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BAŠŤ MÁ NOVÉ VEDENÍ
Další čtyři roky bude v Bašti starostovat Iva Cucová. Místostarostou se na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce v pondělí 10. listopadu stal Jiří Staněk. Zároveň byly zřízeny tříčlenné výbory,
finanční a kontrolní. Předsedou finančního výboru obce se stal Vítězslav Kaliba, členy Miroslav
Zlámal a Iva Chovancová, do kontrolního výboru, který povede Václav Žihla, byly zvoleny Věra
Lisá a Věra Petráčková. O případném zřízení dalších výborů a komisí budou zastupitelé jednat
na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 8. prosince.
Po nezbytných administrativních úkonech, aby zastupitelé zvolení ve volbách mohli vykonávat své
mandáty, schválilo zastupitelstvo obce nový strategický dokument na roky 2018 – 2020 Program
rozvoje obce, se kterým se v nezkráceném znění můžete seznámit uvnitř vydání. Tento dokument
byl sestaven z programů volebních stran, se kterými jste se mohli seznámit ještě před volbami.
„V Bašti se dosud dařilo realizovat většinu projektů díky věcnému přístupu všech zastupitelů a jejich spolupráci. Rádi bychom v přátelské atmosféře pokračovali. Nechceme se vymezovat na vítěze a poražené, na vládnoucí a opozici. Jsme jeden tým se společným cílem, kterým je rozvoj obce
a další zkvalitňování podmínek pro spokojený život v Bašti“ prohlásila staronová starostka obce Iva
Cucová. „Opravenými komunikacemi a doplněnou kapacitou mateřské školy i čistírny odpadních
Pokračování na str. 2

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
uplynul měsíc od doby, kdy jste poprvé
drželi v rukou celobarevné vydání našeho zpravodaje. Sotva jsme jej roznesli
do schránek, začaly se rojit další události
hodné zaznamenání. Zažili jsme krásný
Halloween s nevídanou účastí, fotbalisté
zakončili více než důstojně podzimní část
sezóny, uklidili jsme si alej na Beckov, sázeli lípy v líbeznické aleji, víceúčelové hřiště dostalo konečně pořádné oplocení,
vysadili jsme další desítky metrů zeleně
v ulicích, mnoho dětí našlo cestu k pohybu při volných trénincích fotbalu. Informace o tom nejzajímavějším, co se událo,
naleznete na následujících stránkách.
Stejně tak zde naleznete pozvánky na
akce spojené s Adventem i s nejkrásnějšími svátky v roce. Prosinec bude ještě
bohatší na zážitky, než byl uplynulý listopad. Opět budete moci tvořit, sportovat,
bavit se i se jen tak normálně setkat s přáteli nebo pomoci dobré věci. To by však
nemělo být výsadou posledního měsíce
v roce, ale měli bychom si takový udělat
celý rok.

Milan Juska se svými svěřenci, foto: Iva Cucová

DĚTSKÝ FOTBAL V BAŠTI OŽIVUJE, POŠLETE
VAŠE RATOLESTI SPORTOVAT
Po delší době se znovu formuje juniorský tým sportovců v Bašti. Tristní situaci fotbalové mládeže
v posledních letech se rozhodl změnit Milan Juska, když na podzim začal ústní propagandou svolávat juniory mezi 5 a 15 lety na nedělní tréninky na fotbalové hřiště. Nápad se uchytil a účast se
pohybovala vždy kolem 10-15 dětí. Milan s nimi začal trénovat a hrát míčové hry. Nadšení dětí ani
přihlížejících rodičů v posledních dvou měsících neochladlo ani při dvouhodinovém tréninku, což
dokazuje, že trenér svou práci dělá dobře. Od 20. listopadu se tréninky přesunuly do tenisové haly
u Žihlů, na Návsi 1, a to vždy ve čtvrtek od 17:00 do 18:30 hodin a v neděli od 16:00 do 17:30 hodin.
Všichni stávající i budoucí sportovci od 5 do 15 let jsou vítáni, i když neumějí hrát fotbal. Důraz
tréninku je kladen na pohybové hry, běhání, míčové hry, hbitost a ovládání těla. Děti se nemusí
přihlásit předem, ale musí mít s sebou fotbalový míč, dostatek pití a čistou halovou obuv.

Komunální volby jsou úspěšně za námi,
před námi je spousta práce. Nové zastupitelstvo již schválilo společný rozvojový
dokument obce a tak jsou cíle od prvních
dnů na další čtyři roky jasné. Jiné volby,
předznamenávající příchod Vánoc, nás
v těchto dnech čekají. Budeme volit, zda
svíčky na štědrovečerní tabuli budou
bílé nebo červené, jestli dětem koupíme
panenku nebo tablet, nebo zda se podíváme na Pyšnou princeznu nebo přepneme na Tři oříšky pro Popelku. Na tyhle
volby se už moc těším. A vám přeji, ať už
vaše volby dopadnou jakkoliv, aby vám
přinesly pohodu a radost. Odpočívejte
a užívejte si přítomnost vašich nejbližších.
Krásný adventní čas vám přeje
Iva Cucová
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BUDE SEDLECKÁ VŮBEC
NĚKDY DOKONČENA?
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ZAMÍTLO ODVOLÁNÍ PENTY
Proti usnesení Ministerstva životního prostředí ze dne 13. 6. 2014 o zrušení vydaného stanoviska EIA k záměru rozšíření Letiště Vodochody podala společnost Letiště
Vodochody, a.s. rozklad. Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec rozhodl v řízení, jehož účastníkem bylo pouze Letiště Vodochody, na návrh rozkladové
komise o zamítnutí odvolání a potvrdil své předchozí rozhodnutí o zrušení EIA.
Letiště Vodochody plánuje podání správní žaloby. Celý text zdůvodnění rozhodnutí
ministra naleznete na webových stránkách obce.

Obyvatelé lokality Nad Dvorem přijíždějící ke svým domům
od cyklostezky, využívají komunikaci, která nebyla rozhodnutím Odboru dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem
nikdy povolena k předčasnému užívání, slouží tedy pouze
jako staveništní komunikace. Představitelé obce na tento
stav v předchozím období několikrát upozorňovali developera lokality, firmu Baracom. „Ještě v létě slíbil zástupce firmy
ing. Šmejkal dokončit komunikaci do závěru tohoto roku“
říká starostka Iva Cucová. „Začátkem měsíce listopadu jsem
se znovu dotázala, zda bude přislíbený termín dodržen a dozvěděla jsem se, že realizace se odkládá na léto 2015“. Zde je
odpověď ing. Šmejkala: „Zasíťování výše uvedených pozemků
(644/1-644/5 v k. ú. Bašť, pozn. autora) bude probíhat takto:
v tomto měsíci (tj. listopadu, pozn. autora) zhotovíme kanalizační a vodovodní přípojky. Příští rok na jaře plynovodní
a elektro přípojky. V létě 2015 komunikaci, na kterou se táže-
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vod jsme rozhodně nevyčerpali investiční záměry. Vyprázdnil se pomyslný šuplík
s připravenými projekty se zpracovanými projektovými dokumentacemi a vydanými stavebními povoleními“, říká starostka obce, která bude odpovídat v nově
ustaveném zastupitelstvu především za rozvojové investiční projekty obce. „Ten
šuplík musíme začít maximálně rychle zaplňovat novými kvalitními a především
z dotací financovatelnými projekty, abychom byli na konci roku 2015 připraveni
využít výzev operačních programů“.

PŘÁNÍ
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu
přejí všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních
svátků v kruhu svých nejbližších a úspěšný vstup
do nového roku 2015.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce schválilo:
 zvolení jednoho místostarosty
 odměny za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva, za výkon funkce místostarosty, za výkon funkce předsedy a člena výboru a při souběhu několika funkcí
 Program rozvoje obce na období 20152018
 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům parc. č. 620 a 561
v k. ú. Bašť ve vlastnictví obce mezi obcí
Bašť a společností ČEZ Distribuce, a.s.
 smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti k pozemku parc. č. 81/2 v k.
ú. Bašť ve vlastnictví obce mezi obcí Bašť
a společností ČEZ Distribuce, a.s.
 nabídku
společnosti
VHSPROJEKT
Ing. Martin Jakoubek na provedení odborného posudku protipovodňových
opatření v dílčím povodí obce Bašť
za cenu 65.000 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce určilo:
 že pro výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
Zastupitelstvo obce zřídilo:
 finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
oba výbory budou tříčlenné
Zastupitelstvo obce zvolilo:
 starostkou Ing. Ivu Cucovou, MBA
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 místostarostou Jiřího Staňka, DiS
 předsedou finančního výboru Bc. Vítězslava Kalibu
 
předsedou kontrolního výboru Václava
Žihlu
 členy finančního výboru MUDr. Miroslava
Zlámala a Ing. Ivu Chovancovou
 
členy kontrolního výboru Věru Lisou
a Věru Petráčkovou
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 přehled nesplněných usnesení zastupitelstva obce Bašť za období 2010-2014
 rozpočet obce na rok 2015
 
zamítavé rozhodnutí Krajského úřadu
Středočeského kraje ve věci odvolání
manželů Srbkových proti rozhodnutí odboru MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav týkající se vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce a výstavba
autobusových zastávek obcí regionu MAS
Nad Prahou“
 vyjádření obce Bašť prostřednictvím AK
CHLOST & SVOBODA ke kasační stížnosti
společnosti Dimri Construction & Development (B.A.S.T 1) podané k Nejvyššímu
správnímu soudu ve věci návrhu na zrušení opatření obecné povahy – územního opatření o stavební uzávěře v lokalitě
Na Dlouhých
 žádost manželů Křížových na pokácení
bříz na Návsi

Zastupitelstvo obce neschválilo:
 předložené nabídky společností Pražská
plynárenská, a.s. a ČEZ Prodej s.r.o.
 návrh společnosti O2 Czech Republic a.s.
na doplnění sloupových podpěr telefonního vedení na Hlavní ulici
 žádost pana Pavla Krčmáře na prominutí
smluvní pokuty ve výši 48.067 Kč
Zastupitelstvo obce uložilo:
 
zveřejnění rozpočtu obce na rok 2015
na úřední desce
 
předložení tří srovnatelných nabídek
na dodávky energií
 projednání alternativního řešení na posílení telefonních linek
 zahájení jednání o zaplacení smluvní pokuty s dodavatelem technologie pro ČOV
 zajištění dendrologického posudku bříz
na Návsi
 objednání odborného posudku protipovodňových opatření v dílčím povodí obce
Bašť
Zastupitelstvo obce pověřilo:
starostku obce podpisem schválených
smluvních dokumentů
Úplná znění usnesení a celé zápisy naleznete na www.obecbast.cz nebo jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě
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PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BAŠŤ
 zvýšíme informovanost obyvatel
o hospodaření a smluvních vztazích obce
 snížíme provozní náklady obce

OZNÁMENÍ

 budeme pokračovat ve zvyšování bezpečnosti
v obci
 budeme podporovat volnočasové aktivity v obci

PROGRAM ROZVOJE OBCE BAŠŤ
1. Celkové zvýšení přitažlivosti obce jako
místa pro život
1.1 Podpora sportu, kultury a spolkového života
1.1.1 Dokončení sportovního areálu (vybudování skateparku nebo hřiště pro teenagery)
1.1.2 Příprava a realizace volnočasového centra
pro spolkovou a sportovní činnost
1.1.3 Dokončení obnovy veřejného prostoru
u knihovny (parkové úpravy, minigolf)
1.1.4 Podpora kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných spolky
1.2 Rozvoj služeb obyvatelstvu
1.2.1 Další zkvalitňování dopravní obslužnosti,
rozšíření počtu spojů linky 368
1.2.2 Příprava a realizace prostor pro poskytování drobných služeb obyvatelstvu
1.2.3 Optimalizace cílů a operativního řízení
Obecní policie v Líbeznicích v obci Bašť
1.3 Rozvoj infrastruktury pro cykloturistiku
1.3.1 Meziobecní spolupráce k dokončení cyklostezky v Líbeznicích
1.3.2 Příprava a realizace osvětlení cyklostezky
1.3.3 Značení cyklotras a pěších stezek, jejich vybavování mobiliářem
2. Rozvoj a obnova infastruktury
2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
2.1.1 Vybudování komunikace K Lesu
2.1.2 Dokončení rekonstrukce míst. komunikací
2.1.3 Doplnění chodníků v místech zvýšeného
pohybu chodců
2.1.4 Propojení cyklostezky s chodníky v obci
2.1.5 Realizace opatření zklidňujících dopravu
2.2 Obnova technické infrastruktury
2.2.1 Příprava plánů obnovy vodovodu a kanalizace
2.3 Rozvoj infrastruktury školských zařízení
2.3.1 Meziobecní spolupráce ke zvýšení kapacity
základní školy v Líbeznicích
2.3.2 Otevření diskuse pro realizaci ZŠ v obci
2.3.3 Využití kapacit zařízení předškolní výchovy pro mimoškolní aktivity
3. Zachování a zhodnocení přírod. dědictví
3.1 Zachování a obnova krajiny

3.1.1 Obnova původních krajinotvorných prvků
(aleje, rybníky, travní porosty)
3.1.2 Šetrná údržba krajiny
3.1.3 Budování a ochrana drobných staveb
v krajině (zídky, studánky, lavičky, odpočívadla)
3.1.4 Příprava a realizace zahradních a krajinotvorných projektů
3.1.5 Budování mostků a lávek
3.1.6 Úklid krajiny
3.1.7 Zachování neurbanizovaných částí krajiny
3.1.8 Boj proti přeměně letiště Vodochody
3.2 Hospodaření s vodou v krajině
3.2.1 Revitalizace rybníků na Návsi
3.2.2 Údržba porostů na březích Zlonínského
potoka a v okolí rybníků
3.2.3 Odvodnění komunikací
3.2.4 Obnova silničních příkopů
3.2.5 Zkapacitnění vsakovacích míst a suchých
poldrů jako prevence bleskových povodní
3.3 Hospodaření s odpady a energií
3.3.1 Meziobecní spolupráce za účelem společného řešení problematiky nakládání s odpady
3.3.2 Příprava a realizace sběrného dvora
3.3.3 Příprava a realizace obecní kompostárny
3.3.4 Likvidace černých skládek
3.3.5 Zpracování energetického auditu budov
ve vlastnictví obce
3.3.6 Příprava a realizace nízkoenergetických
úprav budov ve vlastnictví obce
3.4 Udržitelný růst obce
3.4.1 Dokončení nového územního plánu obce,
který omezí další bytovou výstavbu
3.4.2 Údržba veřejných prostranství
3.4.3 Příprava a realizace zeleného prstence
na hranicích intravilánu
3.4.4 Digitalizace katastrální mapy
4. Zapojení obyvatel do veřejného života
4.1 Komunitní plánování investičních projektů
4.2 Rozšiřování funkčností webových stránek
4.3 Vytváření specifických komunikačních kanálů pro různé cílové skupiny obyvatel
4.4 Vydávání Baštěckého zpravodaje

KATEŘINA KNOTTEOVÁ

AK STYLE DESIGN

 kupujete bydlení?
 plánujete rekonstrukci?
 netěší Vás stávající prostor a chcete změnu?
Neváhejte a využijte služeb interiérového designéra.

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

POPLATKY ZA POPELNICE A PSY
bude možné platit v hotovosti i platebními kartami v úředních hodinách
na obecním úřadě od 12. ledna do
26. února 2015 včetně.
Popelnice:

80 l

120 l

Svoz:			
Týdenní		
1 600 Kč
Sezónní		
1 300 Kč
Čtrnáctidenní
1 200 Kč
Biopopelnice:
		

120 l
500 Kč

1 900 Kč
1 600 Kč
1 400 Kč
240 l		
750 Kč

Způsob úhrady poplatku za bioodpad
bude sdělen v průběhu ledna 2015.
Psi:

100 Kč za prvního psa
150 Kč za každého dalšího

Bezhotovostně na účet 3020082/0300
lze platit od 5. ledna do 14. února 2014
(ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení
plátce, ulici, číslo popisné a objem popelnice). Známky včetně smluv vám budou
doručeny vždy na konci měsíce osobní
roznáškou ve večerních hodinách.
Slevy pro důchodce lze uplatnit pouze při
hotovostní platbě nebo platbě kartou. Prosíme, svůj nárok oznamte jako první před
výběrem velikosti popelnice.
Připomínáme vám možnost platby poplatků za popelnice, bioodpad, psy, ověřování, výpisy z CzechPointu prostřednictvím
těchto platebních karet.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN
BĚHEM VÁNOČNÍCH
A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ
Otevírací hodiny OÚ v Bašti pro veřejnost
od 22. prosince 2014 do 4. ledna 2015:
Pondělí 22. 12.
Úterý 23. 12.
Středa 24. 12.
Čtvrtek 25. 12.
Pátek 26. 12.
Pondělí 29. 12.
Úterý 30. 12.
Středa 31. 12.
Čtvrtek 1. 1.
Pátek 2. 1.		

8 – 17 hodin
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno
8 – 17 hodin
zavřeno
zavřeno
zavřeno
zavřeno

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY
VE DNECH 22. 12. 2014 – 4. 1. 2015
Knihovnice Obecní knihovny se na vás těší
v novém roce 2015 od pondělí 5. ledna.
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S OBECNÍ POLICIÍ
BEZPEČNĚ
I V PŘÍŠTÍM ROCE
Do desátého roku vstupuje
spolupráce mezi obcemi
Bašť a Líbeznice v zajištění
veřejného pořádku a bezpečnosti prostřednictvím
Obecní policie, kterou
Přemysl Fiala
obec Líbeznice zřídila
Foto: Martin Kupka
v roce 2005. Současná dohoda nám zajistí rozsah 35 hodin týdně, z čehož
je 10 hodin vyhrazených na pochůzky v obci.
Oproti jiným obecním či městským policejním
útvarům kladou jak Líbeznice tak i Bašť primárně důraz na prevenci a zajištění veřejného
pořádku a bezpečnosti před měřením rychlosti
a vybíráním pokut za nesprávné parkování.
Jedním z bodů Programu rozvoje obce schváleného na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce 10. listopadu (celé znění Programu přinášíme na jiném místě) je optimalizace cílů a operativního řízení Obecní policie. V současnosti se
připravuje koncepce na rok 2015, která určí priority práce Obecní policie na území Baště. Mezi
prvořadé úkoly bude zcela určitě patřit mimo
jiné dodržování pořádku na veřejných prostranstvích, bezpečnost dětí a chodců při silničním
provozu a preventivní akce pro děti i seniory.
„Naším“ strážníkem - pochůzkářem je pan Přemysl Fiala, který jako strážník v Obecní policii
Líbeznice působí od roku 2012. V letech 1981
až 2008 pracoval v bezpečnostních složkách ČR.
Na něj se můžete obrátit s jakýmkoliv problémem nebo dotazem na práci Obecní policie.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:
Adresa služebny: Obecní úřad Líbeznice
Telefonní číslo (nonstop): 724 112 124
Úřední hodiny: pondělí 16:00 – 18:00
(jinak po tel. dohodě)
Web: www.libeznice.cz/obecni-policie
E-mail: obecnipolicie@libeznice.cz
Facebook:
www.facebook.com/obec.libeznice

CO NOVÉHO V ODPADECH?
V sobotu 15. listopadu bylo ukončeno ukládání zahradního odpadu v Zahradnictví
Na Předbojské. Do konce listopadu jste mohli
nově uložit odpad ze zahrad v obecním dvoře Za Kovárnou. Vzhledem k charakteru počasí bude obecní dvůr otevřen ještě v sobotu
6. prosince od 8–12 hodin pro uložení pouze
zahradního odpadu a pro uložení velkoobjemového odpadu z předvánočního úklidu
budete moci využít sobotu 13. prosince od 8
do 12 hodin. Vzhledem ke skutečnosti, že
obecní dvůr není kolaudován jako sběrný
Nové stání pro kontejnery v lokalitě Nad Dvorem
dvůr a nemůže jej v plné míře nahradit, je
Foto: Iva Cucová
a bude jeho vybavení omezené a proto není
možné ukládat oba druhy odpadu (zahradní i velkoobjemový) v jednom termínu. Věříme, že
tuto komplikaci přijmete s pochopením.
Poslední svoz bioodpadu proběhl v pondělí 24. listopadu. V prosinci již své odpadní nádoby
nepřistavujte ke komunikacím, nebudou vyvezeny.
V průběhu prosince bude zřízeno nové stanoviště kontejnerů na tříděný odpad pro lokalitu Nad
Dvorem. Nádoby na plasty, sklo, papír a karton naleznete v blízkosti křižovatky ulic K Beckovu
a Za Školkou (viz foto). Celkový počet kontejnerů nebude navýšen, dojde k jejich rozdělení ze
stanoviště v Sedlecké ulici.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
Na fyzické i elektronické úřední desce
obecního úřadu byl zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 2015.
Dle ust. § 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, platí, že obec
zveřejní návrh svého rozpočtu po dobu
nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního
samosprávného celku na své úřední desce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ilustrační foto: Iva Cucová
Na úřední desce může být návrh rozpočtu
zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím
dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při
jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční
8. prosince 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bašti.

DO DIÁŘE

NOVÝ PAVILON ZÁKLADNÍ ŠKOLY
DO NOVÉHO ROKU S HOTOVÝMI ZÁKLADY

5. PÁTEK
Mikulášská nadílka (pozvánka na str. 6)
6. SOBOTA
možnost ukládání zahradního odpadu, 8–12
hodin, obecní dvůr, Za Kovárnou
8. PONDĚLÍ
zasedání zastupitelstva obce, 19.00, Obec. úřad
13. SOBOTA
možnost ukládání velkoobjemového odpadu,
8–12 hodin, obecní dvůr, Za Kovárnou
13. SOBOTA
Vánoční dílna (pozvánka na str. 6)
21. NEDĚLE
Vánoční setkání (pozvánka na str. 6)
27. SOBOTA
Vánoční jízdy na Farmě v Baštěku (pozv. str. 6)

„Stavba Rondelu, jak líbezničtí přezdívají
novému pavilonu, začala 20. října sejmutím
ornice a výkopem pro přeložku vodovodního potrubí. Práce trvaly dva týdny. V sobotu
1. listopadu začala stavební firma betonovat
základy a první listopadový týden dokončila práce na ležatém kanalizačním potrubí
a na tepelně izolačním souvrství pod základovou deskou. Hlavním izolačním materiálem souvrství je pěnosklo. Uprostřed stavby
vyrostl stacionární jeřáb. Na provedení podStavba nového pavilonu Základní školy
kladního betonu navázala pokládka oceloFoto: Martin Kupka
vého vyztužení železobetonové základové
desky“ informuje Iva Cucová, starostka obce Bašť, která se pravidelně účastní kontrolních dnů
stavby. Postup stavby můžete sledovat na webu obce. „Můžete se těšit i na video, které doplní
fotografie z průběhu výstavby“, slibuje Martin Kupka, starosta Líbeznic.
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BUDE SEDLECKÁ VŮBEC NĚKDY DOKONČENA?

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

te. K posunu dochází z důvodu, že společnost ČEZ nám oznámila, že elektro bude budovat na jaře roku
2015 a tím pádem by stavba komunikace byla neefektivní. Zároveň do jara chceme postavit hrubé stavby RD na našich pozemcích v této části lokality a tím zajistit neporušenost finální komunikace“. Svoje
tvrzení ing. Šmejkal dále dokládá dopisem společnosti REMONT Šerák spol. s r. o. ze Sedlčan, která
pro ČEZ bude novou rozvodnou síť nízkého napětí zabezpečovat. Ve svém vyjádření se ovšem firma
zmiňuje pouze o neúčelnosti realizace finálních povrchů komunikace, které by bylo nutné opravovat.
Nerealizace nové komunikace by ovšem znamenala, že do lokality by se dalších dlouhých minimálně
šest měsíců přijíždělo po nezpevněné cestě, která se především v zimním období stává ve skutečnosti neprůjezdnou. Na žádosti obce o alespoň provizorní zlepšení stavu komunikace developer vůbec
nereagoval. Přitom by již nyní bylo možné připravit konstrukční vrstvy komunikace s podkladovou
vrstvou asfaltu a obrusnou, tj. finální vrstvu asfaltu dokončit po zasíťování pozemků. Z tohoto důvodu starostka obce požádala Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem o kontrolní dohlídku, která se uskutečnila 18. listopadu. Pracovníci odboru dopravy uložili zástupci developera do
15. 12. 2014 uvést komunikaci do takového stavu, aby bylo možné vydat povolení předčasného užívání,
jinak dojde k uzavření příjezdové komunikace, která zůstane vyhrazena pouze pro účely stavby.

V měsíci prosinci oslaví své významné
životní jubileum:

(pokračování ze str. 2)

FOTBALOVÝ TÝM SK BAŠŤ PŘEZIMUJE NA 5. MÍSTĚ TABULKY
Fotbalisté SK Bašť se s podzimní částí fotbalové soutěže rozloučili více než důstojně. V derby
s mužstvem béčka Klíčan na domácím hřišti potěšili fanoušky výhrou 3:1.
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Brandýs B
Brázdim
Zeleneč B
Mratín
Bašť
Sluhy
Řež
Záluží
Veltěž
Klíčany B
Vodochody
Líbeznice B

Zápasů
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

+
8
8
8
8
6
4
4
4
3
3
2
2

0
2
2
0
0
2
1
1
0
1
0
2
1

–
1
1
3
3
3
6
6
7
7
8
7
8

Skóre
50 : 16
51 : 21
43 : 20
38 : 20
28 : 24
23 : 26
29 : 34
24 : 27
18 : 33
24 : 42
20 : 53
18 : 50

Body
26
26
24
24
20
13
13
12
10
9
8
7

Prav
(8)
(11)
(6)
(6)
(5)
(-2)
(-2)
(-3)
(-8)
(-9)
(-7)
(-11)

paní Božena Kovářová
slečna Kateřina Maťková
pan Petr Nový
paní Martina Fortunová
pan Stanislav Trousil
pan Libor Dürich
slečna Daniela Mišáková
paní Petra Čížková
paní Hana Suldovská
pan Petr Sedláček
pan Petr Utěkal
pan Martin Krajňák
paní Věra Červenková
paní Marie Stejskalová
pan Robin Novák
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního
úřadu Bašť přejí všem oslavencům mnoho
štěstí, zdraví, pohody a životního optimismu
do dalších let.

Pronajmu skladové
prostory v Bašti

Tel.: 731 971 372
Hledám příjemnou a spolehlivou paní (ideálně z Baště)
na pravidelné i nepravidelné
hlídání dětí 3 a 8 let v Nové
Bašti, 2 x měsičně i na úklid.
Více info: 728 651 650

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Nové oplocení víceúčelového hřiště

OZNÁMENÍ:

Při rekonstrukci oplocení víceúčelového hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu došlo zároveň k rozšíření rozměru volné plochy hřiště. V současné době byly dokončeny terénní úpravy a vyseta
tráva. Z toho důvodu zůstane hřiště do jara pro veřejnost uzavřené. Děkujeme za pochopení.

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI SÍTĚ NÍZKÉHO NAPĚ

Stavební úřad Líbeznice na základě žádosti
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zahájil dne
5. listopadu 2014 územní řízení na umístění
stavby pod názvem Bašť, Náves – rekonstrukce nízkého napětí – kabelů nízkého napětí.
V tomto řízení se podle § 7 odst. 1 stavebního
zákona upouští od ústního jednání. Vzhledem
k velkému počtu účastníků řízení se informace účastníkům řízení doručuje vyhláškou. Sledujte proto, prosím, úřední desku obecního
úřadu.
Dotčené pozemky: st. 26/1, 623/6, st. 27/1, st.
28/1, st. 29/1, st. 30, st. 32, st. 33, 623/3, 620,
616/1, 156/1, 585/8, st. 36, str. 38, st. 73, st.
39, st. 41, st. 42, st. 44. st. 45, st. 46/1, st. 47, st.

48, st. 49, st. 85, st. 52, st. 72, st. 53, st. 6, str. 84,
45/1, st. 10/3, st. 10/2, 51/1, st. 11, st. 10/1, st.
14, 55/1, st. 74/1, st. 9, st. 23, st. 79, st. 22, 67, st.
103, 69, st. 24/1, 156/2, st. 18/2 a st. 17/2.
Obec k realizaci projektu v současnosti i v brzké budoucnosti vyslovila zamítavé stanovisko.
Společnost ČEZ byla prostřednictvím projektanta dlouhodobě upozorňována na skutečnost, že bude probíhat komplexní rekonstrukce komunikací v místech rekonstrukce nízkého
napětí. Požadavek, aby oba projekty probíhaly
zároveň, narážel na nepřipravenost územního
řízení v uzavírání smluv s vlastníky pozemků
a na omezení investic společnosti ČEZ v letech
2013 a 2014. Místní komunikace byly zrekon-

struovány v letech 2011 – 2014, to znamená,
že do roku 2016, resp. 2019 potrvá pětileté
období tzv. udržitelnosti, kdy nelze s takovými zásahy do komunikací souhlasit. Místní komunikace byly zrekonstruovány díky dotacím
z Regionálního operačního programu Střední
Čechy celkovým nákladem cca 18 mil. Kč. Není
proto možné nyní dopustit jejich svévolné poničení. Pokusíme se společně s projektantem
hledat řešení, aby mohl být projekt realizován
bez vstupů do komunikací (vedení v pásech
zeleně, protlaky pod komunikacemi), ale zároveň využijeme všech zákonných možností,
pokud by měl být projekt realizován bez souhlasu obce.
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BAŠŤ PLNÁ STRAŠIDEL
Poslední říjnový večer byl v Bašti věnován Halloweenskému průvodu, který nejen pro děti připravilo neformální sdružení Baštěcké ženy.
Od obecního úřadu se vydal průvod masek směrem na Náves přes Horku do cíle pochodu, kterým bylo fotbalové hřiště. Cestou potkával kostlivce, bílé paní, duchy a jiná strašidla, která dokázala vyděsit i nejednoho
dospělého. Děti si na cestu svítily lampióny, ať již koupenými nebo vlastnoručně vyrobenými. Příjemná akce, která i díky přejícímu počasí letos
přilákala na dvě stovky účastníků, vyvrcholila opékáním buřtů a posezením u svařáku. Hřiště bylo osvětlené desítkami vydlabaných a vyřezaných dýní, které vytvořily šikovné ruce Baštěckých žen.

Příprava na Halloweenský průvod

O.S. KYNOLOGIE BAŠŤ
NAVŠTĚVUJE ŠKOLY
Začátkem prosince navštíví členové o.s. Kynologie Bašť a útulku Lesan
v Kralupech nad Vltavou základní školy v Líbeznicích, Kralupech a Libčicích. Budou žákům přibližovat práci útulku, jak psi v útulku žijí a jak
se postupuje při vyhledávání majitele zatoulaného psa. V druhé části
přednášky proběhne osvěta pro školáky, jak se chovat při nálezu zatoulaného psa, jak se chránit a jak přivolat pomoc. Pokud tato akce bude
vnímána pozitivně, bude jí o.s. Kynologie Bašť nabízet okolním školám
i v budoucnosti.
Podpora útulků a akce pro děti jsou právě prvky, které Baštěcký kynologický spolek odlišují od „běžných“ kynologických klubů a ukazují duch
tohoto spolku, stejně jako vánoční sbírky pro útulky nebo osvobození
od členských příspěvků pro majitele psů z útulků. Více informací najdete na stránkách www.kynologiebast.cz.

Foto: Jitka Kalašová

ADVENTNÍ KAPLIČKA
Adventní čas a čekání na Ježíška nám zpříjemní vánoční výzdoba kapličky na Návsi.
O výzdobu se postaraly děti z výtvarného
kroužku pod vedením Ivy Cibulkové. Každou
adventní neděli bude kaplička otevřena.
Šťastné prožití vánočních svátků vám přeje
spolek Bašť se baví.

Foto: Iva Cucová

FARMA BAŠTĚK VÁS ZVE
27.12.2014
Na tradiční vánoční projížďky na koních

Neformální sdružení Báštěcké ženy
si vás dovoluje pozvat na pravou

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU,
která se koná na Návsi v pátek

5. prosince 2014
Přijďte si zpříjemnit vánoční chvíle od 10:00 do 16:00 a ochutnat naše občerstvení.
Kávu a čaj podáváme návštěvníkům zdarma, jízdné je dobrovolné.

Těšíme se na Vás na farmě K Rybníku 260, Bašť

Sejdeme se v 17 hodin u svařáčku a
malého občerstvení, které jsme pro vás a
vaše ratolesti připravily. Pro děti máme
připraven čaj zdarma v našem stánku a čerti
budou rozdávat zdarma během celého
programu dětem ovoce a sladkosti.
Program začíná minidiskotékou pro naše
nejmenší, potom přijdou zazpívat a
zarecitovat děti z mateřské školy a poté by
měl program vyvrcholit příjezdem Mikuláše,
anděla a čertů a začne ta pravá mikulášská
nadílka.
Pokud chcete, aby vaše dítě bylo obdarováno Mikulášem v rámci mikulášské nadílky,
můžete přinést Váš balíček opatřený čitelnou jmenovkou a řádně zabalený (uzavřený) ve
čtvrtek 4. 12. na Náves, před restauraci U Oličů, od 19 do 20 hodin, kde bude probíhat
sběr balíčků. Pokud sběr nestihnete, je možné balíček donést ještě v pátek po 16. hodině
na Náves popřípadě jej před zahájením nadílky odevzdat v jednom z našich stánků.
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Otevíráme kurzy
Jógy pro ženy
s problémy pohybového systému
(osteoporóza, bolesti zad)
s poruchami menstruačního cyklu
s problémy v menopauze
s bolestmi hlavy a problémy s koncentrací

Kdy: každou středu od 19.15 do 20.45
Kde: Dlouhá 180, Bašt

Alena Böhmová

Tel.: 603 724 498
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