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Baštěcký

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

mám radost, že je tady konečně jaro. Sice ještě občas 
bojuje s  paní Zimou, ale už má výraznou převahu. 
Poznali jsme to nejen na rozkvétající přírodě, ale i při 
činnosti úřadu. Že jsme se doma a na zahradách pustili 
do jarního úklidu, je znát především na sběrném místě 
obce. I přes rozšíření provozní doby o úterní podvečer 
se před branou tvoří fronty aut a  já bych zde chtěla 
všechny požádat o dodržování pravidel ukládání od-
padu a o ohleduplnost jak vůči obsluze, tak vůči oby-
vatelům, kteří v  blízkosti sběrného místa žijí. Sběrné 
místo Za Kovárnou není v dlouhodobém horizontu ur-
čeno pro veřejnost, ale má sloužit pouze jako zázemí 
obce. Nový standardní sběrný dvůr, kde bude možné 
ukládat pohodlně veškeré druhy odpadu, se pro vás 
již připravuje ve spolupráci se soukromým subjektem 
mimo zastavěné území obce, přesto v  její blízkosti. 
Bližší informace vám přineseme v jednom z následu-
jících vydání Zpravodaje.

Nastupující jaro inspirovalo také k  úklidu naší obce. 
Bašť se zapojila do  celorepublikové akce Ukliďme 
Česko, v rámci které v předstihu členové Rybářského 
spolku vyčistili okolí baštěckých rybníků, zahrádkáři 
již tradičně připravili park u restaurace Vila na léto, Ky-
nologie Bašť uklidila psí louku, Cykloteam připravuje 
pokračování prací na revitalizaci aleje na Beckov. Všem 
těmto obětavcům i hrstce obyvatel, kteří se do projek-
tu Ukliďme Česko zapojili individuálně, patří velký 
dík. Ještě o něco větší slova poděkování však musím 
vyslovit jménem celého zastupitelstva obce členům 
SK Bašť, kteří zlikvidovali vřed na našem katastru a to 
letitou černou skládku gum a plastů v lokalitě U Vác-
lava. Úplná likvidace se podařila i díky vstřícnosti spo-
lečnosti .A.S.A., která nabídla slevu za likvidaci odpadu 
a umožnila nestandardní postup při uložení neobjed-
naného odpadu, firmě Františka Kalaše, který poskytl 
nákladní automobil, firmám Leoše Velechovského 
a  Luboše Trocha, kteří v  sobotním dopoledni zarea-
govali na potřebu doplnění kontejnerů a ty na místo 
ochotně přistavili. Omlouvám se těm, na  které jsem 
ve výčtu zapomněla a všem ještě jednou velké díky.

Ani obecní úřad nezahálí. Za  pár dní již na  sekání 
příkopů podél cest vyjede nový traktor, který se díky 
mírné zimě nemohl ukázat ve  své plné síle. Doplnili 
jsme jej hydraulickým ramenem pro sekání příkopů 
a získali jsme tak další prostředek komunální techniky, 
který nám umožní mít upravené okolí komunikací bez 
ohledu na volné kapacity cizích firem. 

Na zázemí sportovního areálu jsme doplnili světla, což 
oceníme již při nejbližší tradiční jarní akci, Pálení čaro-
dějnic. Čeká nás jaro bohaté na společenské události, 
které odstartuje právě pálením a  vyvrcholí vítáním 
prázdnin.

Na setkávání s vámi se těší

Iva Cucová

   Pokračování na str.2

SKONČÍ UŽ NEUDRŽITELNÁ VÝSTAVBA
V BAŠTI?
Veřejné projednávání návrhu no-
vého územního plánu obce Bašť 
se uskuteční 16. června 2015 od  15 
hodin v  zasedací místnosti Obecní-
ho úřadu v  Bašti za  přítomnosti zá-
stupce pořizovatele ing.  arch. Sylvy 
Matějkové a  zpracovatele ing.  arch. 
Daniely Binderové.

Ve druhé polovině dubna byl na webových stránkách obce zveřejněn návrh nového územní-
ho plánu obce. Ačkoliv stávající územní plán schválilo zastupitelstvo obce teprve na sklonku 
roku 2006, ukázalo se poměrně záhy, že tento dokument rozvoj obce spíše brzdí než aby mu 
napomáhal. Obec byla limitována jedinou lokalitou, ve které bylo možné umístit stavbu ma-
teřské školy, nemohla stavebně rozšířit čistírnu odpadních vod, nevhodné pojmenování ploch 
znemožnilo podávat žádosti o dotace na úpravu veřejných prostranství a našlo by se mnoho 
dalších nedostatků a chyb. Proto nově složené zastupitelstvo obce po roce 2010 rozhodlo o pří-
pravě nového územního plánu místo připravované změny. 
Návrh územního plánu připravovala více jak dva roky renomovaná architektonická a  pro-
jekční kancelář Kadlec K.K.Nusle, se kterou obec již úspěšně prošla procesem jedné změny 
územního plánu a vydáním stavební uzávěry. Věříme, že se na kvalitní práci podařilo navázat 
i v případě územního plánu.
Významnou změnou, který návrh nového územního plánu přináší, je omezení zastavitelného 
území. Na dvou menších lokalitách by se nemělo začít stavět dříve než po dosažení určité míry 
zastavění lokality Za Bažantnicí. A další dvě lokality návrh převádí do takzvané rezervy, což 
znamená, že uvolnění pozemků pro stavbu si vyžádá změnu územního plánu, kterou vždy 
musí schválit zastupitelstvo obce.

Již v  minulém vydání Zpravodaje 
jste mohli zaznamenat informaci 
ze zasedání zastupitelstva obce, že 
obec schválila záměr koupě objek-
tu čp. 52 za cenu necelých 8,5 mi-
liónů korun. Pro definitivní roz-
hodnutí zastupitelstva a  přípravu 
kupní smlouvy nechala obec zpra-
covat vlastní znalecký posudek pro 
stanovení ceny, Komerční banka 
vyhodnotila finanční možnosti 
obce splácet dlouhodobý investič-
ní úvěr a architektonická kancelář 
připravila možné varianty rekon-
strukce objektu společně se zahradou včetně odhadu ceny za rekonstrukci. Do uzávěrky vydá-
ní Zpravodaje nebylo rozhodnutí zastupitelstva známo. Informaci vám přineseme v nejbližším 
vydání Zpravodaje.                 (cuc)

OBEC SE SNAŽÍ ZÍSKAT OBJEKT U OLIČŮ 
DO VLASTNICTVÍ

www.obecbast.cz

Kam až porostou hranice obce? Foto: I. Cucová

I tak by mohl vypadat společenský dům na Návsi  Obrázek: Hexaplan
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo 30. 3.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

  žádost o. s. Kynologie Bašť o výpůjčku pozem-
ků parc. č. 72/2 v  k. ú. Bašť a parc. č. 816 a 817 
v  k. ú Líbeznice,

  žádost SK Bašť o  výpůjčku pozemků parc. 
č.  544/1 a st. 183 a staveb na nich v k. ú. Bašť,

  rozpočtové opatření č. 1/2015,
  informace starostky obce z  jednání na  ORP 

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav týkajících se 
krizového řízení obce,

  inspekční zprávu České školní inspekce a proto-
kol o kontrole,

  Analýzu dopravního proudu v obci Bašť – sty-
ková křižovatka sil. III/0085 x III/0091 zpra-
covanou společností Centrum dopravního 
výzkumu,

  roční výkaz o knihovně za rok 2014,
  nového předsedu finančního výboru MUDr. 

Miroslava Zlámala,
  zprávu finančního výboru

Zastupitelstvo obce schválilo:
  smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 72/2 v  k. 

ú. Bašť a parc. č. 816 a 817 v  k. ú. Líbeznice 
mezi obcí a o. s. Kynologie Bašť,

  smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č.  544/1 

Jedná se především o  lokalitu Na  Dlouhých, 
ve které by v případě realizace předloženého 
projektového záměru vyrostlo dalších 230 
rodinných domů. Předložený záměr bohužel 
vůbec neřeší, kam by děti chodily do  škol-
ky a do školy, jak by se pěší bezpečně dosta-
li na nejbližší autobusové zastávky, kde by si 
děti ve volném čase hrály a kde by se obyvatelé 
lokality setkávali. Další dopady výstavby se 
nabízejí samy – zvýšené nároky na technickou 
infrastrukturu, nedostačující občanská vyba-
venost, neúnosné zatížení průjezdní komu-
nikace obce, zmenšení plochy pro přirozené 
zasakování dešťových vod a mnoho dalších.
Zabránění realizace výstavby Na  Dlouhých 
v  současné době pomocí stavební uzávěry 
znamenalo pro obec měsíce soudních ta-
hanic, protože vlastník pozemků označil 
postup obce jako protizákonný. Nejvyšší 
správní soud ČR na konci roku 2014 potvrdil 
správnost našeho řešení a nám nezbývá než 
doufat, že obdobně posoudí i naše rozhodo-
vání v případě územního plánu, pokud dojde 
na soudní při. Cíl územního plánu je jedno-
značný – zajistit kvalitní podmínky pro život 
stávajících obyvatel Baště.                  (cuc)

SKONČÍ UŽ NEUDRŽITELNÁ...
(pokračování ze strany 1)

JÍZDNÉ V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ
Bašť se nachází v 1. tarifním pásmu, možnosti úhrady jízdného při cestě z Baště v rámci Pražské 
integrované dopravy jsou následující (uvedeny jsou pouze nejčastější kombinace):

1)  PŘEDPLATNÉ PRO PRAŽSKÁ PÁSMA + PŘEDPLATNÉ PRO 1. PÁSMO
Předplatné pro Prahu je možné zakoupit na Opencard nebo jako kupon na 30, 90, 150 a 365 dnů.
Předplatné pro 1. pásmo je možné zakoupit na Opencard nebo jako papírový kupon na 30 dnů 
v ceně 300 Kč nebo 90 dnů v ceně 760 Kč. Tříměsíční předplatné pro 1. pásmo se vyplatí, pokud 
za čtvrtletí uskutečníte 64 a více jízd – tzn. jedete každý pracovní den nejméně jednou autobusem. 

2) PŘEDPLATNÉ PRO PRAŽSKÁ PÁSMA + JEDNOTLIVÁ JÍZDENKA PRO 1. PÁSMO
Přestupní doplatková jízdenka pro 1. pásmo s platností 15 minut, která doplňuje předplatné pro Prahu, 
stojí 12 Kč. Tuto jízdenku není možné použít při cestě školním spojem linky 368 z Prahy do a ze zastáv-
ky Bašť, Baštěk. Podle jízdního řádu je doba jízdy v úseku Na Boleslavce - Baštěk 16 minut.
Přestupní doplatková jízdenka pro 1. pásmo s platností 30 minut, která doplňuje předplatné pro 
Prahu, stojí 18 Kč.

3) BEZ PŘEDPLATNÉHO - POUZE JEDNOTLIVÉ JÍZDENKY
Z Baště (pásmo 1) do: 

 Líbeznice/Bořanovice (pásmo 1) = jízdenka za 12 Kč
 Na Boleslavce/Březiněves/Ďáblice (pásmo B) = jízdenka za 18 Kč
 Sídliště Ďáblice/Ládví (pásmo 0) = jízdenka za 24 Kč
 Sídliště Ďáblice/Ládví (pásmo 0) + dále kamkoliv po Praze (pásmo P) = jízdenka za 40 Kč
 Předboj (pásmo 2 – cesta do 15 minut) = jízdenka za 12 Kč
 Neratovice (pásmo 2 – cesta nad 15 minut) = jízdenka za 18 Kč
 Mělník (pásmo 4) = jízdenka za 32 Kč

Pozor! V příměstských autobusech neplatí SMS jízdenky.
Děti a senioři mají za určitých podmínek nárok na zlevněné nebo bezplatné jízdné. Studenti mají 
za určitých podmínek nárok na zlevněné jízdné.                              (sta)

a st. 183 a staveb na nich v k. ú. Bašť mezi obcí 
a SK Bašť,

  Obecně závaznou vyhlášku obce o  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů,

  Provozní řád sběrného místa obce,
  podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení“ z Programu 2015 pro po-
skytování dotací z rozpočtu Středočeského kra-
je ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst 
ve výši 2.975.000 Kč a závazek spolufinancová-
ní akce v minimální výši 10% z celkových uzna-
telných nákladů akce,

  podání žádosti o dotaci na akci „Naučná stezka 
na Beckov“ z Programu 2015 pro poskytování do-
tací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočes-
kého Fondu cestovního ruchu ve výši 100.000 Kč 
a závazek spolufinancování akce v minimální výši 
10% z celkových uznatelných nákladů akce,

  nákup mulčovacího ramene a přívěsného vozí-
ku v ceně do 300.000 Kč vč. DPH

Zastupitelstvo obce uložilo:
  starostce obce zapracování připomínek z  roz-

pravy do smluv,
  starostce obce zpracování evakuačního a krizo-

vého plánu,

  starostce obce podání žádostí o dotace v termínu,
  starostce obce vyhledání zdrojů pro tvorbu 

protipovodňového plánu,
  školskému výboru projednání zprávy ČŠI 

a prezentaci výsledků projednání na nejbližším 
zasedání zastupitelstva,

  starostce obce projednání s knihovnicí koncep-
ce rozvoje knihovny jako veřejného prostoru,

  starostce obce projednání s účetní MŠ odstranění 
závad zjištěných kontrolou finančního výboru,

  starostce obce shrnutí potřeb obce a MŠ v ob-
lasti telekomunikací

Zastupitelstvo obce pověřilo:
  starostku podpisem smluv, starostku a  mís-

tostarostu podpisem OZVO a Provozního řádu
Zastupitelstvo obce Bašť neschválilo:

  nabídku vydavatelství Maroli na  zpracování 
a vydání publikace o Bašti, 

  žádost pana Václava Lisého na pronájem části 
pozemku parc. č. 81/38 v k. ú. Bašť ve vlastnic-
tví obce

Zastupitelstvo obce Bašť zvolilo:
  členem školského výboru Bc. Jaroslava Chytila

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

NOVÉ KONTEJNERY NA KOV V BAŠTI

V nejbližších dnech budou na dvou místech 
v Bašti nově obyvatelům k dispozici kontejne-
ry na kov.  Na Návsi a na sběrném místě v ulici 
Za Kovárnou do nich bude možné odkládat 
drobný kovový odpad, konzervy od jídla nebo 
zvířecí  potravy,  plechovky  od  nápojů  a  po-
dobně.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD JE MOŽNÉ UKLÁDAT KAŽDÉ ÚTERÝ

Velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce, apod.) je možné od 14. 4. 2015 
odevzdávat každé úterý od 18 do 20 hodin spolu se zahradním odpadem na sběr-
ném místě v ulici Za Kovárnou (lokalita Za Horkou). Nábytek je třeba odevzdá-
vat v rozloženém stavu. Sobotní provozní doba bude nadále určena pouze pro 
odevzdávání  zahradního  odpadu.  Velkoobjemový  odpad  nebude  v  této  době 
přijímán. Není zde možné odevzdávat žádný nebezpečný odpad ani elektrospo-
třebiče. Během několika týdnů bude v obci umístěn kontejner na elektroodpad.
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
MATEŘSKÝCH ŠKOLEK

V době uzavření mateřské školy v Baš-
ti můžete své děti přihlásit k prázdni-
nové docházce do:

MŠ Mratín
od 29. 6. – 3. 7. 2015

MŠ Měšice
od 7. 7. – 10. 7. 2015

MŠ Líbeznice
od 3. 8. – 7. 8. 2015

MŠ Bašť
od 10. 8. – 14. 8. 2015

Bližší informace o způsobu přihlašová-
ní  k prázdninové docházce naleznete 
na nástěnkách v třídách MŠ Bašť.

NAŠE MATEŘINKA OBSTÁLA
V HODNOCENÍ INSPEKCE
Mateřská škola Bašť se skládá ze čtyř tříd. Třídy Sluníčka a Hvězdičky se nachází v ulici K Beckovu.

Jsou zde dvě samostatné budovy a rozlehlá zahrada.  Další dvě třídy Korálky a Kostičky jsou umístěny 
v nově postavených budovách v ulici Korálkových. Kapacita celé mateřské školky je v současné době 
98 dětí ve věku od 3 do 7 let. O děti se stará 8 pedagogických pracovníků a dva asistenti pedagoga.
V lednu letošního roku proběhlo ve školce šetření České školní inspekce. Inspekční zpráva poukázala 
na drobné administrativní nedostatky, které byly následně odstraněny. Dalším nedostatkem mateřské 
školy je částečně nekvalifikovaný personál, ale i zde se záležitost řeší. Několik pedagogů studuje a tím 
si doplní potřebné vzdělání pro práci v mateřské škole. V ostatních bodech inspekční zprávy, které se 
týkaly školního vzdělávajícího programu je hodnocení školky velice dobré.
Inspekční zpráva především vyzdvihuje manažerskou činnost ředitelky školy, ve  které se odrážejí 
dlouholeté řídící zkušenosti. Velmi kladně hodnotí financování provozu školy z rozpočtu zřizovatele, 
které umožňuje nadstandardní materiálové zabezpečení školy i doplácení platů asistentů pedagoga. 
Zpráva jako pozitivní hodnotí pohodovou a tvůrčí atmosféru všech tříd pro aktivizaci dětí. Děti mají 
k dispozici pestrou nabídku činností i dostatek kvalitních hraček. Poměr řízených a spontánních ak-
tivit je vyvážený. Nejstarší děti mají dostatečný prostor pro rozvíjení dovedností předcházejících psa-
ní, čtení i matematických schopností. Učitelky respektují věkové zvláštnosti dětí, požadavky kladené 
na děti vhodně diferencují. Jako příkladné zpráva uvádí rozvíjení samostatnosti, sebeobsluhy při sto-
lování, dodržování pitného režimu i při pobytu venku. 
Závěrem zpráva poukazuje na silné stránky školy, mezi kterými uvádí vhodné sociální prostředí ve vě-
kově smíšených třídách, zřízení funkce asistenta pedagoga a nadstandardní podporu zřizovatele v ob-
lasti financování. Taková slova těší, zároveň zavazují k udržení a dalšímu zlepšování stavu, ve kterém 
baštecká mateřská škola vychovává spokojené a na nástup do školy připravené děti.     (jus)

JAK ŠEL ČAS PŘI STAVBĚ 
RONDELU

V polovině března měly první třídy Rondelu ho-
tové všechny zdi. „Teď už je jasné, že budou do-
statečně prostorné a díky světlíkům v nich bude 
hodně světla,“ hodnotí první uzavřené prostory 
starosta Líbeznic Martin Kupka.
Poslední březnové dny patřily zednickým pra-
cím na  vnitřních příčkách budovy. Do  staveb-
ních otvorů se už osadily bezfalcové zárubně 
všech dveří. Všechny třídy dostávají svůj finální 
tvar. „Těšil jsem se, až uvidím všechny čtyři zdi 
ve třídách. Přece jen jsem se trochu obával, jak 
vnitřní prostor bude působit. Je to dobré. Třídy 
jsou dostatečně prostorné i světlé,“ uzavírá autor 
projektu architekt Adam Halíř. 
V  polovině dubna stavba Rondelu postoupila 
osazením okenních rámů do stavebních otvorů. 
Okna po celém obvodu Rondelu jsou už zaskle-
ná. Zároveň elektroinstalatéři rozvádějí po celé 
budově kabely pro obvody světel a další elektric-
ké a datové sítě. Současně začaly práce na roz-
vodech vody, odpadu a elektřiny. Na budoucích 
toaletách už byly osazeny nádrže vestavných to-
alet.  Teplovodné trubice z celého aktivovaného 
betonového stropu jsou přivedeny do technické 
místnosti. Instalatéři zde připravují kompletní 
vybavení teplovodných okruhů.       (cuc)

Prázdninový provoz mateřských školek

V době uzavření mateřské školy v Bašti můžete své děti 
přihlásit k prázdninové docházce do:

MŠ Mratín
od 29. 6. 2015 do 3. 7. 2015

MŠ Měšice
od7. 7. 2015 do 10. 7. 2015

MŠ Líbeznice
od 3. 8. 2015 do 7. 8. 2015

MŠ Bašť
od 10. 8. 2015 do 14. 8. 2015

Bližší informace o způsobu přihlašování k 
prázdninové docházce naleznete na nástěnkách 
ve všech třídách MŠ Bašť.
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prázdninové docházce naleznete na nástěnkách 
ve všech třídách MŠ Bašť.

Prázdninový provoz mateřských školek

V době uzavření mateřské školy v Bašti můžete své děti 
přihlásit k prázdninové docházce do:

MŠ Mratín
od 29. 6. 2015 do 3. 7. 2015

MŠ Měšice
od7. 7. 2015 do 10. 7. 2015

MŠ Líbeznice
od 3. 8. 2015 do 7. 8. 2015
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prázdninové docházce naleznete na nástěnkách 
ve všech třídách MŠ Bašť.

ZÁPIS DO MŠ JIŽ PRVNÍ KVĚTNOVÝ TÝDEN

Zápis do MŠ se uskuteční v pondělí 4. 5. 2015 od 13 do 16 hodin ve třídě Hvězdičky 
na adrese K Beckovu 142. Všechny tiskopisy k zápisu  jsou ke stažení na webových 
stránkách MŠ www.bast.materskaskola.cz. 
Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky. 
V dalším pořadí pak děti,  jejichž alespoň jeden zákonný zástupce má v Bašti trvalý 
pobyt a k 31. 8. 2015 dosáhnou tří let a jako poslední v pořadí děti, jejichž zákonný 
zástupce nemá trvalý pobyt v obci Bašť a které dosáhnou k 31. 8. 2015 věku čtyř let.

DOPRAVNÍ PRŮZKUM
V Bašti se v únoru 2015 uskutečnil dopravní průzkum, který měl odpovědět na otázku, která z ko-
munikací III/0085 (na  Měšice) a  III//0091 (na  Líbeznice) je frekventovanější. Při té příležitosti 
proběhlo i měření rychlosti projíždějících automobilů. S výsledky průzkumu se můžete seznámit 
v  tabulkách, celý průzkum je k dispozici na webových stránkách obce. Naměřené hodnoty byly 

Prázdninový provoz mateřských školek

V době uzavření mateřské školy v Bašti můžete své děti 
přihlásit k prázdninové docházce do:

MŠ Mratín
od 29. 6. 2015 do 3. 7. 2015

MŠ Měšice
od7. 7. 2015 do 10. 7. 2015

MŠ Líbeznice
od 3. 8. 2015 do 7. 8. 2015

MŠ Bašť
od 10. 8. 2015 do 14. 8. 2015

Bližší informace o způsobu přihlašování k 
prázdninové docházce naleznete na nástěnkách 
ve všech třídách MŠ Bašť.

podnětem k rozšíření povo-
lení pro měření rychlosti 
Obecní policií i  na  komu-
nikaci III/0091 a  zároveň 
požadavku obce na  častější 
měření rychlosti vozidel 
v jarních a letních měsících. 
S  příslušníky Obecní poli-
cie Líbeznice se proto nyní 
budete potkávat při měření 
častěji.       (cuc)

Tabulka intenzity vozidel za 4 hodiny průzkumu na sledované křižovatce

Maximální rychlost Překračování nejvyšší dovolené rychlosti

Na Rondelu už se připravuje elektroinstalace  Foto: M. Kupka
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30. duben  Pálení čarodějnic, fotbalové 
hřiště (více Pozvánka na str. 6)

  4. květen  zápis do MŠ, 13 – 16 hodin (bližší 
informace na úřední desce obce)

16. květen  Rybářské závody (více Pozvánka 
na str. 6)

21. květen  Bezpečný domov (více Pozvánka 
na str. 7)

23. květen  Vítání občánků (pouze pro zvané)
24. květen  cyklistický závod XCO Beckov 

(více Pozvánka na str. 6)
25. květen  úhrady prázdninové docházky 

ve vybraných MŠ, 15 – 17 hodin
25. květen   zasedání zastupitelstva obce,  

19.00 hodin, Obecní úřad 
27. květen  úhrady prázdninové docházky 

ve vybraných MŠ, 15 – 17 hodin
30. květen  Den dětí (více Pozvánka na str. 6)
16. červen  veřejné projednání návrhu územ-

ního plánu (více na str. 1 a 2)
22. červen  zasedání zastupitelstva obce,  

19.00 hodin, Obecní úřad
27. červen  Vítání prázdnin

ZELENÁ ÚSPORÁM
Od 1. 4. 2015 spustil MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR. Žádosti začne Státní fond 
životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 15. 5. 2015.
Letos bude na  energetické úspory rozděleno 1,1 mld. korun, z  toho je 600 milionů určeno pro 
majitele rodinných domů na celém území České republiky a 500 milionů pro majitele bytových 
domů v Praze. 
Program prošel i pro letošní rok několika změnami s cílem usnadnit podmínky programu a rozšířit 
okruh žadatelů o dotaci. Letos je nově možné získat příspěvek i na menší energetické úpravy, tzv. 
dílčí opatření, s podmínkou snížení spotřeby energie min. o 20 %. Takové snížení představuje např. 
výměna oken a dveří a dílčí zateplení. Maximálně 3 týdny bude trvat schválení žádosti, 3 týdny 
bude mít Fond na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a 3 týdny na vyplacení dotace. 
Další významnou letošní změnou je zjednodušení výpočtu výše dotace prostřednictvím zavedení 
takzvaných paušálů na metr čtvereční. V případě zateplení a výměny oken a dveří se paušálem 
rozumí jednotková dotace, která je poskytována na jeden metr čtvereční realizovaného opatření. 
Výše jednotkové dotace se liší dle typu upravované nebo měněné konstrukce. Jiná je pro okna, jiná 
pro fasádu a podobně. 
Oproti minulým výzvám ubyde povinných dokumentů při podání žádosti, protože některé z nich 
budou vyžadovány až v okamžiku doložení realizace opatření, tedy až na konci celého procesu.
Příjem žádostí skončí 31. 10. 2015, pokud nebudou vymezené prostředky vyčerpány dříve.
Další výzvy k předkládání žádostí v rámci podprogramu rodinné domy budou pokračovat každý 
rok až do roku 2021. Výzvy pro bytové domy budou vyhlašovány každoročně až do roku 2019. 
Pro budovy veřejného sektoru se předpokládá opakované vyhlašování výzev od roku 2019 do roku 
2021. 
Nově není třeba použít předepsané seznamy výrobků a  firem, ale je potřeba dodržet požadavky 
na technické parametry. Výše dotace u rodinných domů až 50%, u bytových domů až 20% z výdajů, 
tzn. až stovky tisíc korun u RD a až milionové částky u BD, max. výše podpory u RD 5 mil. Kč, u BD 
10 mil. Kč. Realizace podporovaných opatření v RD nacházejících se v Moravskoslezském a Ústec-
kém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10% (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci 
na zpracování odborného posudku a zajištění technického dozoru stavebníka). 

Zdroj: www.mzp.cz

Od roku 2007 jste se na tomto místě setkáva-
li s gratulací obecního úřadu a zastupitelstva 
obce jubilantům. Bohužel současná legislati-
va nám toto znemožňuje, pokračováním by-
chom se dopouštěli porušení zákona. Podle 
zákona č. 133/2000 Sb o  evidenci obyvatel 
a rodných číslech je obecní úřad a obec sice 
uživatelem údajů z  informačního systému 
o  obyvatelích, ale může je využívat pouze 
tehdy, dáli k  tomu konkrétní osoba souhlas 
a jsou-li nezbytné pro výkon naší působnosti. 
Zveřejnění seznamu jubilantů tyto podmínky 
nesplňuje. Bohužel údaje z  evidence obyva-
telstva nemůžeme využívat ani k  odesílání 
gratulací nebo pozvánek na  vítání občánků, 
protože tato činnost nepatří do  působnosti 
obce. Zákonodárce sice připravuje změnu 
zákona o  obcích, abychom toto činit mohli, 
ale zatím si dovolím požádat rodiče dětí na-
rozených v  období od  října 2014 do  dubna 
2015, kteří by se chtěli účastnit vítání občán-
ků dne 23. května, aby zájem projevili mailem 
na  iva.cucova@seznam.cz nebo telefonicky 
na 774 994 500                            (cuc)

WEBY PRO SPOLKY
Ve  spolupráci s  Obcí Bašť byla spuštěna první webová prezentace spolku Bašť se baví na  adre-
se www.bastsebavi.cz. Celkem obec zařídila sedm spolkových webů pro baštěcké spolky. Jsou 
to Klidná Bašt´, Bašť se baví, SK Bašť, kynologie Bašť, rybářský a  myslivecký spolek a  zahrád-
káři. Provoz a  grafiku zajišťuje společnost Antee, která provozuje webové stránky obce a  tak-
to jsme dosáhli velmi výhodných podmínek pro tyto weby. Provoz webů hradí obec, o obsah se 
musí postarat spolky samostatně. Odkazy na  weby spolků brzy najdete na  webových stránkách  
www.obecbast.cz.                                                                                                                                   (meg)

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI OBCE
Obvodní oddělení Policie ČR předložilo 
zastupitelstvu obce zprávu o  bezpečnostní 
situaci v obci Bašť. Zde zkrácená zpráva:
V rámci území obce Bašť bylo v roce 2014 
zaznamenáno nejvíce majetkové trestné 
činnosti, kdy největší podíl na  tomto mají 
krádeže motorových vozidel (celkem  
4 případy) a  dále vloupání do  rodinných 
domů (2 případy) a  garáží (2 případy).  
K vloupání do vozidel došlo rovněž ve dvou 
případech. 
Stav objasněnosti trestné činnosti v  obci 
Bašť se oproti předchozím letům zlepšil 
a  za  rok 2014 činí 45,8 procenta. V  roce 

2014 došlo k poklesu počtu spáchaných trestných činů v obci. Zejména nebyl zaznamenán žádný 
případ vloupání do novostavby. 
Přínosem pro zlepšení bezpečnostní situace v obci Bašť je působení Obecní policie Líbeznice. Spo-
lupráce mezi OOP Odolena Voda a OP Líbeznice je na velice dobré úrovni a v minulosti se dařilo 
společnými silami nejen objasňovat trestnou činnost, ale i zajišťovat prevenci a udržovat veřejný 
pořádek při konání kulturních akcí. Přínosem pro bezpečnost obce je nepopiratelně instalace 
bezpečnostních kamer spravovaných OP Líbeznice.                                (meg)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

DO DIÁŘE

Vzhledem  ke  klesající 
návštěvnosti  obyvatel 
obce  na  obecním  úřa-
dě v pondělí ve večer-
ních  hodinách  dochází 
od 4. května 2015 k ná-
sledující  úpravě  úřed-
ních hodin

PO 8-17

ÚT 8-12

ST 8-17

ČT 8-12

PÁ 8-12

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN  
OBECNÍHO ÚŘADU

Preventivní program OP v MŠ děti nadchnul  Foto: OP Líbeznice
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MALÍ FOTBALISTÉ SBÍRAJÍ PRVNÍ ZÁPASOVÉ ZKUŠENOSTI
Velikonoční neděle patřila v Bašti fotbalu. Malý fotbalisté, kteří už od podzimu navštěvují kroužek míčo-
vých her pod vedením trenéra Milana Jusky, čekal první zápas. Celý týden jsme netrpělivě sledovali před-
pověď počasí. Středeční trénink před prvním zápasem musel být zrušen pro silný vítr a sněhové přeháňky. 
Ale v neděli se aprílové počasí umoudřilo a malí fotbalisté si mohli užít svůj velký den. V tak v 15 hodin 
začal první zápas mladší přípravky SK Bašť proti Sokolu Klíčany. Okolí hřiště se zaplnilo fanoušky a vládla 
opravdová fotbalová atmosféra. Kluci bojovali ze všech sil. To, že zápas skončil porážkou domácích 4:1 
nebylo pro nikoho zklamání. U dětí by nemělo jít přece o výsledky, ale o zážitky, radost z pohybu a chuť se 
učit něčemu novému. A to vše bylo splněno. A tak po prvním zápase odcházeli ze hřiště jen vítězové. Od 17 
hodin začal první zápas mistrovského utkání  jarní sezóny, kdy domácí SK Bašť na svém hřišti přivítala 
fotbalisty z Mratína. Zápas skončil remízou 2:2.                                              (jus) 

DOBROU NOC JSME SI POPŘÁLI V KNIHOVNĚ 
Letošní akce Nocování s  Andersenem 27.4.2015 se zúčastnilo 10 školáků 
ve věku 6 až 9 let. Tato akce probíhá celorepublikově v knihovnách, školách, 
mateřských centrech. My jsme se k této akci připojily již po osmé. Sraz dětí byl 
ve sportovní hale u Žihlů, kde si děti hodinku zaběhaly a zasoutěžily pod vede-
ním Míši Jahodové. Poté jsme se společně procházkou přesunuli do knihovny 
na  večeři a  první úkoly spojené s  literaturou. Děti jsme v  obecní knihovně 
přivítali rozhovorem s  panem H.Ch. Andersenem, ze kterého se dozvěděli 
podstatné informace o tomto známém spisovateli. Dětem jsme díky audio vi-
zuálnímu zařízení v knihovně pustili písničky z pohádek, ke kterým děti vy-
tvářely ilustrace. Z výsledných kreseb jsme společně hádali, o jakou pohádku 
se jedná, a pak k nim přiřazovali písničky a skládali puzzle. Další část progra-
mu byla věnována výtvarnému tvoření, děti si na  památku vyrobili záložku 
a obal na knihu. 
Čas neúprosně běžel a začali jsme se pomalu přesouvat do Pohody a chystat 
spaní a druhou večeři. Dětem jsme na dobré spaní do spacáku pustili pohádku Tři bratři a v půl jedné už všechny spaly.  Dětem i organizátorkám 
Míše Jahodové, Štěpánce Pokorné a Laďce Megerové se akce moc líbila a věříme, že příští rok se znovu s malými spáči potkáme. Děkujeme obci Bašť 
za finanční podporu a Obecní knihovně za poskytnutí prostoru.                                                                                                             (bastsebavi)

BAŠŤ SLAVNOSTNĚ PŘEDALA NOVÉ KOMUNIKACE
Za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje PaedDr. Milana Němce, MBA 
a náměstka ředitele ROP Střední Čechy Ing. Tomáše Olivy byly v neděli 5. dub-
na 2015 v ulici Za Školkou slavnostně předány do užívání nově rekonstruované 
komunikace v Bašti.  Díky realizaci projektu, který byl spolufinancován Regionál-
ním operačním programem Střední Čechy, se zlepšila kvalita komunikací a zkva-
litnilo se napojení na komunikace III. třídy. Dokončením 3. etapy rekonstrukcí 
místních komunikací byla završena celková rekonstrukce, která byla započata 
v roce 2011 realizací 1. etapy, na kterou navázala 2. etapa v roce 2013. Celkově tak 
bylo v uplynulých čtyřech letech v obci investováno více než 15 miliónů korun 
na opravy silnic, přičemž více než 12 miliónů doputovalo do obce z prostředků 
Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Díky této podpoře 
má obec jako jedna z  mála obcí srovnatelné velikosti opraveno více jako 90 % 
veškerých místních komunikací.                 (sta)

UKLIĎME ČESKO
V  sobotu 18. 4. 2015 se také naše obec zapojila do  celorepublikové dobrovolnické úklidové akce s  názvem 
“Ukliďme Česko“, jejímž cílem je zbavit česká města, vesnice a přírodu nepořádku i černých skládek a upozornit 
na jejich neřešenou problematiku.
Úklidové akce se zúčastnili ti, kterým není lhostejné, jak vypadá naše okolí a  příroda, která nás obklopuje. 
Do úklidu se tak zapojily jak jednotlivé spolky v obci , tak dobrovolníci z řad občanů. Ti společně uklízeli příko-
py podél silnic na křižovatku U Papričů (na Měšice) a do Líbeznic a remízek mezi těmito silnicemi. Pro všechny 
dobrovolníky byly připraveny rukavice a pytle na směsný odpad, které byly ponechány na místě a následně byly 
odvezeny.
Při sobotním úklidu bylo nasbíráno více než 20 velkých odpadkových pytlů, někteří dobrovolníci si sebou přinesli 
hrábě nebo jiný nástroj na uvolnění nebo zvedání odpadků. Uklizená místa se snad na delší dobu stanou příjem-
ným místem a zejména dobrou vizitkou při příjezdu do obce. Přestože počasí úklidové akci poměrně přálo, 
sešlo se pouze 17 občanů i s dětmi. Všem, kdo přidali ruku k dílu, patří velký dík.                            (lis) Na pět desítek občanů uklízelo Bašť  Foto: V. Lisá

Trenér Milan Juska se  svými svěřenci. Foto: J. Meger

Komunikace v Bašti předali do užívání zástupci Středočeského kraje  Foto: J. Meger

Spáčům v knihovně vyhládlo  Foto: J. Meger
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Fotbalový klub  „SK Bášt’“

pořádá 

30. dubna 2015      
na fotbalovém hřišti v Bášti

tradiční

                     
PÁLENÍ   

CARODEJNICˇ ˇ

sraz v 19.00 hod. v maskách a s košťaty

s opékáním buřtů, které si můžete, pokud si nepřinesete
vlastní, zakoupit v našem stánku přímo na hřišti, kde
bude také zajištěno občerstvení pro malé i velké. 

Těšíme se na vaši hojnou účast. 

             Obec Bašť zve všechny děti na 

Letní příměstské tábory 2015
Sokol Mratín a Yard Resort Předboj

pro děti 4 - 12 let

Přihlášky a bližší informace  
www.andelky.cz

Dotazy zodpoví: 
Helena Nováková 606 914 460 helena.novakova@andelky.cz

a
 Barbora Svobodová 776 290 539 barbora.svobodova@andelky.cz

ZÁVOD HORSKÝCH KOL
KDY: NEDĚLE 24. 5. 2015 KDE: AREÁL ZA OBCÍ KLÍČANY SMĚR BÁŠŤ (ZA SKLADY K+B EXPERT)

POŘADATEL ZÁVODU:

REGISTRACE A INFORMACE NA: WWW.XCOBECKOV.CZ

DĚTSKÉ KATEGORIE (SOUČÁST SPINFIT DĚTSKÉHO MTB CUPU)
PREZENTACE OD 8.00 HOD., START POSTUPNĚ OD 10.00 HOD.
 

ZÁROVEŇ JAKO MISTROVSTVÍ MAS NAD PRAHOU 

ODRÁŽEDLA, BOBÍCI A BOBICE – 2011 A MLADŠÍ
PŘEDŽÁCI A PŘEDŽÁKYNĚ - 2009 AŽ 2010 • ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1 - 2007 AŽ 2008
ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2 - 2005 AŽ 2006 • MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ - 2003 AŽ 2004
STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ - 2001 AŽ 2002 • KADETI, KADETKY - 1999 AŽ 2000

HLAVNÍ ZÁVOD (SOUČÁST SERIÁLU ZÁVODŮ MTB UAC)
JUNIOŘI, JUNIORKY, ŽENY, MUŽI A VETERÁNI NAD 40 LET
PREZENTACE 13.00-14.00 HOD., START V 15.00 HOD.

UNIKÁTNÍ MISTROVSKÉ DRESY PRO VÍTĚZE MISTROVSTVÍ MAS
POHÁRY PRO PRVNÍ TŘI V DĚTSKÝCH KATEGORIÍCH
DÁREK PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY MISTROVSTVÍ MAS 
PŘIHLÁŠENÉ DO 15. 4. 2015 
 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RYBNÍKU 
V MALÉM BAŠTI

RYBÁŘSKÝ SPOLEK BAŠŤ
 POŘÁDÁ 16. 5. 2015

Zahájení závodu v 7.00 hodin. Pro omezený počet míst k lovu 
je nutná rezervace na tel.: 607 668 916 nebo 283 981 649
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Odborná konzultantka v rámci komunikace Vás seznámí s 
jednoduchou logikou, jak efektivně s blízkým hovořit, 
jak řešit problémové situace, které se odehrávají v 
domácím prostředí. Lidé s poruchami paměti neustále 
kladou tytéž otázky, nepamatují si, co se událo nedávno, 
vrací se do minulosti. 

Změnit pohybovou aktivitu ve stáří je úkol nadlidský. 
Tento skeptický pohled se pokusí změnit odborný konzultant, 
který Vám ukáže, jak můžete fyzicky aktivizovat blízké 
nebo Vám představí dechová cvičení.

V rámci ergoterapie je pro pečující připravena ukázka 
nácviku a zvládání běžných denních činností, tak aby 
Váš blízký zůstal co nejdéle soběstačný. Ergoterapeutka 
Vám doporučí, jak zachovat bezpečné prostředí či které 
kompenzační pomůcky jsou vhodné. Předvede Vám 
aktivizační techniky jako trénování paměti, procvičování 
jemné motoriky a jiné.jemné motoriky a jiné.

Projekt Nablízku je zaměřen na individuální a skupinovou pod-
poru osob, které pečují o blízké osoby s duševním 
onemocněním (poruchy paměti, Alzheimerova choroba či jiné 
typy demence) ve Středočeském kraji. Cílem projektu je 
poradit Vám, jak nejlépe zvládnout roli pečujících v domácích 
podmínkách.

Vaším pomocníkem a rádcem na této cestě je pro Vás připraven 
rodinný průvodce, který Vás provede nástrahami této nemoci a 
nabídne Vám pomoc a podporu od odborných konzultantů, 
kteří Vám podají pomocnou ruku v dále uvedených oblastech. 
Tato služba je pro Vás poskytována zdarma.

PŘEDSTAVUJEME VÁM PROJEKT BEZPEČNÝ DOMOV
Strážníci Obecní policie Líbeznice připravili projekt Bezpečný domov, v  jehož rámci se zaměří 
na  zabezpečení domova proti vloupání a  včasnému zjištění nežádoucího stavu v  domě či bytě 
(požár, únik plynu nebo jiných jedovatých plodin).
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou především senioři, dále osoby se zdravotním hendike-
pem a osoby žijící osamoceně.
Strážníci disponují bohatými zkušenostmi v  oboru bezpečnosti osob a  ochrany majetku, které 
by vám rádi zprostředkovali a  pomohli s  výběrem i  instalací prostředků bezpečnostního sys-
tému. Mezi ty mohou patřit různé detektory, které reagují např. na  otevření oken nebo dveří, 
detekují pohyb osoby nebo rozbití skla. Dalšími prostředky jsou nejrůznější alarmy, detektory 
kouře nebo úniku oxidu uhelnatého.
Svoji bezpečnost můžete zvýšit prostředky, jejichž pořizovací cena se pohybuje v  řádech stovek 
korun. Kvalitní osobní alarm, protipožární čidlo, bezpečnostní řetízek na dveře, maketa kamery, 
dveřní kukátko se dají pořídit již od 100 Kč. Strážníci OP Líbeznice ve spolupráci s obcí mohou 
ve  vaší domácnosti provést bezplatnou prohlídku a  následně navrhnout realizaci zabezpečení 
vašeho domu.                                                                           (s využitím materiálů OP Líbeznice)

POMOCNÁ RUKA PRO DOMÁCÍ PEČUJÍCÍ
Pomáháte svým blízkým, rodičům, babičce, dědečkovi nebo sousedovi? Zaskočí Vás jejich 
nepřiměřené reakce? Zapomínají, kam si dali věci a ukládají je na neobvyklá místa? Ztrácí zájem 
o své koníčky? Dochází u nich ke změnám nálady a chování, uzavírají se do sebe? Mají problémy 
s udržováním chodu domácnosti? Vrací se neustále do minulosti? Jestliže jste alespoň na  jednu 
otázku odpověděli ano, je projekt Nablízku určen právě Vám. Jedinou podmínkou je, že bydlíte 
ve Středočeském kraji, ale pomáhat svým blízkým můžete i v Praze.
V  rámci projektu Nablízku přichází pomoc odborných lektorů přímo do  Vašich domácností, 
kteří Vám poradí, jakou finanční podporu můžete získat, jak efektivně řešit problematické si-
tuace, jak fyzicky zvládnout nástrahy pečování, jak zvládat běžné denní činnosti, jak procvičovat 
paměť či spoustu dalších aktivit. Výstupem je sestavení plánu pomoci ušitého přímo na  míru 
Vašich potřeb. Projekt Nablízku je financován z OP LZZ a služby jsou poskytovány zdarma.
Připravujeme i  setkání ve  Všetatech, Mladé Boleslavi, Říčanech a  Kladně. Dopravu na  work-
shopy zájemcům proplácíme. Přesný termín a  přihlášku najdete na  www.adoma-os.cz v  sekci 
Nablízku či na tel. čísle 702 077 713.

POZVÁNKA

Obecní  úřad  Bašť  ve  spolupráci 
s Obecní policií Líbeznice zve nejen 
seniory na ukázku prostředků zvýšení 
osobní bezpečnosti v rámci projektu 
BEZPEČNÝ DOMOV ve  čtvrtek  
21. května 2015 od  16.30 hodin 
v obecní knihovně.

Malé občerstvení zajištěno.
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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
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PLAVÁNÍ S MIMINKY

Náš život je od počátku spojen s vodou – plod 
se vyvíjí ve vodním prostředí, voda nás provází 
den co den a stále nás ve své rozmanité po-

době fascinuje. Děti si pasivní adaptaci na vodní pros-
tředí přinášejí na svět z prenatálního prostředí. Pohyby, 
které kojenec ve vodě provádí, proto připomínají pla-
vání, ale jsou spontánní, neboť kojenci chybí motorické 
schopnosti. Tyto reflexy způsobují, že pobyt ve vodě 
je většině dětí příjemný. Aktivním přirozeným pohybem 
ve vodě děti získávají nové různorodé zkušenosti, os-
vojují si nové dovednosti – jak motorické, tak i sociální, 
rozvíjejí svá poznání, komunikační schopnosti, osa-
mostatňují se. Plavání je úžasným zážitkem nejen  pro 
děťátko, ale i maminku nebo tatínka, působí na dobrou 
náladu a pomáhá rozvíjet pevnost citového pouta mezi 
dítětem a rodičem.

„Proč chodit s miminkem plavat?“ zeptali jsme se Vlaďky 
Lipovské, hlavní instruktorky plavání v  CVČ Měšice.  
„ Do našich kurzů kojeneckého plavání přijímáme děti 
od 6 měsíců. Cílem kurzů není naučit miminko plavat, 
ale naučit ho nebát se vody, osvojit si dýchání, splý-
vání a připravit ho na vlastní výuku plavání. Plavání 
miminek podporuje psychomotorický vývoj, koordinaci 
a hrubou motoriku, příznivě ovlivňuje srdeční a cévní 
systém, zlepšuje trávení, prohlubuje spánek a posiluje 
chuť k jídlu.  Děti se postupně otužují, posiluje se jejich 
imunitní systém a celková odolnost organismu, pohyb 
ve vodě napomáhá k odstranění a prevenci různých 
nedostatků a vad držení těla. Děti celkově lépe pros-
pívají, získají cit pro vodu a je pravděpodobné, že se 
naučí dříve a dobře skutečnému plavání. Rozhodně sto-
jí za to kojenecké plavání vyzkoušet.“


