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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

máme za sebou první měsíc roku 2015. Na 
první pohled i na ten druhý do Zpravoda-
je, který právě držíte v rukou, by se mohlo 
zdát, že se nic neudálo. Ale zdání klame. Le-
den byl ve znamení příprav na únor i další 
měsíce. A tak se můžeme těšit na měsíc i 
celý rok nabytý společenskými akcemi. 

V  kalendáři akcí pro rok 2015 je již dnes 
více jak dvacet událostí a další budou 
v  průběhu měsíců přibývat. Obec je v  le-
tošním roce podpoří sto tisíci korunami. 
A další tisíce budou věnovány na propagaci 
činnosti spolků formou webových stránek. 

Věřím, že se se svými přáteli setkáte ať už 
na plesech, oslavách masopustu nebo při 
zápasech nohejbalového turnaje. Desítky 
lidí věnovali desítky hodin svého volného 
času, aby pro nás všechny tyto akce připra-
vili. Největší odměnou pro ně nejsou tržby 
nebo článek v  regionálním tisku, ale vaše 
účast. Společenské akce se tak jmenují pro-
to, že lidé jsou spolu, setkají se, popovídají 
si, zatancují, zasportují. Nebo třeba poznají 
své nové sousedy.

Na únorové setkávání se těší
Iva Cucová

Foto: ČSAD Střední Čechy

NOVÉ NÍZKOPODLAŽNÍ AUTOBUSY
Začátkem ledna uvedla dopravní 
společnost ČSAD Střední Čechy, 
která zajišťuje autobusové linky 
368 a  417, do  provozu pět nových 
nízkopodlažních autobusů. Ty byly 
pořízeny za přispění dotace z Regi-
onálního operačního programu re-
gionu soudružnosti Střední Čechy. 
Jedná se o  vozidla Iveco Crossway 
Low Entry o  délce 12 metrů a  ka-
pacitě 85 osob, z  toho 43 stojících. 
Všechny autobusy jsou v  červeno-
-bílo-modrém barevném provede-
ní a  jsou vybaveny informačními 
prvky v  souladu se standardy kva-
lity Pražské integrované dopravy. 
V  současnosti je stejných autobusů 
ve  flotile ČSAD Střední Čechy již 
25. Deset vozidel bylo zakoupeno 
v  lednu roku loňského a  deset již 
v  roce 2010 (ještě v  modro-bílém 
provedení).                                   (sta)

Důležitá změna nastala v  roz-
dělení finančních příspěvků 
pro spolky a společenské akce.  
Obec připravila na  rok 2015 
finanční prostředky pro pod-
poru kultury a  společenských 
akcí ve  výši 100.000 Kč, což 
je o 30% více než minulý rok. 
Oproti předchozímu systému 
rozdělení příspěvků jsme na-
stavili systém pro rozdělení, 
který je přímo vázán na  pod-
poru konkrétních akcí. Za-
stupitelstvem obce zřízený 
výbor pro společenské záleži-
tosti odpovídá za  koordinaci 
a  hodnocení akcí a  rozdělení 
prostředků. Na  toto téma se sešel v  lednu se všemi Baštěckými spolky a představil nový systém 
pro čerpání příspěvků a sbíral poznatky a připomínky od zástupců spolků a sdružení. O příspě-
vek na společenskou akci mohou žádat i fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Bašť, nicméně 
je nutné podat žádost do  15. 2. 2015 na  Obecní úřad a  emailem na  ou@obecbast.cz. Formulář 
s  žádostí lze stáhnout z  webových stránek www.obecbast.cz nebo emailovou žádostí na  adresu  
meger@obecbast.cz, kam lze i směrovat případné otázky.                                                                  (meg)

SPOLEČENSKÉ AKCE LETOŠNÍHO ROKU  
PODPOŘÍ OBEC 100 TISÍCI KORUNAMI 

Foto: I. Cucová

www.obecbast.cz

DO DIÁŘE

14. únor – Vepřové hody U Oličů (více pozvánka str. 3)

14. únor – Zimní nohejbalový turnaj (pozvánka str. 2)

14. únor – Masopustní průvod (více pozvánka str. 3)

15. únor – ukončení bezhotovost. plateb za popelnice

19. únor – Bezpečnostní odpoledne nejen pro seniory

21. únor – Myslivecký ples (více pozvánka na str. 3)

27. únor – ukončení výběru poplatků za popelnice 

28. únor –  ukládání velkoobjemového odpadu,  

8–12 hodin, deponie obce

28. únor – Květinkový ples (více pozvánka str. 3)

2. březen – zasedání zastupitelstva obce,19 hod., OÚ
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Březen 2015
14. Jarní bazárek
21. velikonoční dílna
22. zahájení fotbalové sezóny
27. Noc s Andersenem
28. zahájení rybářské sezóny
28. Country bál

Duben 2015
11. zájezd na Tržnici Zahrady Čech do Litoměřic
30. Pálení čarodějnic

Květen 2015
16. Rybářské závody
30. Den dětí a Sportovní hry (sportovní areál)

Červen 2015
27. Vítání prázdnin

Červenec 2015
10. Pouť

Září 2015
  5. Den psa
12. Posvícení

Říjen 2015
  3. Rodinný víceboj
30. Halloween

Listopad 2015
28. adventní dílny

Prosinec 2015
  5. Mikulášská nadílka
  6. Setkání sousedů
19. Vánoční pinec

                                                                       Změna termínu vyhrazena.      

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

První zasedání zastupitelstva obce v  roce 2015 
se uskutečnilo v pondělí 5. ledna.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
  žádost pana Leoše Velechovského o pronájem 

pozemku parc. č. 292 v k. ú. Bašť ve vlastnic-
tví obce, která byla doručena na základě výzvy 
o záměru obce Bašť na pronájem předmětného 
pozemku schválené usnesením č. 17/002

  vyhodnocení akčního plánu dopravní obsluž-
nosti za rok 2014

  návrh výboru pro společenské záležitosti na fi-
nancování spolků v roce 2015

  zprávu J. Megera o jednání s Obecní policií Lí-
beznice

  rozsudek Nejvyššího správního soudu ve  věci 
kasační stížnosti, kterou podala společnost Di-
mri Construction & Development (B.A.S.T 1) 
k Nejvyššímu správnímu soudu ve věci návrhu 
na  zrušení opatření obecné povahy – územ-
ního opatření o  stavební uzávěře v  lokalitě 
Na Dlouhých

  právní stanoviska AK CHLOST & SVOBODA 
a  on-line právní poradny k  problematice pře-
vzetí infrastruktury v lokalitě Za Hřištěm

Zastupitelstvo obce schválilo:
  smlouvu o výpůjčce pozemku parc. č. 292 v k. ú.  

Bašť mezi obcí Bašť a  panem Leošem Vele-
chovským ve znění podle rozpravy

  smlouvu o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti k pozemkům parc. č. 512/9 a 544/1 v k. ú. 
Bašť ve vlastnictví obce mezi obcí Bašť a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s.

  smlouvu o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti k pozemkům parc. č. 98/1, 98/11 a 98/13 
v k. ú. Bašť ve vlastnictví obce mezi obcí Bašť 
a společností ČEZ Distribuce, a.s.

  dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci obcí, kte-
rá byla uzavřena 9. 10. 2014 mezi obcemi Bašť, 
Líbeznice, Měšice, Nová Ves a Předboj

  dodatek č. 5/2014 ke  změně zřizovací listiny 
MŠ Bašť

  smlouvu o nájmu pozemků parc. č. 72/2 v k. ú. 
Bašť a parc. č. 816 a 817 v k. ú. Líbeznice (psí 
louka) mezi obcí Bašť a paní Annou Šimáčko-
vou ve znění podle rozpravy

  připomínky k územně analytickým podkladům 
podle rozpravy

  nákup malotraktoru Belarus 422.1 (50 k) 

za  cenu 423.500 Kč včetně DPH, čelní radlice 
na  sníh za cenu 33.880 Kč včetně DPH a  roz-
metadla na sůl za cenu 13.915 Kč včetně DPH 
od společnosti IBC CZ s.r.o.

  zakoupení nadstavbové aplikace Rozklikáva-
cí rozpočet iMunis za cenu 5.184 Kč bez DPH 
ročně od společnosti TRIADA, spol. s r. o.

  podání žádosti o dotaci MMR z programu Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 
2 „Podpora zapojení dětí a mládeže do komu-
nitního života v obci“ s projektem hřiště mini-
golfu v parku u knihovny

  akční plán dopravní obslužnosti na rok 2015
Zastupitelstvo obce uložilo:

  starostce zapracování připomínek z  rozprav 
do smluv

  starostce zahájení jednání o  koupi pozemků 
pozemků parc. č. 72/2 v k. ú. Bašť a parc. č. 816 
a 817 v k. ú. Líbeznice (psí louka)

  zpracování žádosti o  dotaci z  MMR na  mini-
golfové hřiště

  místostarostovi obce plnění jednotlivých 
opatření akčního plánu dopravní obslužnosti 
na rok 2015

  výboru pro společenské záležitosti předložení 
konečného seznamu příjemců příspěvků s uve-
dením konkrétních finančních částek na násle-
dujícím jednání zastupitelstva, a  to s ohledem 
na schválený rozpočet obce Bašť

  starostce odeslání výzvy společnosti KM Deve-
lopers s.r.o. k předání infrastruktury v lokalitě 
Za Hřištěm

Zastupitelstvo obce pověřilo:
  starostku obce podpisem smluv a  dodatků 

smluv
Zastupitelstvo obce Bašť neschválilo:

  žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s., která 
byla podána prostřednictvím společnosti AZ 
Elektrostav, a.s., na odkup pozemku pod trafo-
stanicí parc. č. 98/77 v k. ú. Bašť

  kupní smlouvu na  pozemek pod trafostanicí 
parc. č. 561 v k. ú. Bašť předloženou společností 
ČEZ Distribuce, a.s.

Zastupitelstvo obce Bašť zvolilo:
  člena výboru pro společenské záležitosti Václa-

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

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

V měsíci únoru již oslavili a oslaví své význam-
né životní jubileum:
paní Zdeňka Helferová  paní Eva Mišnerová
pan Vojtěch Zítko  pan Jan Šmejkal  paní Ma-
rie Zelenková  pan Jan Karpač  pan Oldřich 
Panchártek  paní Monika Svatoňová  slečna 
Sára Kejlová  pan Jaroslav Kuchynka  paní Lu-
cie Svobodová  paní Markéta Kuntošová  pan 
Lukáš Jančo  paní Dana Ďurechová  paní Re-
nata Tlustošová  paní Monika Strouhalová a pan 
Kryštof Nezbeda
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu 
Bašť přejí všem oslavencům mnoho štěstí, zdraví, 
pohody a životního optimismu do dalších let.
V  uplynulých dnech nás navždy opustili paní 
Marie Vlčková, Jaroslava Kuchynková a Vratislav 
Řezníček. Vzpomínáme.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KALENDÁŘ AKCÍ
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Prosíme občany, aby nepotřebný nábytek předávaný na deponii 
obce odevzdávali rozebraný. Obec zatím nemá k dispozici vhodné 
vybavení, které by umožňovalo jeho rychlé a jednoduché rozlo-
žení za účelem snadnější manipulace a  lepšího využití prostoru 
v kontejneru, kterým je nábytek s dalším odpadem odvážen. Při-
jímání nerozloženého nábytku by možná ušetřilo práci některým 
občanům, vedlo by ovšem k navýšení finančních prostředků po-
třebných na zajištění sběru.                  (sta)

OZNÁMENÍ  O ZMĚNĚ ORDINAČNÍCH 
HODIN MUDR. POSLTOVÉ
Dovolujeme si vás upozornit na změnu ordinačních hodin prak-
tické lékařky MUDr. Jany Posltové v Líbeznicích, ke které došlo 
koncem loňského roku. Ordinační hodiny jsou PO, ÚT, ČT a PÁ: 
7-8 hodin odběry, 8-10 hodin kontroly PN a  akutně nemocní 
bez objednání, 10-13 hodin objednaní; ST: 13-16 hodin kontro-
ly PN a akutně nemocní bez objednání, 16-18 hodin objednaní. 
Doporučujeme využít možnosti se objednat na  telefonním čísle 
283 981 436. Na webových stránkách obce byla zřízena sekce Lé-
kaři, kde naleznete spojení a  informace o ordinacích lékařů pů-
sobících ve zdravotním středisku Líbeznice.                             (cuc)

PARKOVÁNÍ V BAŠTI
Všichni řidiči by při parkování svých vozidel nejen v  Bašti 
měli kromě dodržování pravidel silničního provozu dbát také 
na ohleduplnost k ostatním.
Připomínáme několik jednoduchých pravidel:

 v  obytné zóně (netýká se pouze Nové Baště, ale všech obyt-
ných zón v  obci) je parkování možné pouze na  vyznačených 
místech

 k parkování není v žádném případě určena zeleň a pásy zele-
ně podél komunikací

 chodníky slouží chodcům ne parkujícím vozidlům
 v  ulicích musí mezi zaparkovanými vozidly vždy zůstat do-

statečný prostor pro průjezd velkých vozidel (hasiči, popeláři, 
vozidla pro úklid sněhu)
Na správné parkování dohlíží Obecní policie Líbeznice.          (sta)

POZVÁNKA NA BEZPEČNOSTNÍ  
ODPOLEDNE (NEJEN) PRO BAŠTĚCKÉ 
SENIORY 

Obec Bašť pořádá společně s Obecní policií Líbeznice i  letos řadu 
bezpečnostních akcí pro děti a seniory. První akcí v tomto roce bude 
Bezpečnostní odpoledne pro seniory. Během přednášky se dozvíte, 
jak zvýšit své bezpečí, o bezpečném chování v dopravě a dopravních 
prostředcích, jak chránit svůj majetek, o bezpečném pohybu po obci 
nebo městě ve večerních hodinách a mnoho dalšího. Beseda bude 
doprovázena videoprojekcí a praktickými příklady strážníků z jejich 
zkušeností. Akce se koná ve čtvrtek 19. 2. 2015 od 16 do 17 hodin 
v obecní knihovně.                                                                            (meg)

 

Průvod po komunikacích v okolí 

Návsi s poníky a koňmi.

Hry a tvoření pro děti.

Zabijačkové hody v restauraci 

U Oličů.
Další informace na www.bastsebavi.cz

5. BAŠTĚCKÝ KVĚTINKOVÝ PLES 

         SOBOTA 28.2.2015  
                   OD 19.00 HODIN 

V SÁLE RESTAURACE „U  JEZERA“ 
ZLONÍN 

PROGRAM : 
     

    ZAHÁJENÍ 

    SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KOSTÝM 
    TENTOKRÁT TÉMA Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

 

K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA 
HARMONIE 

 

VSTUPNÉ :  150,- KČ 
 

PRODEJ VSTUPENEK NA TEL. ČÍSLE : 

723 664 296 
   TEPLÁ KUCHYNĚ PO DOBU TRVÁNÍ PLESU   
   KAPACITA SÁLU OMEZENA !!! 
   AUTOBUS Z BAŠTĚ DO ZLONÍNA A ZPĚT ZDARMA 
   TAM V 18.00 A 18.30 HOD A ZPĚT  V 01.30 HOD  
   SOUKROMÁ AKCE BAŠTĚCKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 

Myslivecké sdružení „BECKOV“ Bašť

Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ  PLES
který se koná

21.2.2015 v sokolovně ve Veltěži
K tanci a poslechu hraje hudební skupina  KRÉDO

Autobus

trasa: Dolínek 18:30, Pan. Břežany 18:35, Baštěk 18:40, Bašť 18:45, Klíčany 18:50, Veltěž 19:00
trasa: Sedlec 19:10, Bořanovice 19:15, Líbeznice-stavebniny 19:20, Veltěž 19:30

Začátek 20:00    Vstupné 150,- Kč         Bohatá tombola

                                                                                                     Lístky :  721 804 568 – J. Celler

Ovar, zabijačková polévka,  

zabijačkový guláš 

Jitrnice, jelita,  

světlá tlačenka 

 
    Nádoby na odnos jídla s sebou. 

    Uvedené časy jsou orientační. 

Akci pořádá Restaurace U Oličů, Bašť. Informace a  

objednávky : A.Čapková, tel. 725710483. 

  

11:30 hod 

 

12:30 hod 
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   SOUKROMÁ AKCE BAŠTĚCKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 

VÝZVA

Vstupenky na tel.: 721 804 568 – J. Celler
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Prodej  slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
 oznamuje svým zákazníkům,

 že opět prodává slepičky snáškových plemen

 Tetra hnědá a Dominant
 – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý

Stáří  14 - 19 týdnů
Cena  149 -180 Kč/ks dle stáří 

Prodáváme slepičky pouze  našeho chovu !

Prodej se uskuteční:

Ve  čtvrtek  6. března 2015
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.

                                      Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840                                      
                  


