezi obcí a Dimri Constructions na výstavbu 

lokality Na Dlouhých.

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

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 5. srpna 2013:
1. rozhodlo: 
o zrušení zadávacího řízení I. na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a 
výstavba místních komunikací v Bašti – 2. etapa“  v souladu s § 84 
odst. 2 písm. c)  zákona 137/2006 Sb.;
2. vzalo na vědomí:
informaci o úhradě výdajů spojených se zrušeným výběrovým 
řízením; 
3. schválilo:
● mandátní smlouvu na realizaci zadávacího řízení II. na veřejnou 

zakázku „Rekonstrukce a výstavba místních komunikací v Bašti – 
2. etapa“ mezi obcí a společností PPCentrum za cenu 41 322 Kč 
bez DPH; 

● dodatek k mandátní smlouvě na realizaci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Čistírna odpadních vod – doplnění technologie“ 
mezi obcí a společností PPCentrum za cenu 41 322 Kč bez DPH 
a v režimu zákona 137/2006 Sb.;

4. jmenovalo:
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zadávacího řízení 
II. na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a výstavba místních 
komunikací v Bašti – 2. etapa“ ve složení Ing. Iva Cucová, Ing. 
Zdeněk Karásek, Jaroslav Vácha, Ing. Jiří Srbek a Bc. Vítězslav 
Kaliba a náhradníky Jiří Staněk, DiS., Ing. Tomáš Karásek, Ing. 
Karel Novák, MUDr. Miroslav Zlámal a Jitka Mazánková.

Zastupitelstvo obce se sešlo následující týden v pondělí 
12. srpna 2013 a na svém zasedání:
1. zrušilo
zadávací řízení I. na veřejnou zakázku „Čistírna odpadních vod – 
doplnění technologie“  v souladu s § 84 odst. 2 písm. c)  zákona 
137/2006 Sb.;
2. schválilo:
● mandátní smlouvu mezi obcí a společností PPCentrum na 

realizaci zadávacího řízení II. na dodávku „Čistírna odpadních vod 
– doplnění technologie“ za max. cenu 41 322 bez DPH;

● výstavbu čtyř řadových rodinných domů na pozemku parc. č. 
105/21 za předpokladu uhrazení příspěvku na infrastrukturu obce 
ve výši 300 tis. Kč, vzniku dvou parkovacích míst ke každému 
rodinnému domu na každém odděleném pozemku a situování 
vjezdu u rohového odděleného pozemku z Okružní do 
Neratovické ulice.

Odpoledne, večer i v noci 
do Baště novými spoji 368
Dokončení z předchozí strany

Od 2. září bude zaveden nový spoj s odjezdem z 
Ládví v 15:15, což znamená, že mezi 13:45 a 17:45 budou 
autobusy jezdit z Ládví do Baště každých 30 minut. Na 
financování tohoto spoje se kromě Baště nepodílí žádná z 
obcí na trase.

Vybrané spoje budou ukončeny v Baštěku a 
nebudou zajíždět až do Předboje, protože tato obec se 
odmítla podílet na financování zvýšených výdajů spojených 
s provozováním linky 368. Vznikne úspora, která umožní 
rozšířit provoz nočního spoje s odjezdem z Ládví v 0:40, 
který tak bude v provozu každý den v týdnu.

Bude zaveden nový spoj s odjezdem z Ládví ve 
21:30. 

Připomínáme, že znovu začnou jezdit školní spoje 
obsluhující zastávku Líbeznice, škola. Školní spoj č. 14, 
který přijíždí na Ládví v 8:00 bude z Baště odjíždět kvůli 
zajíždění ke škole o 5 minut dříve než o prázdninách.

Zároveň dochází k dalším drobným časovým 
úpravám jednotlivých spojů – seznamte se, prosíme, 
pečlivě s novým jízdním řádem platným od září 2013, který 
mimořádně přinášíme i na stránkách Zpravodaje.

http://www.obecbast.cz/


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

V Líbeznicích se začne učit jako 
všude jinde

Mnoho dětí navštěvujících 
Základní školu Líbeznice se možná při 
pohledu na rozestavěnou budovu školy 
těší, že budou letošní prázdniny delší. 
„Musím je zklamat. Nebudou. Do školy se 
podle všeho i v Líbeznicích půjde v pondělí 
2. září“, říká starosta obce Líbeznice mgr. 
Martin Kupka. Jen se ukazuje, že pomalý 
start stavby je teď v závěru cítit a přes 
veškerý tlak ze strany obce Líbeznice(už 
v den předání staveniště), nebudou 
všechny práce ve škole s prvním školním 
dnem u konce. 

V polovině srpna se na objektu 
tělocvičny objevila nová fasáda. Stejnou 
barvu bude mít do začátku září celá škola. 
Dokončují se izolace na celém jižním 
průčelí. Do začátku školního roku by měl 
být kompletně hotový i hlavní vstup. 
„Zatímco na hlavní bodově se vizuálně 
mnoho nezmění, docela jinou podobu bude 
mít právě vstup. Chtěli bychom, aby bylo na 
první pohled patrné, že jde o symbolickou 
bránu do školy. O její výzdobu se postarali 
svými kresbami naši žáci. Na omítce se 
objeví díky práci profesionálních výtvarnic 
kontury jejich autorských kreseb,“ říká 
ředitelka školy Ivana Pekárková a dodává, 
že je sama zvědavá, jak to dopadne.

Novinkou v celém projektu je 
rozšíření objektu školy o další učebnu, na 
které se finančně podílí i obec Bašť. „Vímě, 
že už v příštím roce bude škola potřebovat 
další nové prostory. Využili jsme příležitost 
a stavíme nad krčkem mezi budovami ještě 
jednu učebnu. Jakákoli pozdější dostavba 
by byla samozřejmě nákladnější,“ 
vysvětluje starosta obce Martin Kupka. 
Podle jeho slov se do prvních zářijových 
dnů stavba bezpečně protáhne. Pracovat 
se bude jistě ještě na zmíněné přístavbě, 
ale patrně také v suterénu a na úpravě 
okolního terénu. Začátek výuky by to ale 
ohrozit nemělo.

Do nového školní roku v MŠ se 
zvýšeným školným a upravenou 
provozní dobou

Zastupitelstvo obce na svém 
zasedání 10. 6. 2013 rozhodlo o zvýšení 
školného na 1 000 Kč a o sjednocení 
provozní doby ve všech třídách MŠ od 7 do 
17 hodin. O této skutečnosti jsme přinesli 
informaci již v minulém vydání Zpravodaje, 
který byl distribuován koncem měsíce června 
 a současně na webových stránkách obce. V 
uplynulých dnech jsme obdrželi dva dopisy, z 
nichž autorka jednoho požádala o jeho 
zveřejnění. Zde je nezkrácená verze dopisu:

Dobrý den, 
reaguji na mail paní Juskové a připojuji se k 
nesouhlasu s rozhodnutím o změně provozní 
doby. 
Dokážu pochopit spoustu věcí, ale co 
nechápu, že se takto důležité rozhodnutí 
událo OPĚT bez konzultace se školským 
výborem!!! Školský výbor řeší každou 
malichernost, nabídku/ceny kroužků, bačkory 
v šatnách při převádění dětí apod., ale takto 
zásadní rozhodnutí se udělá opět někde 
potichu, aby nikdo nevěděl… Školský výbor 
vznikl po sérii stížností na práci vedení 
školky jako poradní orgán, složený ze 
zástupců rodičů s cílem konzultovat důležitá 
rozhodnutí s rodiči a zprůhlednit některé 
procesy. Bohužel dle mého názoru vznikl 
pouze naoko, aby se vlk nažral a koza 
zůstala celá, protože za dobu fungování 
školského výboru se stejně většina 
důležitých rozhodnutí udělala bez jeho 
vědomí.
Během roku dohadování se ohledně 
provozní doby se tato záležitost několikrát 
otevřela, vždy na popud paní starostky a 
vedení školky. V říjnu zastupitelstvo rozhodlo 
o prodloužení provozní doby ve třídě Korálky 
do 17.30, ale už za měsíc v tichosti vedení 
školky rozdalo rodičům dopisy, kde bylo 
uvedeno, že to neplatí, že školka bude do 17 
hodin. Začali  jsme  se  o to více zajímat, byli 
osobně     na     jednání     zastupitelstva,    a
zastupitelstvo  v  únoru  po poměrně vášnivé

debatě dobu do 17.30 potvrdilo. Zajímavé je, 
že hlavním odpůrce této provozní doby byla 
paní starostka a při odhlasování provozní 
doby do 17.30 to dala velice jasně a hlasitě 
najevo, že se jí to vůbec nelíbí… Nová 
provozní doba začala fungovat s otevřením 
třídy Korálky v únoru, ale klid netrval moc 
dlouho, paní starostka se evidentně 
nehodlala smířit s neúspěchem v 
prosazování změny k horšímu, protože se už 
v dubnu, opět bez vědomí školského výboru, 
na žádost paní starostky udělal „průzkum“ 
spokojenosti rodičů ve třídě Korálky s 
provozní dobou. Průzkumu se zúčastnilo 
pouze 15 rodičů z 24, otázka zněla „jaký 
začátek provozní doby vám vyhovuje – 7 
nebo 7.30“. Vůbec se neřešil konec provozní 
doby, otázka byla zavádějící… Osobně jsem 
telefonovala v den, kde se tento průzkum 
uskutečnil, paní starostce, že se mi ta 
formulace vůbec nelíbí a navíc mi vadí, že o 
tom nevěděl školský výbor dopředu. Paní 
starostka mě ubezpečila, že konec provozní 
doby se vůbec neřeší, že jí jde o ten začátek, 
protože ona sama má problém s časem 7.30. 
Takže z jejího osobního popudu se 
uskutečnil průzkum, kde 8 rodičů údajně 
zvolilo 7.00 a 7 rodičů 7.30. Už vůbec 
nechápu, proč se tento pseudo průzkum 
uskutečnil pouze v Korálkách, když se 
rozhodnutí dotýká všech rodičů ze všech 
tříd… Zajímalo by mě také, do jaké skupiny 
jsem byla zařazená já, když jsem do papíru 
napsala, že pokud bude zachována 
odpolední hodina, jsem pro ranní začátek v 7 
hodin, pokud  by  se  mělo hýbat s odpolední

 
provozní dobou, chci ponechat 7.30. Měsíc 
poté, týden před zasedáním zastupitelstva se 
sešel školský výbor, kde nás všechny paní 
starostka uchlácholila, že je přece jasné, že 
se nic měnit nebude, když se pro 7 hodinu 
vyslovilo jen 8 rodičů z 24 … a bylo 
jednohlasně odhlasováno doporučení pro 
zastupitelstvo zachovat provozní dobu, tak 
jak byla nastavená od února 2013. 
Jaké bylo moje překvapení, když jsem se 
těsně před odjezdem na dovolenou náhodou 
podívala na stránky OÚ a zjistila, že 
zastupitelstvo odhlasovalo tuto zásadní 
změnu a že na zasedání byly prezentovány 
stanoviska nějakého lékaře a navíc byla 
prezentována finanční úspora… Opravdu 
nechápu, proč jsme tyto skutečnosti 
neprojednávali na školském výboru, který 
zasedal pouze několik dní předtím. Proč nám 
paní starostka neukázala stanoviska lékaře, 
proč nám neřekla, že obec uspoří nějaké 
peníze, když se pohne s ranní provozní 
dobou ze 6.30 na 7 hod ve staré budově??? 
Už vůbec nechápu, že zastupitelstvo 
rozhodlo o změně, pro kterou se vyslovilo 
pouze 8 rodičů z 24… ??? 
S rozhodnutím o změně provozní doby 
nesouhlasím, ale dokážeme s tím jako rodina 
žít.  S  čím   se  nesmířím,  je   postup,  který 

 Nový školní rok začíná

Dokončená fasáda nové budovy MŠ 

Hledám paní či slečnu
s pedagogickým vzděláním 
k pravidelnému i příležitost. 

vyzvedávání ze školky
4 letého syna

a pro následné vzděl. hry 
s možným pobytem na 
zahradě našeho domu. 

Nejlépe Bašť a okolní obce. 
Volejte 737 959 732. Děkuji.



zvolila paní starostka pro prosazení této změny. 
Udělala to naprosto zákeřně, klamavě a 
primárně z vlastní soukromé iniciativy. 
Nechovala se jako zástupce obce, který má hájit 
zájmy obyvatel a kde by její hlavní prioritou mělo 
být to, aby školka fungovala pro všechny 
obyvatele pokud možno co nejlépe. Model, který 
byl nastaven v únoru umožňoval flexibilitu bez 
nároku na zvýšené náklady pro obec. Školka 
nabízela provozní dobu od 6.30 do 17.30, ten 
kdo potřeboval kvůli zaměstnání umístit dítě v 
dřívějších hodinách, měl možnost ve 2 třídách a 
naopak ten, kdo preferoval pozdější 
vyzvedávání, měl možnost umístit dítě do 
Korálků. Rozhodnutím udělat jednotnou 
provozní dobu od 7 do 17 hodin pravděpodobně 
připraví paní starostka několik lidí o práci, 
protože ne každý má možnost úpravy pracovní 
doby. Většina obyvatel Baště pracuje v Praze, 
kde je standardní pracovní doba od 9 do 17 
hodin. Když to beru podle sebe, abych si v 17 
hodin vyzvedla dítě v Bašti, musím z práce odjet 
v 16 hodin. Teda hodinu před koncem základní 
pracovní doby. 
Práci ve školském výboru jsem věnovala svůj 
osobní čas a energii, vzhledem k mému 
pracovnímu vytížení a dvěma malým dětem toho 
času moc nemám. Vzhledem k výše uvedenému 
jsem se rozhodla rezignovat k 1.9. na místo 
zástupce rodičů za třídu Korálky. Nemám 
zapotřebí dělat někomu šaška, když je 
evidentní, že si stejně paní starostka ve finále 
svoje zájmy prosadí… 
Na závěr bych chtěla znovu upozornit, že moje 
nespokojenost v žádném případě nesouvisí s 
přístupem pedagogů k dětem, nemám žádné 
výhrady k jejich práci, naopak jejich práci 
oceňuji a jsem velmi spokojená s tím, jak školka 
v tomhle ohledu funguje. Mám problém pouze 
se svévolným jednáním paní starostky a vedení 
školky, které si musí být tohoto nefér jednání 
vědomé a souhlasit s ním. 
Žádám o zveřejnění tohoto dopisu pro ostatní 
rodiče a obyvatele Baště. 
Děkuji, 
Michaela Přichystalová 

Co na otázku délky provozní doby 
říká dětský psycholog?

Ve výše uvedeném dopise zaznělo 
několik výtek, na které se na tomto místě 
pokusíme reagovat. Zde si můžete přečíst 
nezkrácené stanovisko dětského psychologa M. 
Hudce:
Člověk ani nemusí být odborník, někdy stačí 
řídit se zdravým rozumem a na základě 
zkušeností. Již naši předkové se řídili zásadou, 
že všeho moc škodí. Děti ve věku 3-6 roků jistě 
potřebují společnost svých vrstevníků, ale 
stejně tak potřebují společnost svých vlastních 
rodičů, jejich péči a výchovu. Na tu výchovu ale 
je potřeba čas. Děti, které ve všední den vidí 
rodiče ráno, když vstávají, a pak až navečer, kdy 
si je vyzvednou ze školky, dovedou domů, 
nakrmí, vykoupají a uloží, na tom nejsou moc 
dobře. Tam čas na upevňování rodinných vztahů 
a na řádnou výchovu není. Víkend je na to málo. 
V krajním případě se může stát, že se děti 
rodičům při takovém denním režimu, pokud 
potrvá delší čas, odcizí. Že jim bližší bude paní 
učitelka v MŠ, že ji spíše poslechnou, zatímco 
rodiče mohou mít se zvládáním dětí čím dál 
větší problémy.
A pak také, různé děti snášejí odloučení od 
rodičů různě. Citlivější a úzkostnější mohou 
postupně trpět i různými psychickými 
poruchami,   mohou   si   myslet,  že   je  rodiče 
zavrhli, že je nechtějí, mohou se tím trápit. 
Nejkrušnější chvíle tyto děti zažívají, když jedno 
dítě za druhým s rodiči ze školky odchází, a pro 
ně si stále nikdo nejde. Někdy o tomto traumatu 
vyprávějí i po létech.
Zkrátka a dobře, dítě by mělo do školky chodit, 
prospívá mu to, ale mělo by tam být jen po  
nezbytně   nutnou  dobu,  kdy   se  o  ně  rodiče
 

(případně babička, teta, dospělejší 
sourozenec, ...) opravdu nemohou postarat. Ale 
měli by si je vyzvednout hned, jak je to možné. 
Nakonec, normální rodič je s dítětem rád a lituje 
každé chvilky, kdy s ním být nemůže. Ono to 
nejvlastnější dětství uteče tak rychle!, a může se 
stát, že rodič propásne ty nejkrásnější chvilky s 
dítětem, chvilky, které se již nikdy nevrátí!

Vyjádření obce Bašť 
k dopisu M. Přichystalové

"Dokážu pochopit spoustu věcí, ale co nechápu, 
že se takto důležité rozhodnutí událo OPĚT bez 
konzultace se školským výborem!!!"

Školský výbor záležitost provozní 
doby MŠ řešil 23.5., zastupitelstvo ji 
projednávalo na svém nejbližším zasedání 
10.6., přesně tak, jak je uvedeno v usnesení č. 
3/002 školského výboru. Školský výbor nepřijal 
žádné doporučení pro zastupitelstvo týkající se 
provozní doby, pouze vzal na vědomí výsledky 
sledování příchodů a odchodů. Školský výbor 
navíc uložil starostce obce informovat o 
zařazení projednávání vyhodnocení provozní 
doby MŠ za období únor až květen na 
projednání zastupitelstva obce dne 10. 6. 
všechny rodiče, což bylo splněno jednak 
vyvěšením programu jednání na nástěnkách v 
šatnách všech tříd MŠ, jednak odesláním 
aktuality pro jejich odběratele z řad rodičů dětí 
navštěvujících MŠ prostřednictvím mailové 
pošty.  Všechny členky školského výboru věděly 
o tom, že se záležitost provozní doby bude na 
nejbližším zasedání zastupitelstva projednávat, 
přesto kromě ředitelky MŠ a starostky obce 
žádná z  nich nepřišla své argumenty a 
preference provozní doby prezentovat a 
podpořit. 

"... a bylo jednohlasně odhlasováno doporučení 
pro zastupitelstvo zachovat provozní dobu, tak 
jak byla nastavená od února 2013."

Žádné    takové    ani         podobné 
doporučení o zachování provozní doby není v 
zápise školského výboru uvedeno (zápis je k 
dispozici na webových stránkách -  
http://www.obecbast.cz/file.phpnid=1757&oid=33
09378). Text zápisu před jeho zveřejněním 
odsouhlasily všechny členky školského výboru. 
Zastupitelé byli informování o názorovém 
rozporu školského výboru na provozní dobu MŠ, 
nemohlo by se tedy v žádném případě jednat o 
jednohlasně schválené doporučení zachovat 
rozšířenou provozní dobu MŠ.

"Opravdu nechápu, proč jsme tyto skutečnosti 
neprojednávali na školském výboru, který 
zasedal pouze několik dní předtím. Proč nám 
paní starostka neukázala stanoviska lékaře, 
proč nám neřekla, že obec uspoří nějaké 
peníze,..."

O finančních dopadech rozšířené 
provozní doby i názorech lékařů se hovořilo již 
při prvním projednávání v únoru. Jejich přesné 
vyčíslení předložil zástupce finančního výboru 
na jednání zastupitelstva obce,   stanovisko   
lékaře   nebylo   v   době jednání školského 
výboru k dispozici. Otiskujeme jej na této straně 
Zpravodaje, aby se s ním mohli seznámit 
všichni rodiče.

"S čím se nesmířím, je postup, který zvolila paní 
starostka pro prosazení této změny. Udělala to 
naprosto zákeřně, klamavě a primárně z vlastní 
soukromé iniciativy. Nechovala se jako zástupce 
obce,..."

Postup při projednávání provozní doby 
MŠ zastupitelstvem byl naprosto standardní. 
Nejednalo se o žádné rozhodnutí učiněné tajně 
či pouze jedním člověkem. Starostka obce tento 
bod na jednání zastupitelstva předložila v 
souvislosti s usnesením č. 3/002 školského 
výboru. Návrh na úpravu provozní doby 
nenavrhla starostka obce! Splnila tak slib, který 
dala na jednání školského výboru, že vzhledem 
k rozdílnému postoji na  úpravu provozní doby, 
který prezentuje již od začátku, nepodá návrh na 
úpravu provozní doby.   Návrh vzešel z diskuze 
zastupitelů a hlasovalo pro něj všech sedm 
přítomných zastupitelů. 

"Rozhodnutím udělat jednotnou provozní dobu 
od 7 do 17 hodin pravděpodobně připraví paní 
starostka několik lidí o práci, protože ne každý 
má možnost úpravy pracovní doby."

Sledováním příchodů a odchodů dětí z 
MŠ v období únor - květen 2013 bylo zjištěno, 
že provozní doba v čase 17:00 - 17:30 je 
využívána 3-4 týdně pouze jedním dítětem 
(kapacita třídy je 24 dětí). Několikrát zůstaly v 
této době ve školce děti dvě, jednou děti tři. 
Obdobné výsledky přineslo sledování využití 
ranní provozní doby od 6:30 do 7:00 (kapacita 
obou tříd je 50 dětí).

Rozhodnutí zastupitelstva obce o sjednocení 
provozní doby všech tříd MŠ na dobu 7:00 - 
17:00 je v souladu názorem vedení MŠ i 
pedagogů.

Zahájena stavba MŠ II
Od září bude na pozemku sousedícím 

s novou třídou MŠ Korálky panovat čilý ruch, 
protože bude zahájena stavba MŠ II. Vzhledem 
ke skutečnosti, že se obci podařilo zajistit 
výhodně finanční zdroje ve výši 4 milióny korun, 
mohla být v měsíci červnu podepsána smlouva 
s firmou Urbiosisto s.r.o. Zdiby, která vzešla 
vítězně z výběrového řízení, v červenci bylo 
předáno stavenistě a v září se začnou hloubit 
základy pro základovou desku. V současné 
době probíhají koordinační práce s archeology, 
kteří na pozemku objevili keramiku 
pravděpodobně z doby bronzové, a tak 
doufáme, že jejich výzkum stavbu výrazně 
nezpozdí a neprodraží. Stavba by měla být 
dokončena na přelomu roku 2013/2014, v 
březnu by nová třída Kostiček mohla přivítat 25 
dětí. Kapacita mateřské školy, kterou pro 
dvoutisícovou obec stanovují koeficienty pro 
tvorbu územních plánů a kterou je naše obec 
schopna provozně financovat, tak dosáhne 
celkového počtu 98 dětí. 

Hledám paní
na příležitostné hlídání 

dcery. 
V případě zájmu se prosím 

ozvěte na 776 799 449. 
Zkušenost s dětmi 

podmínkou. 

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



InzerceDo Neratovic z Baště přímé spoje
Od 2. září budou mít obyvatelé Baště v souvislosti se zavedenými 

spoji na lince PID 418 novou možnost přímého cestování do Neratovic. 
Vybrané spoje linky 368 budou z Předboje po změně čísla linky na 418 
pokračovat na neratovické Náměstí Republiky (v opačném směru se v Předboji 
linka 418 změní na 368). 

Společenská 
kronika
     V měsíci  září oslaví 
významné životní jubileum:
paní Jarmila Sklenářová,
paní Miloslava Karpačová,
pan Ladislav Dražan
paní Iva Chovancová,
pan Miroslav Dostál,
paní Kateřina Skopalová,
paní Hana Hlušičková,
paní Šárka Dúšková,
paní Hana Soebajová,
pan Aleš Hájek,
pan Petr Miler,
pan Vratislav Kubů,
pan Lubomír Váňa,
pan Jan Pokorný,
pan Martin Svoboda,
pan Jiří Rovenský a
pan Vladimír Mišner.

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

Bašť - Neratovice
368: odjezd Bašť 7:16 - příjezd Předboj 7:22
418: odjezd Předboj 7:25 - příjezd Neratovice 7:38

368: odjezd Bašť 9:46 - příjezd Předboj 9:52
418: odjezd Předboj 9:55 - příjezd Neratovice 10:05

Neratovice - Bašť
418: odjezd Neratovice 10:10 - příjezd Předboj 10:21
368: odjezd Předboj 10:25 - příjezd Bašť 10:32

418: odjezd Neratovice 12:55 - příjezd Předboj 13:09
368: odjezd Předboj 13:15 - příjezd Bašť 13:22

418: odjezd Neratovice 15:43 - příjezd Předboj 15:57
368: odjezd Předboj 16:00 - příjezd Bašť 16:07

Pošta Líbeznice do večerních hodin

S platností od 2. 9. 2013 jsou hodiny 
pro veřejnost následující:

Pondělí: 8:00 – 11:00 13:00 - 18:00
Úterý: 8:00 – 11:00 13:00 - 18:00
Středa: 8:00 – 11:00 13:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 – 11:00 13:00 - 19:00
Pátek: 8:00 – 11:00

VÝKUP JABLEK
Mratín

   sběrna u čerpací stanice
    Po - So     13 - 18 hod

  2,00 Kč/kg
   Po dohodě s p. Zajícovou,

     tel. 774 093 325 
     i jindy

 

Lidová tvořivost v označování 
parkovacích míst je trestná

Parkovací místa, která jsou vyznačena na 
celém území obce vodorovným dopravním značením 
(bílými čárami), byla v této podobě schválena 
Odborem dopravy Městského úřadu Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav. Jakékoliv úpravy, např. 
odstranění některých míst nebo vyznačování nových 
bez vyjádření Dopravního inspektorátu PČR, 
schválení ze strany obce a stanovení Odborem 
dopravy, jsou nepřípustné. Neschválené 
úpravy, které byly nedávno "na černo" realizovány 
např. v zadní části Okružní ulice budou uvedeny do 
původního stavu. Nedovolené pozměňování 
dopravního značení je přestupkem. Za neoprávněné 
odstraňování, přemísťování, osazování nebo 
pozměňování dopravních značek a dopravních 
zařízení, lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.



vítání prázdnin atd. Podrobnosti o 
plánovaných akcích najdete jako 
obvykle na našich stránkách 
www.bastsebavi.cz . 
Těšíme se na Vás na našich akcích a 
zveme Vás na Posvícení v Bašti. 
Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste 
věnovali centru Pohoda a věříme, že 
Vám budeme schopni i takto nabídnou 
zajímavé aktivity a zábavu, které Vás a 
Vaše děti potěší. 
Za o.s. Bašť se baví 
Ladislava Megerová 
tajemník sdružení 

Připravujeme

Přijďte se pobavit a získat 

putovní pohár pro 

nejúspěšnější rodinu

Rodinný víceboj, 5. 10. 2013

V předchozím roce 
proběhlo tiskem obce Bašť několik 
zpráv o činnosti a problémech CPR 
Pohoda, které zatím úspěšně řešilo 
provozující o.s. Bašť se baví. V 
loňském školním roce bohužel ještě 
více klesl zájem o kroužky a kurzy, 
které jsme všem věkovým 
skupinám nabízeli, ale naopak 
stoupaly náklady na provoz centra 
Pohoda. Přesto, že jsme dokázali 
získat další finanční zdroje z 
nových jednorázových aktivit 
(sobotní Lego dopoledne, pořádání 
narozeninových oslav a páteční 
dílny pro maminky), dostali jsme 
finanční dary a úspěšně uspořádali 
prázdninový pobyt pro rodiny, tak 
jejich výše nepostačí na úhradu 
všech nákladů spojených s 
fungováním centra pro rodinu 
Pohoda. 

Proto končí dne 30.září 
2013 provoz Centra pro rodinu 
Pohoda. Občanské sdružení Bašť 
se baví zůstává a nadále bude 
nabízet jednorázové akce, jako 
jsou dílny, rodinný víceboj, 
drakiádu, Den dětí, sportovní hry, 

Konec Centra pro rodinu POHODA v Bašti 
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http://www.bastsebavi.cz/


Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v BaštiPozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v BaštiPozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v BaštiPozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

která se koná
21. 9. 2013

odjezd od Obecního úřadu
v 9:00 hodin

Přihlásit se můžete u Marušky Zelenkové na 
603 982 366

Rozpis zápasů SK Bašť podzim 2013
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