
Stavba nového pavilonu prvního stupně základ-
ní školy v Líbeznicích začala v pondělí 20. října 
2014. Autorem projektu je tým architekta Adama 
Halíře z renomovaného ateliéru Projektil. Gene-
rálním dodavatelem stavby se stala na základě vý-
běrového řízení společnost PROMINECON CZ. 
Celkové náklady na  výstavbu dosáhnou téměř 
43.316 tisíc korun. Větší část finančních prostřed-
ků – více než 30 miliónů korun - se podařilo za-
jistit ze státního rozpočtu – díky programu urče-
nému specificky pro řešení nedostatečné kapacity 
školských zařízení v okolí velkých měst. 
 
Další rozšíření školy si vynutil průběžný nárůst 
dětí v  Líbeznicích a  okolních obcích. Pokud by 
se nepodařilo pavilon vybudovat do 1. září 2015, 

muselo by dojít k dramatickému omezení počtu 
nově přijímaných dětí. 
Na  financování výstavby nového pavilonu školy 
se navíc dokázaly dohodnout všechny obce, které 
se nacházejí ve  spádové oblasti líbeznické školy. 
Bašť přispívá na výstavbu 4 miliony korun. Stej-
nou částku do výstavby vkládají Měšice a Líbez-
nice. Milion a  tři čtvrtě je výše příspěvku obce 
Předboj a 750 tisíci korunami se na výstavbě po-
dílí obec Nová Ves. Starostové obcí se také symbo-
lického prvního výkopu na stavbě zúčastnili. „Pro 
všechny obce představuje zajištění chybějících 
míst ve spádové základní škole důležitou prioritu. 
Společný projekt je nejlepší řešení jak z hlediska 
nákladů na výstavbu, tak budoucího provozu.
                                                        Pokračování na str.2     
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ZAČALA STAVBA NOVÉHO PAVILONU ZŠ 
A ZUŠ LÍBEZNICE 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V BAŠTI

ÚVODNÍ SLOVO

Letošní komunální volby potvrdily trend klesa-
jícího zájmu o  aktivní ovlivňování dění v  Bašti. 
V roce 2006 přišlo k volbám 62,17 % voličů, v roce 
2010 dosáhla volební účast 57,19 % a  letos našlo 
čas a  cestu do  volební místnosti pouze 50,17 % 
voličů. Celkem bylo na seznamu voličů zapsáno 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám poděkovala 
za vaši účast v komunálních volbách, 
které se uskutečnily v polovině října. 
Na  volebních lístcích jste se rozho-
dovali mezi dvěma kandidátkami, 
ale svými hlasy jste dali vzniknout 
jednomu týmu, který bude společně 
pro nás všechny pracovat v nadchá-
zejících čtyřech letech.

V týmu jsou jak zkušení zastupitelé, 
kteří mají za sebou minimálně jedno 
funkční období, tak nováčci s  chutí 
se učit, s  odvahou čelit novým vý-
zvám. Složení zastupitelstva obce 
koresponduje se strukturou obyva-
tel v obci – v týmu je šest zastupite-
lů, kteří v  obci žijí kratší či delší čas 
v nových lokalitách. Obyvatelé Nové 
Baště se mohou s  důvěrou obracet 
na  Miroslava Zlámala, Jiřího Staňka, 
nově na Jaru Megera a Míšu Jahodo-
vou. Lokalitu Nad Dvorem zastupuje 
Vítězslav Kaliba a lokalitu Za Horkou 
Věra Lisá. „Starou“ Bašť reprezentuje 
Václav Žihla a Markéta Jusková. Jsem 
potěšena, že v nově vzniklém zastu-
pitelstvu obce mají vysoké procento 
zastoupení ženy.

Nyní nás čekají jednání o  zaměření 
jednotlivých členů zastupitelstva 
na  vybrané aktivity společného 
Programu rozvoje obce, který vám 
představíme již na ustavujícím zase-
dání zastupitelstva obce v listopadu 
tohoto roku. Budu ráda, pokud se 
k  připravovaným záměrům rozpou-
tá široká diskuze, aby ze společného 
plánování vznikly smysluplné pro-
jekty, které budou přinášet užitek 
a radost všem jejich uživatelům.

Krásný podzim vám přeje

Iva Cucová

pro volby do zastupitelstva obce Bašť 1 160 voličů, 
kteří na 582 hlasovacích lístcích odevzdali celkem 
4 776 platných hlasů. Volební účast v Bašti byla 
i  tak nadprůměrná, protože v celé republice do-
razila k volbám v průměru pouze necelá polovina 
voličů (44,46 %).    Pokračování na str.2

Ředitelka líbeznické školy v doprovodu starostů okolních obcí představuje podobu nového pavilonu. Foto: Václav Mikoláš
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Neváhejte a využijte služeb interiérového designéra.

 kupujete bydlení? 
 plánujete rekonstrukci?
 netěší Vás stávající prostor a chcete změnu?

kompletní řešení interiérů

KATEŘINA KNOTTEOVÁ

+420 776 799 449
 kknotte@gmail.com
www.ak-style-design.cz

AK STYLE DESIGN

Poslední zasedání před říjnovými ko-
munálními volbami se uskutečnilo  
25. září 2014. Zastupitelstvo obce 
na něm schválilo:

  nájemní smlouvu na  pronájem čás-
ti pozemku parc. č. 98/11 o  výměře 
cca. 12 m2 v k. ú. Bašť ve vlastnictví 
obce mezi obcí Bašť a  paní Jiřinou 
Hančarovou

  odstoupení od  smlouvy o  přeložce 
sloupu VN mezi obcí ČEZ Distribuce

  smlouvu o  spolupráci obcí na  vý-
stavbu nového pavilonu ZŠ Líbez-
nice mezi obcí Bašť a obcí Líbeznice 
a obcemi Měšice, Nová Ves a Předboj

  odprodej počítače, mobilního telefo-
nu a fotoaparátu starostce v případě, 
že nebude po obecních volbách po-
kračovat ve funkci zastupitelky

  pojistnou smlouvu mezi obcí Bašť 
a  pojišťovnou Kooperativa na  po-
jištění majetku obce na  částku 120 
milionů Kč

  dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo se 
společností STRABAG, kterým se 
sníží sjednaná cena 7 581 626 Kč bez 
DPH o  314  345 Kč za  nerealizované 
uliční vpusti na  vybraných komuni-
kacích

  dodatek č. 2 ke  smlouvě o  dílo se 
společností STRABAG, kterým se 
sníží sjednaná cena 7 267 281 Kč bez 
DPH o  142  774 Kč za  nerealizova-
né úpravy vjezdu na  komunikacích 
K Potoku, Ke Hřišti a Krátká a nerea-
lizaci přeložky sloupu VN

  přijetí dotace ve výši 2 mil. Kč z roz-
počtu Středočeského kraje a uzavře-
ní smlouvy o poskytnutí dotace

Vzalo na vědomí:
  žádost paní Jiřiny Hančarové o pro-

nájem části pozemku parc. č. 98/11 
o  výměře cca 12 m2 a  nabídkovou 
cenu ve  výši 10 Kč za  rok za  tento 
pronájem

  informaci o  podané kasační stížnos-
ti, kterou podala společnost Dimri 
Construction & Development (B.A.S.T 
1) ve věci rozsudku Krajského soudu 
v Praze u Nejvyššího správního sou-
du;

  rozpočtové opatření č. 6/2014
  zprávu o výsledku dílčí kontroly hos-

podaření
  informaci týkající se určení mateřské 

školy pro potřeby jiného zaměstna-
vatele

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

Ze zasedání  
zastupitelstva obce
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Sdílet konečně budeme i starost o podobu a kva-
litu vzdělávání dětí z našich obcí,“ zdůrazňuje sta-
rostka obce Bašť Iva Cucová. 
 
„Těší nás, že můžeme stavět tak zajímavý projekt – 
po stránce architektonické i po stránce budoucího 
využití. Budeme se snažit celou stavbu se všemi 
pokročilými technologiemi zvládnout co nejlépe 
a samozřejmě včas, což v tomto případě zname-
ná v téměř šibeničním termínu,“ řekl při zahájení 
stavby předseda představenstva společnosti PRO-
MINECON CZ Vlastimil Kaňovský. 
 
Stavba začala výkopem pro novou vodovodní 
přípojku a přeložku. Ještě do konce roku by měla 
být hotová základová deska. Větší část stavebních 
prací bude probíhat v příštím roce. V novém ob-
jektu by se mělo učit od 1. září 2015. Postup stav-
by bude možné sledovat krok za krokem na webu 
www.libeznice.cz. 

 
„Projekt pavilonu školy byl pro nás výzvou, jeli-
kož jsme vstupovali do stabilizovaného prostředí 
s  již fungujícími objekty stávající školy, družiny 
a  mateřské školy. Novým kruhovým objektem, 
který se ve svém středu otevírá venkovním atri-
em, vytváříme v rámci stávající zahrady dva nové 
další vložené světy. Přes interiér paprsčitě uspořá-
daných tříd a auly okolo atria vstoupíme do ono-
ho venkovního atria – do  dvorku s  platanem. 
Dvorem objekt poskytne zázemí pro výuku pod 
širým nebem, koncerty základní umělecké školy 
či jiné obecní akce ve stínu koruny platanu. Pře-
jeme si, aby děti těmito světy procházely tak, jako 
když Alenka objevovala svět za zrcadlem,“ vysvět-
luje architekt Adam Halíř. Objekt školy bude vytá-
pěn geotermální energií, předávanou do vnitřního 
prostředí tepelně aktivovanou železobetonovou 
nosnou konstrukcí. Nuceným větráním s rekupe-
rací bude zajištěno zdravé klima pro žáky a velmi 
úsporný provoz objektu. 

Výraznou podporu voličů zaznamenala kandi-
dátka Iniciativa pro Bašť s podílem 69,74 % hlasů. 
Na druhém místě skončila Kandidátka pro udrži-
telný rozvoj obce s podílem 30,26  % hlasů.

Do  zastupitelstva obce byli zvoleni Ing.  Iva Cu-
cová, MUDr.  Miroslav Zlámal, Jiří Staněk, DiS., 
Markéta Jusková, Věra Lisá, Mgr. Michaela Jaho-
dová, Václav Žihla, Jara Georg Meger a Bc. Vítěz-
slav Kaliba.

Ustavující zasedání nového zastupitelstva obce 
se v případě, že nebude podán návrh na neplat-
nost voleb nebo hlasování, bude konat v pondělí 
10. listopadu 2014. Tradičním místem pro jeho 
konání je Restaurace Vila, čas zůstává stejný, 
v 19 hodin. Informace o svolání zasedání zastu-
pitelstva obce bude zveřejněna na  úřední desce, 

na webových stránkách obce a na místech obvyk-
lých k informování veřejnosti.

Iniciativa
pro Bašť

Kandidátka pro udržitelný 
rozvoj obce

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2014 
V BAŠTI
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Praha 4 – Krč „Točitá“ | Praha 8 - Dolní Chabry „V Budyšínské“ 
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Měšice – „Nad Babím dolem“

 soukromé jesličky pro děti od 12 měsíců do 4 let
 zdravotní sestřičky a speciální pedagogové
 vývojový program, keramika, angličtina, dětská jóga
 otevřeno od 7 do 18 hodin
 výhodné progresivní školné

Soukromé jesle a školky
Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi.
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Soukromé jesle a školky
Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi.

ProJesle

DO DIÁŘE
9. NEDĚLE – možnost ukládání velkoobje-
mového odpadu, 8-12 hodin, obecní dvůr, 
Za Kovárnou 
10. PONDĚLÍ – ustavující zasedání zastu-
pitelstva obce, 19 hodin, Restaurace Vila 
(možná změna termínu v závislosti na sdě-
lení soudu)
15. SOBOTA – poslední termín pro odstra-
nění a  okleštění stromoví v  ochranných 
pásmech elektrického vedení (upozornění 
na str. 4)
22. SOBOTA – vítání nových občánků obce, 
10.00 a 10.45 hodin, obřadní síň Obecního 
úřadu (pouze pro zvané)
24. PONDĚLÍ – poslední svoz bioodpadu
29. SOBOTA – poslední možnost uklá-
dání odpadu ze zahrádek v  Zahradnictví 
Na Předbojské 
29. SOBOTA  – Adventní dílna, 14-17 hodin, 
Pivnice U Zelenků (pozvánka na str. 4)

Teplé a  slunečné počasí v  polovině října 
nebývá pravidlem a  tak babí léto přilákalo 
na  tři desítky účastníků na  podzimní tvo-
ření, které se odehrálo v nádherně barevné 
scenérii parku U Vily. Děti, maminky, pra-
rodiče i jeden tatínek si pod vedením šikov-
ných lektorek – Laďky Megerové, Štěpánky 
Pokorné a  Míši Jahodové – vytvořili úžas-
né dekorace z  plodů podzimní zahrádky. 
V  interiéru restaurace se tvořilo z  papíru, 
vznikaly zde stínítka a  lampióny, po  jejichž 
rozsvícení se nejedno dítko bude bát – všude 
bylo plno strašidelných vydlabaných dýní, 
pavouků a  čarodějnic. Lampionky tak děti 
využijí při halloweenském průvodu.

Baštěčtí příznivci sportu se po  osmi letech 
konečně dočkali. V  neděli 19. října byly při 
příležitosti fotbalového zápasu SK Bašť s muž-
stvem obce Brázdim předány do užívání šatny 
a zázemí, které bude sloužit veškeré sportující 
veřejnosti v Bašti, především pak členům Spor-
tovního klubu Bašť.
„Projekt od samého začátku realizace provázely 
větší či malé problémy, ale o to víc se dnes mů-
žeme radovat z  výsledku“, řekla úřadující sta-

OTEVŘENÍ ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU
rostka Iva Cucová při symbolickém 
předávání klíčů od  nových kabin. 
Slavnostnímu okamžiku přihlíželo 
několik desítek návštěvníků, kteří 
úsilí zastupitelstva obce odměnili 
potleskem. Poděkování z úst Marti-
na Bulvase, zástupce SK Bašť, spolu 
s nádhernou květinou pro starostku 
obce, bylo milou tečkou tohoto aktu.
Po společném fotografování pak ka-
pitáni přivedli své týmy na  trávník 
fotbalového hřiště a  po  devadesáti 
minutách zápas skončil remízou. 
Domácí si zasloužili výhru, v  prv-
ním poločase promarnili nejméně 
tři šance. Ale i tak je bod s prvním 

mužstvem tabulky úspěchem.
Novým zázemím sportovního areálu získala 
Bašť další pěkné místo v obci, které ještě dozná 
malých úprav a vylepšení. Bude dokončena re-
konstrukce oplocení víceúčelového hřiště, kte-
ré bylo zároveň rozšířeno a  výsadba i  terénní 
úpravy dodají stavbě ten správný lesk. Projekt 
si vyžádal investici ve  výši bezmála 2 miliónů 
korun, které budou z 95 % pokryty dotací Stře-
dočeského fondu rozvoje obcí a měst.

V měsíci listopadu oslaví své významné 
životní jubileum:
 pan Michal Dvořák
 paní Jelena Mešterová
 pan Petr Hájek
 paní Marie Kulhánková
 pan Roman Kratochvíl
 paní Kristina Přecechtělová
 paní Eva Ziková
 pan Roman Judytka
 pan Jiří Rozkošný
 paní Alžběta Servinská
 paní Helena Petrašovičová
 paní Růžena Mišnerová
 pan Karel Štembera
 paní Jiřina Maršálková
 pan Petr Čejka 
 paní Milena Knirschová

V měsíci říjnu oslavili své významné 
životní jubileum:
  paní Františka Rovenská
 paní Taťána Čechová
 slečna Markéta Foltová
 slečna Barbora Doksanská
 paní Petra D´Meza
 paní Pavla Sekaninová
 pan Jiří Urban
 paní Barbora Strnadová
 paní Taťána Servinská
 pan Ján Blahovec
 paní Marie Štemberová 
 pan David Přichystal

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

PODZIMNÍ TVOŘENÍ S BAŠŤ SE BAVÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Pronajmu skladové 
prostory v Bašti 
Tel.: 731 971 372

Kapitáni vedou své týmy k zápasu již z nových kabin. Foto: I. Cucová

Do aranžování dýní se s chutí zapojili i kluci. Foto: I. Cucová



FIREMNÍ MEETINGY • VÁNOČNÍ VEČÍRKY • RODINNÉ OSLAVY • SVATBY

RESTAURANT & CAFÉ “KE TVRZI”
…Z PODZIMNÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

Cappuccino z pečeného celeru s kapkou dýňového oleje
a praženými dýňovými semínky

Vepřová panenka sous vide s glazírovanými perleťovými cibulkami,
bramborovou kaší s lanýži a omáčkou Bordelaise

Smažená jablíčka z našeho sadu s meruňkovou omáčkou

TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU OD 95 Kč
VÍKENDOVÉ NABÍDKY ZE SEZÓNNÍCH SUROVIN

DĚTI VÍTÁNY – DĚTSKÉ MENU, HRACÍ KOUTEK, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

WWW.YARDRESORT.COM 
Otevřeno denně: po–pá 11–22 hod., so, ne 9–22 hod. (snídaně 9–11 hod.) 

Ke Tvrzi 7, 250 72 Předboj u Prahy, tel: 731 517 515

 

v sobotu 29. listopadu 2014
od 14 do 17 hodin
v Pivnici u Zelenků

adventní dílnu

Přijďte si vyrobit adventní věnce
a jiné vánoční dekorace

Hradí se pouze spotřebovaný materiál

Zahrádkáři v Bašti pořádají
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