
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

9/2014

ODS
21,18%

KSČM
14,77 %

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

 

Do diáře …
  6. sobota Den psa (více na Pozvánky ...)
13. sobota Posvícení, výstava ovoce a zeleniny (více na

Pozvánky ...)
15. pondělí mimořádný zápis do MŠ
15. pondělí zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hodin
20. sobota zájezd na Zahradu Čech (více na Pozvánky …)
21. neděle ukládání velkoobjemového odpadu 
27. sobota Podzimní bazárek (více na Pozvánky ...)

  

      

  

   
   

 
   

Vážení spoluobčané,

po krátké prázdninové odmlce, kdy nebyl 
Zpravodaj distribuován do vašich schránek, opět 
držíte nové vydání plné nejaktuálnějších 
informací, pozvánek a oznámení.
Prázdniny se v naší obci odehrály ve znamení 
horečnaté stavební aktivity. Bylo dokončeno 
navýšení kapacity čistírny odpadních vod, nyní 
naše „čovka“ zvládne vyčistit odpadní vody 
celkem od 3 000 obyvatel. Zahájili jsme 
rekonstrukci skoro dvou kilometrů místních 
komunikací a budování nové komunikace Za 
Školkou v délce 200 m. Začátkem července jsme 
převzali zrekonstruované chodníky podél Hlavní a 
K Beckovu. Byla zahájena dlouho očekávaná 
výstavba nových fotbalových kabin. Podařilo se 
dokončit i menší akce – rekonstrukci autobusové 
zastávky v Baštěku, vybudování nového 
stanoviště na tříděný odpad v Nové Bašti i úpravu 
pozemku určeného pro krátkodobé ukládání 
odpadu. 
Výdaje všech projektů dosáhnou celkové výše 
skoro 19 miliónů. Více jak 10 miliónů pokryjí 
získané dotace, zbývající finanční prostředky jsou 
hrazeny z rozpočtu obce. Investiční výdaje se 
podařilo realizovat i díky správnému hospodaření 
obce, které bylo ohodnoceno i v celorepublikovém 
srovnání. Bašť získala hodnocení B+, které 
získalo pouze 14% obcí. Naše obec vykazuje v 
hodnocení stabilně nejlepších výsledků v kraji i 
celé České republice.
Děkuji vám, vážení spoluobčané, za vaši 
trpělivost a ochotu snášet všechna omezení, 
která si realizace staveb vyžádala. Děkuji vám za 
vaše cenné postřehy a podněty v průběhu 
výstavby, díky kterým se podařilo předejít 
nejrůznějším problémům.
Dovolte mi, abych vás o stejné pochopení i 
vstřícnost požádala i v dalším období, protože 
stavební ruch neutichne v Bašti ani na podzim.
Ve sportovním areálu vznikne jedenáct 
parkovacích míst a u víceúčelového hřiště bude 
vybudováno nové oplocení. Bude pokračovat 
rekonstrukce dalších chodníků v ulicích K Potoku, 
Krátká a Ke Hřišti. Za ušetřené prostředky při 
rekonstrukci ČOV bude pořízena nová řídící 
jednotka čistírny. Budou pokračovat terénní 
úpravy u rekonstruovaných komunikací a 
napojení chodníku u fotbalového hřiště na novou 
silnici.
Náplastí vám snad bude bohatý společenský 
program v průběhu září. Pobavíme se jak na 
akcích pořádaných baštěckými spolky, tak při 
oslavách Baštěckého posvícení, které znovu 
zabezpečuje Obecní úřad. Na setkání s vámi se 
při akcích v Bašti těší

Iva Cucová, starostka



 @ 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 740 výtisků, tisk a 
distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť, zdarma

Společenská 
rubrika

     V měsíci  září oslaví 
významné životní jubileum:
Paní Eva Krakovská,
Paní Martina Dočkalová,
Paní Lucie Klicperová,
Paní Anna Srbková,
Pan Antonín Laufka
Paní Eva Starostová,
Slečna Tereza Gibišová,
Paní Alena Bulvasová a
Pan Čestmír Hovorka. 

V červenci narozeniny oslavili:
Paní Jindřiška Bartušková,
Paní Ladislava Megerová,
Pan Iva Hehejík,
Pan Miroslav Kratochvíl,
Paní Iva Doksanská,
Paní Julie Arnoldová,
Paní Magdalena Bílá,
Paní Stanislav Rak,
Paní Libuše Cukrová,
Pan Radovan Hanuš,
Paní Ilona Nedvědová,
Pan Jan Moravec,
Paní Jarmila Hocková.

V srpnu narozeniny oslavili:
Pan Jiří Wolny,
Pan Marek Varga,
Pan Jan Kopecký,
Pan Pavel Sýkora,
Paní Zuzana Žmolíková,
Pan Václav Houser,
Paní Marina Vyskvorkina,
Pan Michal Vilím,
Paní Mája Hilscherová,
Pan Jiří Vojáček,
Pa Mesrop Martirosjan,
Paní Jan Braun,
Pan Karel Kohhn,
Paní Jana Strejčková a
Paní Věra Sýkorová.

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

    

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. června:
1. schválilo:
● smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru na projekt 

„Rekonstrukce a výstavba místních komunikací v Bašti – 3. 
etapa“ mezi obcí a Komerční bankou;

● smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti k pozemku na parc. č. 616/1;

● dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy o obecní 
policii mezi obcemi Bašť a Líbeznice;

● nejvýhodnější variantu na vybudování vjezdů podél Hlavní 
ulice nabídku společnosti Červenka Bohumil – BČ, s.r.o. na 
částku 215.685 Kč vč. DPH 

2. neschválilo:
● dodatek č. 2 k plánovací smlouvě a kupní smlouvu na 

infrastrukturu s KM Developers;
● smlouvu o zajištění sociální a pečovatelské služby v obci 

mezi obcí a společností ANTONIA senior services s.r.o.;
● žádost o odkup části pozemku parc. č. 98/1 v k. ú. Bašť pod 

trafostanicí; 
● nabídku společnosti ČEZ Prodej, s.r.o na odběr zemního 

plynu a silové elektřiny;
3. vzalo na vědomí:
● návrh pokynů pro stavebníky k užívání obecních pozemků;
● informaci o postupu rozšíření ZŠ Líbeznice;
● závěrečný účet obce Bašť za rok 2013; 
● účetní závěrku obce Bašť za rok 2013 a MŠ Bašť za rok 

2013; 
● rozpočtové opatření č. 4/2014;
4. uložilo:
● předložení nabídek na rekonstrukci oplocení víceúčelového 

hřiště

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 25. července:
1. schválilo:
realizaci oplocení víceúčelového hřiště firmou Červenka 
Bohumil-BČ, s. r. o. Za cenu 182 410 Kč včetně DPH;
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru s ČMRZB;
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 98/11 o výměře 
cca 12 m2;
2. vzalo na vědomí:
zprávu kontrolního výboru;
petici občanů za snížení hladiny rybníka v Baštěku;
rozpočtové opatření č. 5/2014;
3. uložilo:
přípravu projektové dokumentace odvodnění ulice Předbojská;
4. neschválilo:
žádost občanského sdružení HEWER o finanční příspěvek na 
činnost.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 15. srpna:
1. schválilo:
● realizaci parkoviště sportovního areálu společností 

STRABAG a.s. za nabídkovou cenu 298.514,24 Kč bez 
DPH; 

● realizaci oprav chodníků v ulicích Krátká, K Potoku a Ke 
Hřišti v rozsahu jednostranného chodníku společností 
Červenka Bohumil-BČ, s.r.o. za nabídkovou cenu 581.545 
Kč bez DPH;

● smlouvu o věcném břemenu k pozemku parc. č. 81/2;
● odstranění provozních závad ČOV společností VSZ Pavel 

Krčmář za nabídkovou cenu 397.961,00 Kč bez DPH; 
2. vzalo na vědomí:
● nepřidělení dotace na skatepark Regionální radou 

soudržnosti Střední Čechy;
● uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie;
● zamítavé rozhodnutí Krajského soudu v Praze ve věci 

návrhu na zrušení opatření obecné povahy – územního 
opatření o stavební uzávěře v lokalitě Na Dlouhých.

 

Změny jízdního řádu 368

V neděli 31. srpna končí platnost 
prázdninového jízdního řádu linky 368 a 
zároveň dochází k 1. září 2014 k 
několika drobným změnám:
- školní spoje opět zajíždějí do zastávky 
Líbeznice, škola, (školní spoj č. 14 s 
příjezdem na Ládví v 8:00 odjíždí z 
Baště o 5 minut dříve než o 
prázdninách),
- spoj č. 3 ve směru Ládví - Bašť odjíždí 
ze zastávky Ládví o 5 minut dříve než o 
prázdninách, tj. v 6:45,
- spoj č. 18 ve směru Bašť - Ládví 
odjíždí z Baště o 10 minut později, tj. v 
8:03,
- spoj č. 20 ve směru Bašť - Ládví 
odjíždí z Baště o 10 minut později, tj. v 
8:33,
- v provozu jsou opět spoje č. 27 s 
odjezdem z Ládví ve 14:15 a č. 36 s 
odjezdem z Baště ve 14:07,
- denně je v provozu nový spoj č. 56 s 
odjezdem z Baště na Ládví ve 23:42 
(navazuje na poslední spoj metra C ve 
směru na Háje).

Mimořádný zápis do MŠ

V pondělí 15. září se koná 
mimořádný zápis na tři 

uvolněná místa v MŠ obce. 
Dokumenty ke stažení a 

bližší informace naleznete 
na 

www.bast.materskaskola.cz

Velkoobjemový odpad
 neděle 21. září

 od 8 do 12 hodin 

Za Kovárnou

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

http://www.obecbast.cz/
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Prodej  slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,

 oznamuje svým zákazníkům,
 že opět prodává slepičky snáškových plemen

Lohmann hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant – černý, modrý, žlutý, 

kropenatý a bílý
Stáří  15 - 20 týdnů

Cena  149 -180 Kč/ks dle stáří 

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé 
slepičky pouze  našeho chovu !

Prodej se uskuteční:
v neděli 7. září a 5. října 2014

Bašť  -  za Obecním úřadem  -  14.15 hod.
…………………………………………….

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena  dle poptávky
Případné bližší informace:

Po - Pá 9.00 - 16.00 hod. na tel. 601 576 270,

                                         606 550 204, 728 605 840                
                                    

Září v Centru volného času Měšicích
Dovolím si vám představit novinku – sobotní jarmarky 

volnočasových aktivit. Po tři zářijové soboty si můžete u nás 
vyzkoušet aktivity, které by Vás zajímaly, na které byste rádi 
přihlásili své dítě, rodiče, sebe nebo partnera. Naše spolupracující 
lektorky Vám rády zodpoví veškeré Vaše dotazy, vysvětlí, jak jejich 
kurz nebo kroužek funguje, jak se do něj přihlásit a jaké výhody 
včasným přihlášením získáte.
           Nabídka aktivit je velmi široká, proto jsme jarmarky 
tematicky rozdělili – 13.9. můžete navštívit jarmark vzdělávací, 
20.9. sportovní a 27.9. jarmark kreativní.  Vždy od 15:00 do 18:00 
hod. si můžete vyzkoušet nabízené aktivity pro všechny věkové 
kategorie, zeptat se na to, co Vás zajímá, a také se zapojit pokaždé 
do jiné interaktivní hry, ve které můžete získat poukázku na slevu z 
ceny kurzu nebo kroužku v novém školním roce. Účast na 
jarmarcích je zdarma, zúčastnit se můžete každého jarmarku a 
tedy i výhody můžete získat několikrát!
           Po celou dobu jarmarků bude samozřejmě v provozu naše 
klubová kavárna, kde Vám rádi nabídneme malé občerstvení, 
výbornou kávu a čaj, studené nápoje a také dobroty pro Vaše 
ratolesti. Naše kavárna je přátelská k dětem, najdete v ní dostatek 
dětských židliček, hojdavaky pro miminka, hrací koutek. A také 
nabídku dětských přesnídávek, dětské nádobí a možnost ohřevu 
dětské stravy.
Iveta Kameníková, manažerka CVČ Měšice
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Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním

Za Vilou 204 Bašť (budova Restaurace Vila, 1. patro,)
Bližší informace na www.bastsebavi.cz nebo bastsebavi@email.cz

Domácí zápasy SK Bašť se dosud hrají na hřišti TJ Sokol Předboj. 
Předání nových kabin je naplánováno na přelom měšíce září a října.

http://www.bastsebavi.cz/
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