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

Více čtěte na str. 4

- úplné uzavření letiště v době od 24:00 
do 6:00 hodin,
- podmínkou kolaudačního rozhodnutí 
na terminál letiště je zprovoznění 
uvažovaného přivaděče na D8.
- žádost MŽP o vyjádření, zda navržená 
změna může podléhat zákonu č. 100/2001 
Sb.
Dále jsou ve stanovisku EIA uvedeny 
podmínky týkající se problematiky vod, 
azbestu, ovzduší, ornitologické a 
chiropterologické ochrany, dopravy aj.
     Stanovisko EIA je odborným podkladem 
pro vydání rozhodnutí popřípadě opatření 
podle zvláštních právních předpisů (např. 
pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení), samo o sobě tedy 
neumožňuje realizaci či nerealizaci záměru. 
Podmínky uvedené ve stanovisku EIA musí 
být zahrnuty v těchto rozhodnutích; v 
opačném případě musí být uvedeny 
důvody, pro které tak nebylo učiněno nebo 
bylo učiněno pouze částečně. V každém 
případě musí být dodrženy zákonné limity. 
Bez stanoviska EIA nelze tato rozhodnutí 
příslušnými úřady (např. stavebními úřady) 
vydat. Příslušným úřadem pro vydání 
územního rozhodnutí je stavební úřad 
Klecany, příslušným speciálním stavebním 
úřadem pro vydání stavebního povolení je 
Úřad pro civilní letectví.   

pokračování na dalších stranách

Penta vyhrála první bitvu, boj ovšem nekončí
Ministerstvo životního prostředí 
vydalo na základě procesu EIA dne 
29. 10. 2013 souhlasné stanovisko k 
posouzení vlivů provedení záměru 
„Letiště Vodochody“ na životní 
prostředí (tzv. stanovisko EIA) s tím, 
že bylo stanoveno celkem 124 
podmínek nezbytných k ochraně 
životního prostředí, za jejichž 
respektování je záměr z hlediska 
vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví přijatelný. 

 Ministerstvo životního prostředí tím 
ukončilo jeden z náročných procesů EIA, 
který byl zahájen v roce 2009, a jeho 
hodnocení vlivů na životní prostředí 
probíhalo přes 4,5 roku. 
Podmínky stanoviska EIA se zaměřují na 
vyloučení a minimalizaci vlivů záměru na 
všechny složky životního prostředí a 
veřejné zdraví. Za podstatné lze považovat 
především podmínky vztahující se k 
ochraně veřejného zdraví obyvatel a 
minimalizaci vlivů hluku, podmínky pro 
využitelnou kapacitu letiště, podmínky 
vztahující se k monitoringu hluku, vč. jeho 
vybavení predikčním modelem, podmínky k 
omezení provozu letiště v nočních 
hodinách, podmínění provozu letiště 
zprovozněním přivaděče na dálnici D8 a 
stanovení zásad pro postupy pro vzlety a 
přistání.
     Jedná se např. o tyto následující 
konkrétní podmínky:
- omezení kapacity uskutečněných 
pohybů letadel na max. 35 000 pohybů 
za rok, nepřekročitelné kapacity letiště 
(např. počet opožděných příletů v noční 
době),
- využívání letiště pouze pro letadla s 
rozpětím křídel do 36 m, 
- nerealizování žádných startů, žádných 
plánovaných přistání a neprovádění 
okruhového létání v noční době (tj. od 
22:00 do 6:00 hodin),
- omezení provozu v noční době max. do 
24:00 hodin a to pouze pro neplánované 
zpožděné přílety, které nesmí překročit 
max. 4 pohyby za jeden kalendářní den a 
730 pohybů za jeden kalendářní rok, 

ANO 2011 vítězem 
voleb v Bašti
     
     Výsledek voleb v Bašti se lišil od 
celostátní situace. S 22 % vyhrála ANO 
2011 Andreje Babiše. 
     Druhá skončila TOP 09 s 21 % a třetí s 
více než 16% ODS. ČSSD získala jen 11 
%  hlasů a KSČM skončila s necelými 10 
% až na 5. místě. Přes 4 % získaly ještě 
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a 
Strana zelených.
Celorepublikový průměr přesáhla 
významně i volební účast - ta se vyšplhala 
nad 66 %. Z 1 090 voličů zapsaných ve 
volebních seznamech se k volbám 
dostavilo 729 voličů, kteří odevzdali 726 
platných hlasů. Celkem čtyři strany 
(Romská demokratická strana, Suver. - 
strana zdravého rozumu, Aktiv 
nezávislých občanů a LEV 21 – Národní 
socialisté) nezískali od voličů v Bašti 
žádný hlas.  



 @ 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

Zastupitelstvo obce na svém 65. zasedání, které se 
uskutečnilo 23. 9. 2013:
1. schválilo:
● uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí a MAS Nad Prahou 

na část pozemku parc. č. 590/1 v k. ú. Bašť pro účel realizace 
projektu „Rekonstrukce autobusové zastávky u komunikace 
III/24210 v k. ú. Bašť“ ve znění dle závěrů rozpravy, uložilo 
zapracování připomínek dle závěrů rozpravy a pověřilo 
místostarostu obce podpisem smlouvy;

● schválilo nové pojmenování severní komunikace v lokalitě Za 
Bažantnicí jako „K Vlkánici“;

● smlouvu o úvěru s účastí prostředků Regionálního 
rozvojového fondu mezi obcí a Českomoravskou záruční a 
rozvojovou bankou, a.s.;

● smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
k pozemkům parc. č. 331/1, 594/1 , 594/2 a 593/1 v k. ú. Bašť 
mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s.;

● nabídku společnosti SOMARO CZ, s.r.o. k realizaci akce 
instalace a doplnění dopravního značení v obci Bašť a uložilo 
 předložit návrh smlouvy na příštím zasedání zastupitelstva;

● text Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v 
rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na dodávky 
pod názvem „ČOV v Bašti – doplnění technologie předčištění 
a úpravy kalu“ a zadávací dokumentaci ve znění podle 
rozpravy, uložilo zapracování připomínek dle závěrů rozpravy, 
zveřejnění výzvy a pověřilo starostku obce jmenováním 
výběrové komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek 
v rámci výběrového řízení tohoto projektu; 

● záměr obce na pronájem dvou místnosti ve 2. NP Restaurace 
Vila ve znění dle závěrů rozpravy, uložilo zapracování 
připomínek dle závěrů rozpravy a zveřejnění záměru;

● realizaci kamerového systému - varianty pro max. 8 IP kamer 
a nákup 2 kamer včetně příslušenství ve výši 41.760 Kč bez 
DPH a jejich instalaci na Náves;

● vydání mapy obce s čísly popisnými a uložilo předložení 
návrhu na zveřejnění inzerce na příštím zasedání 
zastupitelstva obce;

● dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720603593 mezi obcí a 
pojišťovnou Kooperativa, a.s.;

2. vzalo na vědomí:
● situaci týkající se stavu pozemku parc. č. 98/10 v k. ú. Bašť a 

uložilo zařazení tohoto bodu na projednávání příštího 
zasedání zastupitelstva;

● rozpočtové opatření č. 5/2013;
● předložený záměr na výstavbu zázemí sportovního areálu a 

uložilo finančnímu výboru prověření možnosti jeho 
financování v následujícím roce;

3. zrušilo:
● část usnesení č. 10/064 týkající se schválení názvu ulice „Za 

Bažantnicí“;   
4. uložilo:
● předložit na listopadovém zasedání zastupitelstva návrh na 

rozdělení stanoviště na tříděný odpad v Nové Bašti na dvě 
samostatná stanoviště v lokalitě;

● poskytnutí vzorové námitky vlastníkům pozemků dotčeným 
OHP a vzorových připomínek všem občanům a zajistit 
informovanost všech občanů na základě podkladů 
poskytnutých Ing. Utěkalem;

5. zvolilo:
● členy školského výboru paní G. Maťkovou za třídu Korálky a 

pana J. Staňka za zastupitelstvo obce Bašť;
6. pověřilo:
● místostarostu odesláním námitky obce Bašť s použitím 

vzorové námitky s doručením na OCL do 9. října 2013.
  

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

Další zasedání zastupitelstva obce Bašť, které se konalo 
14. 10. 2013:
1. vzalo na vědomí: 
● situaci týkající se stavu pozemku parc. č. 98/10 v k. ú. Bašť a 

uložilo zařazení tohoto bodu k projednání na zasedání 
zastupitelstva obce po obdržení stanoviska společnosti Central 
Group;

● informace z XIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky;
● návrh rozpočtu obce pro rok 2014 a uložilo finančnímu výboru 

vyžádat si dosud chybějící podklady a rozpočet dopracovat;
● uzavření rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních 

služeb elektronických komunikací mezi obcí a Telefónica Czech 
Republic;

● zprávu kontrolního výboru a skutečnosti týkající se usnesení 
uvedených v rozpravě;

2. schválilo:
● smlouvu o dílo mezi obcí a SOMARO CZ, s.r.o. na dopravní 

značení v obci ve znění podle závěrů rozpravy;
● smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 512/9 

a 605/1 mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. ve znění podle závěrů 
rozpravy;

● smlouvu o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví 
k odděleným částem pozemku parc. č. 623/1 v k. ú. Bašť mezi 
obcí a paní Máriou Charchoňovou;

● smlouvu o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví 
k oddělené části pozemku st. 41 v k. ú. Bašť mezi obcí a paní 
Máriou Charchoňovou;

● podmínky inzerce na mapě obce Bašť a uložilo jejich zveřejnění;
● objednávku tisku 10 ks mapy obce ve formátu A2 za cenu 2 990 

Kč bez DPH;
● úpravu trasy spoje č. 15 linky PID 368 spočívající v přidání 

zastávky Líbeznice, škola a s tím související navýšení nákladů 
na dopravní obslužnost ve výši 358 Kč měsíčně;

● kupní smlouvu na infrastrukturu mezi obcí a KB – IMMOBILIEN 
s.r.o.;

● záměr obce na pronájem dvou místností ve 2. NP objektu 
Restaurace Vila a uložilo zveřejnění záměru.

Inzerce

http://www.obecbast.cz/


Do diáře …
Po celý měsíc probíhají odečty vodoměrů (kromě lokality Nová Bašť)
15. 11. pátek - poslední termín odstranění stromoví (na další stránce)
16. 11. sobota - vítání nových občánků obce (pouze pro zvané)
25. 11. pondělí - poslední svoz bioodpadu
25. 11. pondělí - zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hodin 
  5. 12. čtvrtek - Mikulášská nadílka (více na Pozvánky …)
  7. 12. sobota - Adventní dílna (více na Pozvánky …)
  7. 12. sobota - ukončení ukládání odpadu v Zahradnictví Na Předbojské
      

  

   
   

 
   

Průmyslové zboží Měšice
Hlavní 55, Měšice (vedle OÚ)

Nabízí tento sortiment:
železářství, elektro, drogerie,
instalatérské zboží, postřiky,
hnojiva, domácí a chovatelské
potřeby, výroba klíčů a autoklíčů

! NOVĚ TÝDNY AKČNÍCH SLEV !

Otevírací doba

PO – PÁ 8.00-17.00
SO 8.00-11.00

Telefon
283 981 838

Stav vodoměru
(netýká se Nové Bašti)
je možné sdělit osobně v 
úředních hodinách 
Obecního úřadu, mailem 
na bast@c-box.cz, nebo 
telefonicky na 283 981 065.

Inzerce
Inzerce

Penta vyhrála první bitvu, 
boj ovšem nekončí
dokončení z titulní strany

S textem stanoviska MŽP se můžete seznámit na 
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP257  nebo na 
úřední desce úřadu. Se souhlasem samozřejmě 
nesouhlasíme a budeme se proti němu bránit. Jaké 
budou další kroky obcí, občanských sdružení, kraje v 
boji proti Letišti Vodochody? V současné době se 
připravují opatření na několika frontách.

Starostové obcí včetně Baště a měst i zástupci 
občanských sdružení se ke společnému jednání sešli hned 
následující den po zveřejnění stanoviska MŽP v Kralupech 
nad Vltavou. Domluvili se na dalších společných krocích. 

Po podrobné diskusi s odborníkem na 
environmentální právo rozhodli účastníci jednání iniciativy 
STOP Letišti Vodochody, že do 14 dnů předají ministrovi 
životního prostředí návrh na zrušení nedávno vydaného 
stanoviska EIA.  Opírají se přitom o ustanovení §156 
správního řádu, podle kterého může správní orgán zrušit své 
vlastní rozhodnutí, pokud je v rozporu s právními předpisy. 
Návrh na zrušení může podat každý občan, který zaslal 
MŽP své stanovisko k EIA. Obec pro vás připraví ve 
spolupráci s o. s. Klidná Bašť vzorové dopisy, které bude 
možné podepsat a odevzdat na Obecním úřadě, který 
zajistí jejich doručení na MŽP. Jakmile bude vzorový 
návrh připraven, budete informováni. Stanovisko k EIA 
není možné napadnout soudní žalobou. Takový krok je 
možný až v případě dalších navazujících rozhodnutí , např. 
územní rozhodnutí, stavební povolení. Do těchto řízení se 
obec Bašť přihlásí jako účastník, aby mohla hájit své 
zájmy a zájmy svých občanů, které byly jasně vyjádřeny 
v obecním referendu z roku 2010.

Zástupci občanských sdružení, mj. i Klidné Bašti 
iniciovali setkání s hejtmanem Středočeského kraje, které 
se uskuteční 25. listopadu. Hejtman Středočeského kraje 
Josef Řihák nesouhlasí s rozhodnutím MŽP. Středočeský kraj 
vydal nesouhlasné stanovisko k návrhu na rozšíření letiště 
Vodochody, neboť podle jeho názoru je studie EIA chybná. 
Nepočítá se synergickými vlivy stavby, nezohledňuje, že 
negativní vlivy, jako například hluk, prašnost, velká dopravní 
zátěž a další, se sčítají. Zároveň se domnívá, že nebyly 
vypořádány všechny připomínky obyvatel obcí dotčených 
provozem dopravního terminálu. Krajský úřad by měl být 
obcím, městům a občanským sdružením nápomocen v boji 
proti Letišti Vodochody např. tím, že stanoví stavební úřad, 
který bude v případě odmítnutí SÚ Klecany vést územní 
řízení, připojí se k žádosti zrušení rozhodnutí MŽP, podá 
podnět na Úřad pro civilní letectví týkající se nezákonnosti 
vyhlášeného ochranného hlukového pásma atd.

V této záležitosti byla jménem devíti občanských 
sdružení odeslána  stížnost Ministrovi dopravy, protože 
nebyly splněny zákonné podmínky na vyhlášení 
ochranného hlukového pásma jako opatření obecné 
povahy.

Zástupci obcí, měst a občanských sdružení  se 
zároveň obrátí se stížností na proces EIA na Evropskou 
komisi.

mailto:bast@c-box.cz
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP257


AUTOSKLO
Prodej a výměna autoskel

Líbeznice, Mělnická 40
v areálu Sběrných surovin

  Tel: 604 809 003
Služby jsou poskytovány pro všechny 

typy automobilů

● Hlášení pojistné události

● Vyřízení formalit

● Výměna čelních skel „zdarma“

Otevírací doba
PO – Pá 8.00 – 16.00 hodin

Po dohodě možno sobota, neděle

Tajemník MěÚ Odolena Voda 
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa

právník

Bližší informace na úřední 
desce MěÚ Odolena voda nebo 
na www.odolenavoda.cz

Tajemník MěÚ Odolena Voda 
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa

vedoucí ekonomického 
odboru

Bližší informace na úřední 
desce MěÚ Odolena voda nebo 
na www.odolenavoda.cz

Tajemník MěÚ Odolena Voda 
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa

referent odboru správy 
majetku

Bližší informace na úřední 
desce MěÚ Odolena voda nebo 
na www.odolenavoda.cz

Tajemník MěÚ Odolena Voda 
vyhlašuje výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa

administrativní a spisový 
pracovník, pokladník

Bližší informace na úřední 
desce MěÚ Odolena voda nebo 
na www.odolenavoda.cz

InzerceIn
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Psí louka je tady 
pro všechny
V těchto dnech probíhá 2. 
etapa umísťování košů a 
držáků sáčků na psí 
exkrementy, celkem tak bude v 
Bašti umístěno 18 košů a 
nadále bude jejich počet  
doplňován. 

V následujícím období 
se proto hlídky obecní policie 
zaměří na dodržování vyhlášky 
obce 1/2012 o veřejném 
pořádku, opatření k jeho 
zabezpečení a čistotě v obci, 
která mj. upravuje povinnosti 
majitelů psů.

Článek V. této vyhlášky 
stanovuje pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství. V 
zastavěných částech obce je 
dovolen pohyb psů pouze na 
vodítku, pro volný pohyb psů je 
vymezen prostor mezi lokalitami 
Nová Bašť a Nad Dvorem, tzv. 
psí louka. Její jedna polovina je 
pronajata o.s. Kynologie Bašť, 
druhá je přístupná všem 
majitelům s jejich čtyřnohými 
miláčky.



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

Společenská 
rubrika
     V měsíci  listopadu oslaví významné 
životní jubileum:
paní Marie Kulhánková,
pan Jaroslav Žaba,
pan Antonín Cukr,
paní Eva Skálová,
paní Eva Ziková,
pan Mario Jahoda,
pan Marek Vondrák,
paní Rosemarie Kubíková,
paní Jitka Kalašová,
paní Alžběta Servinská,
paní Růžena Mišnerová,
pan Karel Štembera,
pan Petr Kazda,
pan Jaroslav Musil a
paní Zdeňka Moravcová.

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

    

Vánoční dobročinná sbírka hraček 
pro Klokánek

STUDIO SMILE pořádá vánoční 
dobročinnou sbírku hraček pro Klokánek. 

Hračky můžete odevzdávat denně přímo ve 
Studiu Smile, Okružní 671, Bašť od 9-17.
Pokud máte jakékoliv nepotřebné hračky, 

knihy apod. pro děti, dejte jim druhou 
šanci v Klokánku. 

Akci pořádá: ředitelka Studia Smile- Kateřina Popelková

Obdarujte své blízké ...
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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
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HELEN DORON
v Jazykové mateřské škole 

KinderGarten v Bašti
Jazyková mateřská škola KinderGarten v Bašti, 
nabízí nadstandardní služby rodičům dětí mladšího 
a staršího předškolního věku s kvalitně 
propracovaným výchovně-vzdělávacím programem. 
Nezapomíná se ani na děti více nadané nebo děti, 
které vyžadují speciálně pedagogický přístup a péči. 
Výuka cizích jazyků, respektuje a doplňuje 
vzdělávací nabídku. Jako všechny ostatní činnosti i 
výuka cizího jazyka se zaměřuje na podporu rozvoje 
intelektu, efektivní komunikaci, rozvoj poznávacích 
procesů a smyslových funkcí.
S dětmi si lektoři hodně hrají a při tom povídají. 
Praktikují se rozhovory jak ve skupince tak 
rozhovory  individuální.

 
Výuka angličtiny v Mateřské škole KinderGarten v 
 Bašti probíhá během celého dne. Je v každé třídě (v 
každé věkové skupině) vsunuta do dopoledních i 
odpoledních aktivit. Probíhá jak s rodilým mluvčím, 
tak s kvalifikovanými lektory. 
Od nového školního roku se v KinderGarten 
angličtina navíc učí podle nové metody – Helen 
Doron. Tato metoda byla vyvinuta britskou 
lingvistkou Helen Doron. Podle jejího konceptu se 
již od roku 1985 učí tisíce batolat a malých dětí na 
celém světě.
Metody učení jsou založeny na stejném principu, na 
jakém se děti učí svůj rodný jazyk. Díky 
opakovanému poslechu a pozitivní podpoře při 
upevňování svých jazykových znalostí, se děti učí 
anglicky stejně přirozeně, jako svůj mateřský jazyk. 
Metoda Helen Doron je vhodná pro děti již od 3 
měsíců. Nabízí všechno, co dítě potřebuje, aby se 
naučilo anglicky stejně jako svůj mateřský jazyk – 
komunikační schopnosti, správný přízvuk, 
gramatiku a bohatou slovní zásobou.
Často se mě rodiče ptají, kdy je nejlepší začít u dětí 
s výukou cizího jazyku a zda jejich dítě není ještě 
malé na to, aby se učilo anglicky, když neumí 
pořádně ani česky. 
Názor dětských psychologů na výuku cizího jazyka 
u dětí je, že nejlepší a nejefektivnější čas kdy začít s 
výukou, je již od narození.  Dlouhodobé studie 
amerických vědců, kteří zkoumají lidský mozek, 
dokázaly, že učení se cizí řeči v raném věku je 
úspěšné. Do sedmi let jsou všechny vjemy 
související s jazykem ukládány do stejné oblasti 
mozku. Později se pro každou cizí řeč vytváří jiná 
síť neuronů, což vyžaduje přepínání mezi 
jednotlivými sítěmi.
      A co dodat na závěr? Angličtinu metodou Helen 
Doron nevnímají děti jako učení, jako něco co je 
nebaví a co nechtějí. Učení touto metodou vnímají 
jako hru a zábavu plnou nových  zážitků. A o to nám 
právě jde, aby učení nebylo mučení, aby probíhalo 
zábavnou, hravou formou a aby se děti učily rády. 

Jarmila Šťastná
ředitelka Mateřské školy KinderGarten Bašť
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