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 Zastupitelstvo obce a zaměstnanci úřadu 
přejí všem spoluobčanům příjemné prožití 

vánočních svátků v kruhu svých 
nejbližších a úspěšný vstup do nového 

roku 2014.
 

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

Více čtěte na str. 4

Do diáře …
  8., 15. a 22. - adventní neděle v kapličce na Návsi (více na Pozvánky...)
14. sobota - vánoční tvoření pro celou rodinu (více na Pozvánky ...)
16. pondělí - zasedání zastupitelstva obce, 19 hodin, OÚ
21. sobota - vánoční turnaj v ping pongu (více na Pozvánky …)
22. neděle - setkání příznivců o.s. Kynologie (více na Pozvánky …)
26., 27. - vánoční jízdy na koních (více na Pozvánky …)

      

  

   
   

 
   

UZAVŘENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU 
ve dnech 23. - 27. 12. 2013
a  31. 12. 2013 – 1. 1. 2014

 V pondělí 30. 12. 2013
bude otevřeno od 8 do 17 hodin.

Zaměstnanci Obecního úřadu se na vás 
těší v novém roce 2014 od čtvrtka 2. ledna.

UZAVŘENÍ
OBECNÍ KNIHOVNY
ve dnech 23. 12. 2013 - 5. 1. 2014

Knihovnice Obecní knihovny se na vás těší 
v novém roce 2014 od pondělí 6. ledna.

 Platby za popelnice, 
bioodpad a psy

bude možné platit
v hotovosti i platební kartou
v úředních hodinách na OÚ

od 13. ledna do 28. února 2014 vč.

Svoz 80 l        120 l
Týdenní 1 600 Kč       1 900 Kč
Sezónní 1 300 Kč       1 600 Kč
Čtrnáctidenní 1 200 Kč       1 400 Kč

Biopopelnice 120 l 240 l
500 Kč 750 Kč

Psi: 100 Kč za prvního psa
        150 Kč za každého dalšího

Slevy pro důchodce lze uplatnit pouze 
při hotovostní platbě nebo platbě 
kartou. Prosíme, svůj nárok oznamte 
jako první před výběrem velikosti 
popelnice. 

a bezhotovostně
na účet 3020082/0300

od 6. ledna do 14. února 2014
(ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení 

plátce, ulici, čp. a objem pop.) Známky vč. 
smluv vám budou doručeny vždy na konci 

měsíce osobní roznáškou ve večerních 
hodinách.

Z historie Vánoc
První  pokus odstranit Ježíška proběhl 
v padesátých letech 20. století, kdy k nám 
ze sibiřské tajgy vtrhl Děda Mráz. 

A už je to tady - další rok bude končit. Vánoce 
přicházejí, nejdříve do televizních reklam a 
následně obchodů. Ať už patříte k těm, kdo se 
na Vánoce těší sotva skončí léto a nebo 
naopak jste z těchto svátků znechuceni, nic 
s tím neuděláte, slovy klasika: „Můžeme o 
tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, 
můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je 
všechno, co se proti tomu dá dělat“. 
Navzdory tomu, že všude vidíme Santa 
Clause, jeho práci v našich zeměpisných 
šířkách stále vykonává Ježíšek.

dokončení uvnitř listu 

Společenská 
rubrika
     V měsíci  prosinci oslaví významné 
životní jubileum:
pan Petr Červenka,
paní Božena Kovářová,
pan Radek Folta,
paní Denisa Janouchová,
paní Monika Boušková,
pan Petr Olbrich,
paní Eva Veselá,
pan Miroslav Skořepa,
paní Anděla Gottwaldová,
paní Eva Chadrabová,
paní Marie Stejskalová,
paní Šárka Paveleková a
paní Kamila Melmuková.

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

    

Další obytná zóna v Bašti je na Návsi
Koncem listopadu byla v Bašti zřízena už 
druhá obytná zóna. Jejím účelem je zklidnění 
provozu na Návsi a v jejím okolí. Je třeba si 
přiznat, že umístění modrých dopravních 
značek jako zázrakem nezmění chování 
všech řidičů a je pravděpodobné, že se čas 
od času budeme setkávat zejména s 
nedodržováním nejvyšší povolené rychlosti. 
Obytná zóna vyžaduje dodržování 
stanovených pravidel od všech účastníků 
provozu a chodci, kterým poskytuje určité 
výhody, se musí přeci jen i v obytné zóně mít 
na pozoru před projíždějícími auty.

Kromě toho, že pěší mohou využívat 
celou šířku komunikace a nejvyšší 
rychlost je omezena na 20 km/h, řeší 
obytná zóna specifickým způsobem i 
parkování.

 dokončení uvnitř listu

Od ledna na úřad bez peněz
Obecní úřad pro vás připravil novinku 
spojenou s výběrem poplatků za 
popelnice, bioodpad, psy, ověřování, 
výpisy z CzechPointu. Od ledna 2014 
budete moci platit prostřednictvím 
platebních karet.



 @ 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

Inzerce

Další obytná zóna v Bašti je na Návsi
dokončení ze titulní strany

To je umožněno pouze na místech, která jsou vyznačena dopravní značkou 
nebo vodorovným dopravním značením. V očích mnoha místních obyvatel 
je pak obytná zóna jasným viníkem toho, že nemohou v klidu a pohodlně 
všude zaparkovat. Je to ale skutečně tak?

Většina ulic v Bašti je obousměrných a jejich šíře nepřesahuje 6 metrů. 
Parkování v obousměrných komunikacích je podle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích možné pouze za předpokladu, že zbývá pro 
každý směr jízdy volný jízdní pruh o šířce minimálně 3 metry. Z toho 
vyplývá, že ve většině ulic v Bašti nelze legálně zaparkovat. Obytná zóna 
tedy nemůže být příčinou toho, že chybí dostatek parkovacích míst.

Dobrým příkladem je Nová Bašť. Pokud by v této lokalitě nebyla obytná 
zóna zřízena, počet parkovacích možností v souladu se zákonem by byl 
roven nule. Obytná zóna tedy možnosti parkování naopak rozšiřuje - v 
současnosti je v ní vyznačeno cca 180 parkovacích míst.

Na listopadovém zasedání,  které se uskutečnilo v pondělí 4.,
zastupitelstvo obce: 
1. rozhodlo:
● v souladu se závěry hodnotící komise v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku na dodávky pod názvem „ČOV v Bašti – doplnění 
technologie předčištění a úpravy kalu“ o:

1) vyloučení uchazeče INRAMO Praha s.r.o., Elišky Přemyslovny 1343, 
156 00, Praha 5 – Zbraslav, IČ 63076276
2) nejvýhodnější nabídce předložené uchazečem, který se v hodnocení 
umístil na prvním místě, tj. Pavel Krčmář (IČ: 47881658);
2. revokolovalo:
● usnesení č. 5/066 a schválilo uzavření kupní smlouvy o převodu 

vlastnictví k odděleným částem pozemku parc. č. 623/1 v k. ú. Bašť 
mezi obcí a paní Máriou Charchoňovou;

3. vzalo na vědomí:
● informace týkající se souhlasného stanoviska MŽP k záměru 

rozšíření stávajícího letiště Vodochody a informace sdružení Stop 
Letišti Vodochody;

● informace týkající se stavu projednávání nového místa určeného pro 
kontejnery na tříděný odpad v lokalitě Nová Bašť;

● novelu zákona č. 46/200 Sb. o právech a povinnostech při vydávání 
periodického tisku;

● zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bašť za rok 2013 a 
uložilo přijmout opatření k odstranění uvedených nedostatků;

● rozpočtové opatření 6/2013;
● návrh Manipulačních a provozních řádů rybníků v Bašti a uložilo  

zpracování připomínek k návrhu včetně připomínek rybářského 
spolku Bašť a jejich projednání na některém z následujících 
zasedání zastupitelstva;

● záměr rozšíření kvalifikace starostky obce a uložilo zpracování a 
předložení kvalifikační dohody na vzdělání mezi obcí a Ing. Ivou 
Cucovou na příští zasedání zastupitelstva obce;

4. schválilo:
● smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 81/2 a 

81/42 v k. ú. Bašť mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s.;
● smlouvu o výpůjčce terminálu a smlouvu o akceptaci platebních 

karet mezi obcí a Československou obchodní bankou, a.s.;
● čerpání části úvěru od ČMZRB týkající se rekonstrukce komunikací 

na zvláštní účet projektu vedený u Komerční banky a dodatek ke 
smlouvě o úvěru s účastí prostředků Regionálního rozvojového fondu 
mezi obcí a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.;

5. neschválilo:
● žádost pana Petra Kosána o odkoupení části pozemku parc. č. 608/3 

v k. ú. Bašť ve vlastnictví obce, která přiléhá k budově čp. 134.

Další listopadové zasedání se uskutečnilo 25. a 
zastupitelstvo obce:
1. schválilo:
● smlouvu o dílo na akci „ČOV v Bašti – doplnění technologie 

předčištění a úpravy kalu“ mezi obcí a Pavlem Krčmářem;
● smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene mezi 

obcí a vlastníky pozemků parc. č. st. 152 a 542/14, 542/23;
● Plán společných zařízení, který v rámci komplexní pozemkové 

úpravy v k. ú. Bašť zpracovala společnost Geovap, spol. s r.o.;
● kvalifikační dohodu mezi obcí a starostkou obce; 
● zakoupení a instalaci lanových prvků do parku podle předloženého 

cenového a grafického návrhu;
2. vzalo na vědomí:
● návrh umístit kontejnery na tříděný odpad v lokalitě Nová Bašť do 

prostoru u autobusové zastávky Bašť, Měšická; 
● zadání ÚPO obce Líbeznice;
● návrh Manipulačních a provozních řádů rybníků v Bašti a připomínky 

Rybářského spolku Bašť a uložilo projednání připomínek a 
požadavků dle závěrů rozpravy se zpracovatelem;

● text podnětu obce Bašť ke zrušení rozhodnutí MŽP ve věci vydání 
kladného stanoviska EIA k záměru Letiště Vodochody;

● rozpočtové opatření 7/2013;
3. odmítlo:
● nabídku na pronájem obytných místností ve 2. NP v čp. 204 

předloženou panem Petrem Zelenkou;
4. uložilo:
● zpracování žádostí o dotace na revitalizaci pozemku parc. č. 105/3, 

intenzifikaci ČOV, výstavbu zázemí fotbalového hřiště, vybavení 
kabin. 

http://www.obecbast.cz/


Základní a základní umělecká škola 
prošla v  letošním roce nejvýznamnější 
rekonstrukcí od svého dokončení v roce 
1956. Podařilo se vyměnit všechna okna a 
budovu kompletně zateplit. Přibyla ale také 
nová učebna a hlavní vchod dostal úplně 
nový kabát. Co se ve škole změnilo a mění 
nejen z pohledu stavebního, to je téma 
rozhovoru s ředitelkou školy Ivanou 
Pekárkovou.

Stavební proměna školy
Jak se stavební úpravy promítly do výuky – 
více než 4 měsíce musela škola svůj chod 
přizpůsobovat stavebním pracím?
Samozřejmě, že se chod školy musel 
rozsáhlým stavebním úpravám přizpůsobit. 
Stavba vyžadovala maximální toleranci všech 
pedagogů, ale i zaměstnanců školy. Museli 
jsme téměř denně řešit nejrůznější problémy 
spojené se stavbou a zajistit vše potřebné 
k výuce.

Co všechno se vlastně změnilo pro samotné 
žáky?
Kromě krásného moderního vzhledu školy mají 
žáci díky novým oknům prosvětlené třídy. 
Ve třídách byly nainstalovány rekuperační 
jednotky, které zajišťují, aby se koncentrace 
CO

2
 pohybovala stále na optimální úrovni. Do 

každé třídy přibyla také vestavěná skříň, která 
poskytuje potřebné úložné prostory a zároveň 
zakrývá zmíněnou jednotku. Zdravé klima 
podporují i nově pořízené hydroponie. To vše je 
umocněno výmalbou tříd.

Jaké jsou odezvy učitelského sboru?
Učitelé po chystané změně volali několik let. 
Báli se otevírat okna, aby jim nezůstala v ruce. 
Dlouho se nedařilo získat potřebnou dotaci. 
Skoro jsme už nevěřili, že se dočkáme. Takže 
jsme vlastně 15. duben 2013, den zahájení 
stavby, uvítali s nadšením a radostí. Během 
stavby, která vstupovala do chodu školy, 
zaznívaly samozřejmě i poznámky kritické. Ale 
dnes všichni pějí ódy na krásnou novou tvář 
školy.  Dost  často  z  jejich  úst   slýchám  „Tak 

  

takovouhle školu široko daleko nemají“. A já jim 
dávám jen za pravdu.  

Novinkou je přístavba nové učebny nad 
krčkem, do níž obec investovala spolu se 
školou v úhrnu téměř 700 tisíc korun. Proč jste 
se do takové investice pustili?
Do přístavby třídy jsme se pustili spolu s obcí, 
protože nám chybí prostory k výuce. Zdálo se 
nám dobré prostor efektivně využít. Návrh 
starosty jsem přivítala a skutečně se ukázalo, 
že nástavba nad krčkem budově neublížila. 
Vznikla tam navíc jedna z nejkrásnějších 
učeben v celé škole.

Ředitelka školy mgr. Ivana Pekárková jakoby  nás všechny 
zvala do „nové“ školy

Novou fasádu má hlavní vchod školy. 
Proslýchá se, že všechny kresby na fasádě 
jsou prací vašich žáků z různých tříd…
Ano, skutečně autory kreseb na fasádě jsou 
naši žáci. Na výzdobě školy se podílely děti od 
šesti do patnácti let.

Jak se učí
Základní škola je největším zaměstnavatelem 
v obci…
Asi tomu tak bude. V současné době 
zaměstnáváme 58 lidí. Z toho je 45 
pedagogických pracovníků.   

V roce 2012 proběhla ve škole rozsáhlá 
dotazníková akce organizovaná společností 
SCIO. Jaké rezervy průzkum ukázal?
Ve školním roce 2011/2012 proběhlo na škole 
dotazníkové šetření tzv. Mapa školy, která byla 
zaměřena na klima školy. Na základě výsledků 
může škola pozitivně ovlivňovat svůj chod a 
předcházet vzniku nežádoucích situací na 
straně žáků, rodičů i učitelů. Šetření poukázalo 
na zájem o výuku cizích jazyků, na zájem o 
rozšíření zájmových aktivit, na nedostatečné 
personální podmínky ve výuce matematiky, na 
nižší  úroveň  materiálního zabezpečení školy a 

 

jejího venkovního vzhledu. S tím se ale podařilo 
za rok zásadním způsobem pohnout.

Co Vás na výsledcích průzkumu SCIO naopak 
potěšilo?
Potěšující bylo zjištění, že se převážná část žáků 
cítí spokojeně ve škole. Vždy se mohou se svým 
problémem obrátit jak na třídního učitele, tak na 
vedení školy. Velmi příjemné bylo zjištění, že 
naši žáci oceňují přístup učitelů k nim. Kladně 
hodnotí akce, které škola pořádá. V dotazníku 
byla žáky pozitivně hodnocena  interaktivní 
výuka, výuka pomocí PC.  

V letošním roce provedla ve škole podrobné 
šetření také Česká školní inspekce. Na co 
přišla?
Organizace vzdělávání a řízení školy odpovídá 
danému typu školy. Inspekce také konstatovala, 
že škola vytváří bezpečné podmínky pro 
vzdělávání žáků. Rozvoj osobnosti žáků 
odpovídá délce zavádění školního vzdělávacího 
programu. V podmínkách a samotné sledované 
úrovni ZŠ pro rozvoj matematické gramotnosti 
byla zjištěna určitá odstranitelná rizika. Celkově 
je čtenářská gramotnost, rozvoj přírodovědné 
gramotnosti, podpora sociální gramotnosti na 
požadované úrovni. Kvalita výuky měla vysokou 
závislost na odbornosti vyučujících.

Jak jste na doporučení inspekce reagovali?
Průměrné personální podmínky v oblasti 
matematiky jsme vyřešili přijetím učitelky 
s odbornou kvalifikací pro výuku matematiky a 
fyziky. Dále zavádíme do výuky finanční 
gramotnost a zařazujeme učení a praktické 
používání matematických dovedností. 
Seznamujeme žáky s těmito dovednostmi 
v praktickém životě. Realizujeme aktivity pro 
posílení přírodovědného, matematického a 
technického myšlení.  Nadále pokračujeme 
v soutěžích matematický KLOKAN a TAKTIK.

Ze samotných závěrů šetření vyplývá, že škola 
nikde za průměrem nezaostává, ale také příliš 
nevyčnívá. Je nějaká oblast, na kterou byste se 
chtěli do budoucna zaměřit? Jakým směrem 
byste chtěli školu profilovat?
Já si naopak myslím, že naše škola dosahuje 
nadprůměrných až vynikajících výsledků na poli 
literárním a výtvarném. Získali jsme v těchto 
oblastech několik významných ocenění. Do 
budoucna bychom chtěli tento trend udržet. 
V posledním roce jsme zaznamenali i sportovní 
úspěchy, které bychom chtěli obhájit a získat 
ocenění okresního a krajského charakteru. 
V tomto duchu a se zapojením environmentální 
výchovy bychom  se  vydali cestou ke zdravé 
škole. Povedeme žáky k odpovědnosti vůči 
svému zdraví, k ochraně životního prostředí a 
vnímání vztahu člověka k přírodě. Usilujeme o 
titul EKOŠKOLA. 

Závěry průzkumu SCIO a České školní inspekce 
není ale jediná zpětná vazba ohledně kvality 
výuky. Jaké další hodnocení využíváte?
SCIO a závěry České školní inspekce jsou jedny 
z důležitých zpětných vazeb, ale k hodnocení 
výsledků slouží i řada dalších ukazatelů. Je to 
celostátní testování 5. a 9. ročníku v M, Čj, Aj. Ve 
srovnání s ostatními školami jsme v českém 
jazyce byli úspěšní na 75%. V matematice jsme 
obstáli na 65%, v cizích jazycích byla úspěšnost 
80%. Zapojujeme se do olympiád  českého 
jazyka, matematických soutěží (Klokan, Taktik) a 
porovnáváme znalosti žáků. Několikrát jsme se 
zapojili do komplexního testování – KEA, za 
který jsme získali certifikát za aktivní přístup ke 
zjišťování výsledků ve vzdělávání. Jako zpětná 
vazba nám slouží běžné kontrolní práce žáků, 
hospitace ředitelky školy a její zástupkyně.

dokončení na následující straně

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
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ZŠ a ZUŠ Líbeznice - základní informace
Počet žáků celkem 465
Počet žáků v 1. stupni 310
Počet žáků na 2. stupni 155
Počet žáků v uměleckých oborech 120
Počet vyučujících   45
Počet dalších zaměstnanců   13

„Tak takovou školu široko daleko nemají“



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

Inzerce
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dokončení z předchozí stránky

Na každou školu jsou v současné době kladeny 
velké nároky ze strany rodičů zejména v oblasti 
výměny informací a vzájemné komunikace. Jak 
otevřená je naše líbeznická škola?
Stáváme se stále více otevřenější školou. 
Informujeme rodiče prostřednictvím webu školy, 
vitríny před školou a v obci. Třikrát až čtyřikrát do 
roka jsou třídní schůzky. Před nimi se scházíme se 
zástupci rodičů jednotlivých tříd, abychom se 
dozvěděli o jejich pohledu na dění ve škole a získali 
jejich připomínky a návrhy. Naší snahou je být 
školou s všestrannou komunikací a školou 
otevřenou mimoškolním aktivitám a veřejnosti.

Už rok působí při základní škole také základní 
umělecká škola. Jaké jsou vaše dojmy ze 
vzájemného soužití?
První rok na organizaci a vzájemné soužití byl 
velice náročný. Museli jsme skloubit chod ZŠ, ZUŠ, 
ŠD a Jazykové školy. Letošní druhý rok jsme se 
domnívali, že bude klidnější. Ale nárůst dětí v 
družině  a vznik sedmého oddělení opět 
zkomplikoval chod ZUŠ. Pereme se s místem. Přes 
veškerá úskalí se ukazuje jako prospěšné spojení 
základní školy se základní uměleckou školou. 
Řečeno jazykem reklamních spotů – je to výhodné 
řešení „2 v 1“. 

Několik rodičů zmínilo, že se v souvislosti se 
základní uměleckou školou změnila atmosféra na 
chodbách. Pozorujete to také?
Určitě zaznamenávám změnu. Z mého pohledu 
velice příjemnou. Je fajn potkávat děti a jejich 
rodiče na chodbách v odpoledních hodinách  a jen 
tak prohodit s nimi pár slov. Škola se tak stává více 
otevřenou, přátelštější, bez určitých zábran, bariér 
v komunikaci s veřejností.

Jaké máte další plány ohledně uměleckých 
předmětů?
Učitelé uměleckých předmětů navázali spolupráci 
s krajskou koordinátorkou, která bude poskytovat 
informace o výtvarných soutěžích, výstavách, 
prezentacích dětských prací, hudebních festivalech 
a o účasti žáků na hudebních vystoupeních. 

Jak sama hodnotíte  tuto novou kapitolu v rozvoji 
celé školy?
I když cesta byla mnohdy trnitá, byla to cesta 
správným směrem. 

Jaká bude budoucnost
Základní škola se každým rokem rozrůstá. Jaký je 
výhled do dalších let?
Předpokládáme, že při současném vývoji dětské 
populace v Líbeznicích i okolních obcích budeme 
potřebovat již od září 2015 dalších nových 6 tříd. 
Do stávající budovy se zcela jistě nevejdou. 
Hovořila jsme o tom již s vedením obce a to 
v současné době prověřuje, zda by Rondel 
původně projektovaný pro mateřskou školu nebylo 
možné upravit pro potřeby základní školy. 
Znamenalo by to ale zároveň zajistit potřebných 20 
milionu korun na investici. Iniciovali jsme kvůli tomu 
již schůzku se starosty okolních obcí a společně se 
obrátíme i na ministerstvo školství.
 
Máte nějaké vize, kam by se měla škola posunout 
co do kvality a podoby vzdělávání?
Naší snahou je, aby se žáci za dobu školní 
docházky vybavili znalostmi, dovednostmi, postoji, 
které jim pomohou se orientovat v rychle se 
měnícím světě. Výchova a vzdělání u nás jim zajistí 
rozvoj samostatného myšlení, naučí je samostatně 
získávat informace. Výuka probíhá nenásilnou 
formou, nejen klasicky, ale i při interaktivní a 
projektové výuce.  Budeme podporovat výuku 
cizích jazyků od 1. ročníku, vztah k ekologii, rozvoj 
informační, čtenářské a matematické gramotnosti. 
Chceme žáky maximálně zaujmout, tak aby získali 
snahu se vzdělávat, dozvídat se nové věci. 
Chceme individuálně rozvíjet žáky nadané. Žákům 
s poruchami učení poskytovat dostatek času a 
správnou cestu k získávání základu vzdělání. 

(Rozhovor převzat z Líbeznického zpravodaje)

Bude pro baštěcké předškoláky 
místo v líbeznické škole...

Bašť má s Líbeznicemi vytvořený 
školský obvod, tzn. že k lednovému zápisu 
budoucích prvňáčků vyrazí 38 dětí z Baště 

„Tak takovou školu široko daleko nemají“

Vánoční stromky
můžete odložit

ke kontejnerům 
na tříděný odpad

o víkendu 11. a 12. ledna 2014.

Jejich svoz proběhne
v pondělí 13. ledna 2014.

Prosíme o dodržení termínu.

narozených od 1. 9. 2007 do 31. 8. 
2008. Z Líbeznic a dalších obcí 
školského obvodu to bude další 120 
dětí. Ovšem škola má k dispozici 
kapacitu pouze pro tři první třídy, tj. 
90 míst. V nejbližších dnech se proto 
na rodiče předškoláků navštěvujících 
MŠ obrátí pedagogové s dotazem, 
zda děti budou školní docházku 
vykonávat v Líbeznicích nebo jinde.

K řešení problému s 
chybějící kapacitou míst pro 
povinnou základní školní docházku 
byla při dobrovolném svazku obcí 
Region Povodí Mratínského potoka 
vytvořena pracovní skupina ve 
složení M. Kupka, P. Lanc a I. 
Cucová, která do konce roku předloží 
starostům ostatních obcí varianty 
možných řešení. O výsledku vás 
budeme informovat na stránkách 
dalších vydání Zpravodaje.



Inzerce

Další spoj 368 zajíždí až ke škole
Žáci základní školy tak budou moci pro cestu domů využít 
nejbližší zastávku nejen ve 13:10 hod., ale nově také ve 12:13 
hod.

K 15. prosinci 2013 dojde v jízdním řádu linky 368 ke dvěma 
drobným úpravám: spoj č. 3 bude nově odjíždět z Ládví už v 6:45 
hod. (tj. o 5 minut dříve než dosud) a spoj s odjezdem z Ládví v 
11:50 hod. bude zajíždět do zastávky Líbeznice, škola. 
V pondělí 24. a  v úterý 31. prosince bude omezen provoz 
večerních spojů (nejen) linky 368 - příslušné informace jsou 
uvedeny ve vysvětlivkách pod jízdním řádem.

Mapa obce
do každé
domácnosti
Bašť má od listopadu 
svou mapu s označením 
čísel popisných v 
ulicích.
     

Mapu si můžete 
zakoupit na obecním 
úřadě, v knihovně nebo 
třeba v obchodě se 
smíšeným zbožím. Cena 
mapy je 20 Kč.

Zprovoznění 
bypassu se blíží
V pondělí 9. prosince 2013 odpoledne by se na bypassu 
mimoúrovňové křižovatky ve Zdibech mohla objevit první 
auta.

Společnost Swietelsky dokončila bypass kruhové 
křižovatky MUK Zdiby. Zbývá už jen zajistit příslušná povolení pro 
uvedení do provozu. Stavba za 4 702 tis. Kč by měla přispět k 
lepší průchodnosti křižovatky. Přilehlé obce, projektanti i ŘSD si 
od dokončeného rozšíření slibují, že se alespoň o něco zkrátí 
kolony v ranních a odpoledních hodinách. "Chceme odstranit 
úzké hrdlo, které představuje pro dopravu do Prahy i z Prahy 
napojení na dálnici D8. Vnímáme to i jako podmínku, aby více 
řidičů využívalo obchvat Líbeznic. Další etapou je vybudování 
sjezdové rampy z dálnice ve směru na Neratovice a Mělník," říká 
k problematice dopravy v regionu líbeznický starosta Martin 
Kupka.

Další bitva proti letišti
Obec podala v listopadu podnět  Ministerstvu 
životního prostředí na zrušení stanoviska 
vydaného k EIA Letiště Vodochody.

O tomto kroku rozhodli  účastníci jednání 
iniciativy STOP Letišti Vodochody po podrobné 
diskusi s odborníkem na environmentální právo. 
Opírají se přitom o ustanovení §156 správního řádu, 
podle kterého může správní orgán zrušit své vlastní 
rozhodnutí, pokud je v rozporu s právními předpisy. 
Stanovisko EIA není možné napadnout soudní 
žalobou. Takový krok je možný až v případě dalších 
navazujících rozhodnutí (územní rozhodnutí, 
stavební povolení).

Patnáctistránkový dokument je v celém 
znění k dispozici na webových stránkách obce 
www.obecbast.cz/Užitečné informace/Letiště
Vodochody.

Máte problémy s vodním kamenem?
Máme pro Vás řešení: produkt, který Vám pomůže ušetřit za 
energii a ochrání Vaše domácí spotřebiče. Ověřeno našimi 
zákazníky. Můžete se přesvědčit sami, v Bášti už máme 
nainstalovaných několik ks.

Pro rodinný dům – akce do konce roku 2013.
 Za cenu 3100 Kč!!! 

Více na http://vodabezkamene.webnode.cz  
 nebo na tel.: +420 608 610 021

Do honitby se psem pouze na vodítku  
Nikdo z myslivců nemá zájem na bezúčelném zabíjení toulavých nebo 
zaběhnutých psů. Je třeba si ale uvědomit, že v lese nejsme sami. Žije 
zde zvěř, která potřebuje klid na to, aby mohla vyvést mláďata, vyjít na 
pastvu anebo prostě jen žít. To, že zvěř na svých vycházkách nevidíme, 
není proto, že by tu žádná nebyla, ale proto, že je opatrná a při 
sebemenším nebezpečí odchází pryč. Psi volně pobíhající v lesních 
porostech a po polích zvěři na klidu nepřidají a v zimním období, kdy 
zvěř nejvíce strádá, může takové „proběhnutí pejska za pár srnkami“ 
znamenat i jejich následnou smrt.
Myslivci a oprávnění uživatelé honitby mají na základě § 10 zákona č. 
449/2001 Sb. zákonné právo usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří 
mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší 
nemovitosti pronásledují zvěř. Volné pobíhání psů v honitbě je 
přestupkem, za nějž může být uložena pokuta až do výše 30 tis. Kč.

Inzerce

http://www.obecbast.cz/


Vánoce, Vánoce přicházejí ...

Z historie Vánoc
dokončení z titulní strany

První  pokus odstranit Ježíška proběhl v padesátých letech 20. století, kdy 
k nám ze sibiřské tajgy vtrhl Děda Mráz. Nepomohlo, ani když ho se ho Antonín 
Zápotocký ve svém legendárním projevu roku 1952 snažil maskovat jako Ježíška 
("Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí 
již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu."). Nosil ale Ježíšek vždy 
pod stromeček dárky? A vůbec kdy a proč se objevil stromeček? Tradice zdobení 
stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben 
svícemi. Jedna z prvních zpráv o nazdobeném a osvětleném stromku v místnosti je 
v brémské kronice z roku 1570. Církev považovala zpočátku zdobení stromů za 
pohanský zvyk a v mnohém měla pravdu. Germánské kmeny tak kdysi o zimním 
slunovratu uctívaly boha Wotana, podobně jako i Keltové ozdobenými stromky či 
větvemi uctívali boha Slunce. Pohané věřili, že jejich bůh Slunce se každý rok 
opětovně rodí, a právě noc z 24. na 25. prosince považovali za čas tohoto zrodu. 
Základ Vánočních svátků položili Římané, když se pomocí Saturnálií, snažili sjednotit 
různé pohanské oslavy. Císař Aurelianus ustanovil na tento den svátek zrození 
nepřemožitelného slunce (natalis solis invicti). Oslavy boha Slunce jsou slátané ze 
zvyků mnoha starých i novějších kultur týkajících se zimního slunovratu. V římském 
pohanském světě začínaly Saturnálie již od 17. prosince. Domy byly zdobené zelení 
a světly jako symboly tepla a trvajícího života. Svátky byly časem veselých zábav a 
dárků dětem a chudým. Svátky končily 25. prosincem, který byl v úctě jako 
narozeniny íránského boha Mitry, Slunce spravedlnosti.

U nás nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Historicky první vánoční 
stromeček v Čechách se rozzářil v roce 1812 u domu ředitele Stavovského divadla 
Jana Karla Leibicha, který pravděpodobně chtěl ukázat krásu „Tannenbaumu", jak jej 
poznal v rodné Mohuči. Stromečku trvalo 30 let, než se stal běžnou tradicí mezi 
panstvem a měšťanstvem. Ovšem na vesnice pronikal jen pomalu a stěží. Nejlépe 
se nové zvyky ujímaly na vesnicích obklopujících velká města, nejdéle vzdorovalo na 
tradicích bazírující Slovácko a Valašsko. A i přes to, že zvyk nešel tradiční cestou, 
ale od panstva k prostému lidu, přeci jen jej do konce 19. století přijala celá naše 
zem jako vánoční tradici. Strojení vánočního stromku bylo u nás ještě v 16. století 
považováno za pohanský zvyk. Začátkem 17. století se pokusila církev vtisknout 
svátkům křesťanskou symboliku. Ponechala pohanský symbol zelených větví 
jehličnanů jako podobenství věčného života, ale navíc připodobnila vánoční 
stromeček k rajskému stromu Adama a Evy, na jejichž svátek se Štědrý den slaví. 
Stromek nebyl vždy postaven na podlaze, ale většinou byl zavěšen na stropním 
trámu, a to z důvodu nedostatku místa v tehdejších domech.

Než se stal novým symbolem Vánoc vánoční stromek, bývalo stavění 
betlémů nejrozšířenějším vánočním zvykem až do 19. století. V roce 1223 postavil v 
italské Umbrii jáhen Giovanni Bernardone, později světec známý pod jménem 
František z Assisi, první jesličky. V poustevně v horské jeskyni postavil žlab, založil 
ho krmivem a přivedl k němu živého oslíka a vola. U jeslí potom v noci sloužil 
štědrovečerní mši - „první půlnoční". První český betlém představili veřejnosti jezuité 
v roce 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze. Byli první nejen v Čechách, ale i v celé 
střední Evropě. Neví se, jak přesně vypadaly, ale podle dochovaných záznamů měly 
velký úspěch, takže se zvyk stavět betlémy brzy rozšířil. Zvyků spojených s Vánoci je 
velké množství, ale ne všechny jsou rozšířeny ve všech krajích. Ať už budete slavit 
vánoční svátky jakýmkoliv způsobem, přeji vám příjemné prožití vánočních svátků, 
pohodu v rodinném kruhu a nejen dobrý  vstup do nového roku, ale celý úspěšný 
nový rok 2014.

Jaroslav Chytil, Bašť
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Obecní knihovna Bašť
přeje svým čtenářům, 

návštěvníkům a všem občanům Baště

klidné a spokojené svátky vánoční
 a hodně zdraví a pohody do nového roku.

Knihovnický rok ještě nekončí, přesto bych ráda 
poděkovala jak všem čtenářům, tak i 
příležitostným návštěníkům, kteří do naší 
knihovny přicházejí si knihy a časopisy jenom 
prolistovat, připojit se na internet nebo jen tak si 
popovídat a pozdravit,  za přízeň a podporu. 
Děkuji také všem, kteří věnovali do naší knihovny 
knihy.

Vaše knihovnice Marie Zelenková



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 BaštiVánoce, Vánoce přicházejí ...

sobota 21. 12. 2012
        od 14 hodin

7. ročník turnaje 
ve stolním tenise
Vánoční pinčes

Sportovní hala V. Žihly, Náves 1, Bašť
Přihlášky petr.cuc@seznam.cz, 702 204 148

mailto:petr.cuc@seznam.cz


Vánoční akce
v Jazykové mateřské škole KinderGarten Bašť

Vážení rodiče,
rok se pomalu blíží ke konci a my máme před 
sebou poslední, ale nejkrásnější měsíc roku. Naším 
přáním je, abychom tento měsíc prožili co možná 
nejkouzelněji a nezapomenutelné vzpomínky v nás 
a hlavně v našich dětech, zůstaly po celý další život. 
Pro zpříjemnění čekání na Vánoce, jsme pro děti a 
jejich rodiče pečlivě vybrali a přichystali 
předvánoční program.
Kolektiv Jazykové mateřské školy KinderGarten 
Bašť vám přeje příjemné prožití vánočních svátků v 
kruhu nejbližších a v novém roce 2014 hodně štěstí, 
zdraví, osobní pohody a úspěchů jak v soukromém 
tak i v pracovním životě. 

3. prosince
Výlet na Karlštejn do Muzea betlémů
Dne 3.12. 2013 jeli předškoláci na celodenní výlet na 
Karlštejn. Prožili pohádkově strávený den 
v malebném prostředí, spojený s prohlídkou Muzea 
betlémů. Podívali se  i do sklepení, kde bydlí „Bílá 
paní“, která hlídá celé Muzeum betlémů. Navštívili 
také půdu, kde se nachází ten  největší a nejkrásnější 
„živý“ betlém, doprovázený vyprávěnou legendou o 
tom, jak to tenkrát bylo… Po prohlídce si děti ve 
vánoční dílničce zhotovily dárky pro své nejbližší. 
4. prosince
Mikuláš s čertem, berme to žertem…
Ve spolupráci se ZŠ-Spektrum Prosek jsme 
uspořádali v tento den „Mikulášskou nadílku“. Naší 
školku navštívil Mikuláš s košem plným dobrot 
v doprovodu čertíka a anděla. Děti dostaly bohatou 
nadílku a nechyběly ani pravé mikulášské perníčky.
6. prosince
Adventní veselí v ZŠ- Spektrum
ZŠ-Spektrum v tento den pozvala naše předškoláky 
na „Adventví veselí“. Dopoledne plné zábavy a her 
zpříjemnilo čekání na blížící se Vánoce. 
18. prosince
Vánoční besídka pro rodiče
Srdečně zveme všechny rodiče na naši „Vánoční 
besídku“, která se uskuteční v tento den od 16:00 
hod., ve všech třídách KinderGarten. Vánoční 
atmosféru zpříjemní vánoční koledy, cukroví a dárky 
pro naše nejmilejší.
19. prosince
Vánoce s divadélkem Úsměv
od 9:00 hod. shlédnou děti v podání divadla Úsměv 
„Popletenou zimní pohádku“ 
20. prosince
Vánoce v naší školce
Štědrej večer nastal, koledy přichystal… 
v KinderGarten si v tento kouzelný den společně 
oslavíme Vánoce. Samozřejmě, že nebude chybět 
pravá vánoční atmosféra, tradiční pokrmy, vánoční 
zvyky a tradice, a vánoční nadílka.

Jarmila Stastná
Ředitelka Mateřské školy KinderGarten Bašť

... a něco sladkého na konec

Mrkvové rohlíčky tety Martiny 
Co budeme potřebovat: 
* 3 hrnky hladké mouky
* 3/4 hrnku mrkve nastrouhané na jemném struhadle
* 1 kostku másla
* 1 balíček prášku do pečiva
* tuk na vymazání a mouku na vysypání plechu
* moučkový cukr na obalení rohlíčků 
Mouku promíchanou s práškem do pečiva smícháme s 
mrkví a změklým pokrájeným máslem. Vypracujeme vláčné 
těsto. Tvarujeme z něj malé rohlíčky a klademe je na tukem 
vymazaný, moukou vysypaný plech. Ve středně vyhřáté 
troubě upečeme do růžova. Ještě teplé rohlíčky obalíme v 
moučkovém cukru a sníme ještě před Štědrým večerem. 
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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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