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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

i  když uvnitř Zpravodaje najdete re-
portáž z  Vítání prázdnin, ve  skuteč-
nosti se s  nimi a  pomalu i  s  horkým 
létem loučíme. Pozvánky na  Posví-
cení, výstavu Podzimní zemědělec 
nebo Bazárek zimního oblečení jsou 
předzvěstí přicházejícího podzimu.

V loňském roce jsem na tomto místě 
bilancovala, jaké investice se podaři-
lo dokončit, letos vám mohu přislíbit 
začátek několika nových akcí. V  po-
lovině srpna byla podepsána kupní 
smlouva s  vlastníky objektu U  Oličů, 
do  konce září bude objekt vyklizen 
a předán obci do užívání. Restaurace 
U Oličů vám bude do zahájení rekon-
strukce dál poskytovat své služby. Pro 
zájemce o  prohlídku objektu připra-
vujeme Den otevřených dveří, o kte-
rém vám přineseme informaci v příš-
tím vydání Zpravodaje. Obec získala 
dotaci ze Středočeského kraje na vy-
budování naučné stezky Na  Beckov, 
nové informace o lokalitě i nové herní 
prvky při svých procházkách na Bec-
kov naleznete ještě do  konce roku. 
Rekonstrukce vrchního vedení nízké-
ho napětí a s tím související výměna 
veřejného osvětlení v širším okolí Ná-
vsi byla z prázdnin přesunuta, ale již 
je „na spadnutí“.

Věřím, že využijete pozvání obce 
Líbeznice na  Den otevřených dveří 
v  Rondelu, novém pavilonu základ-
ní školy, na  který naše obec přispě-
la čtyřmi milióny korun. Slavnostní 
otevření je naplánováno na zahájení 
školního roku, které je za dveřmi. 

Znovu po  prázdninách se otevřou 
i  dveře našich školek a  tak přede-
vším dětem přeji hezké poslední dny 
prázdnin a těším se na setkání s vámi 
na  akcích, kterými je celé září přímo 
nabité.

Iva Cucová

   Pokračování na str.3

   Pokračování na str.3

RODIČE VYSTAVILI MŠ VYSVĚDČENÍ

JAK KAMERY BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU 
POMÁHAJÍ

Před prázdninami jsme pro rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu Bašť připravili dotazník k hod-
nocení mnoha oblastí činnosti MŠ. V elektronické nebo papírové formě bylo odevzdáno celkem 43 do-
tazníků. Většina rodičů zvolila jednoduché hodnocení pomocí školních známek, pouze pár maminek 
a tatínků hodnotilo slovně, což je pro obec jako zřizovatele určitě zajímavější a přínosnější. Převládla 
celková spokojenost s mateřskou školou, i když se u některých otázek objevovaly také čtyřky a pětky.

Bezpečnostní kamerový systém buduje obec již třetím rokem. V každém roce je z rozpočtu obce uvol-
ňováno přibližně stopadesát tisíc korun k instalaci kamer, kterých je v současné době již šest a moni-
torují významná místa v obci. V letošním roce dojde k online propojení kamer na služebnu Obecní 
policie Líbeznice. V dalších letech budou kamery umísťovány na příjezdy a výjezdy z obce. Uvnitř 
zpravodaje najdete příklad z poslední doby, kdy díky záznamu kamer byl dopaden pachatel přestupku.

V neděli 30. srpna 2015 si v čase od 14 do 18 hodin můžete prohlédnout novostavbu pavilonu prvního 
stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Návrh neobvyklého objektu vytvořil architekt Adam Halíř z ateliéru Projek-
til. Právě s ním proběhne hned v úvodu Dne otevřených dveří diskuse. Ptát se budete moci také zástupců 
obce, technického dozoru i samotných stavařů.
Velmi moderní je například energetická koncepce celé budovy, která bude nejen šetřit provozní náklady, 
ale také vytvářet co nejlepší podmínky pro děti. Pro navigaci po budově vzniklo samostatné výtvarné 
dílo s myšlenkou, kterou představí autoři návrhu až při samotném dni otevřených dveří. Nenechte si 
ujít návštěvu zbrusu nového díla moderní české architektury – a hlavně nového krásného prostoru pro 
nejmenší školáky z Líbeznic a okolí.

Martin Kupka, Líbeznice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ RONDELU

www.obecbast.cz

Rondel čeká na první žáčky. Foto: M. Kupka
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V neděli 30. srpna 2015 končí platnost prázdninového jízdního řádu linky 368. Každé všední 
ráno tedy bude z Baště na Ládví jezdit opět stejný počet spojů jako před prázdninami. Školní 
spoje znovu zajíždějí do zastávky Líbeznice, škola. Pozor - školní spoj č. 28 s příjezdem na Ládví 
v 7:55 odjíždí z Baště o 4 minuty dříve než o prázdninách.                   (sta)

JÍZDNÍ ŘÁD LINKY 368 OD ZÁŘÍ

Z ČERVNOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo obce schválilo:
  závěrečný účet a  účetní závěrky obce Bašť 

a Mateřské školy Bašť za rok 2014 bez výhrad,
  smlouvy o zřízení věcného břemene – služeb-

nosti k  pozemkům u  parc. č. 554/91 a  98/1 
v k. ú. Bašť ve vlastnictví obce mezi obcí Bašť 
a společností ČEZ Distribuce, a.s.,

  smlouvu o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti k pozemku parc. č. 344/94 v k. ú. Bašť mezi 
obcí Bašť a společností KB-IMMOBILIEN s.r.o.,

  výsledek jednání hodnotící komise o  nej-
vhodnější nabídce na  revitalizaci veřejného 
osvětlení předložené uchazečem, který se 
v hodnocení umístil na prvním místě, tj. Elek-
tromont Matějka, a.s. za cenu 921.346,51 Kč 
vč. DPH a uzavření smlouvy o dílo,

  uzavření kupní smlouvy na  objekt U  Oličů 
mezi obcí a  soukromými vlastníky ve  zně-
ní podle rozpravy s  odkladnou podmínkou 
podpisu smlouvy po  opravě zápisu stavby 
na parc. č. 213 v katastru nemovitostí a před-
ložení listu vlastnictví,

  uzavření smlouvy o dílo na projektovou do-
kumentaci na  rekonstrukci objektu U  Oličů 
a souvisejících staveb mezi obcí a společností 
Hexaplan International spol. s  r.o. ve  znění 
podle rozpravy,

  uzavření smlouvy o úvěru ve výši 4.000.000,- 
Kč na nákup objektu U Oličů a souvisejících 
staveb a pozemků mezi obcí a Komerční ban-
kou, a.s.,

  uzavření smlouvy o úvěru ve výši 16.000.000,- 
Kč na rekonstrukci objektu čp. 52 a souvisejí-
cích staveb a pozemků mezi obcí a Komerční 
bankou, a.s.,

  příspěvek na  infrastrukturu obce z  první 

bytové jednotky na  pozemku jednoho par-
celního čísla ve  výši 50.000 Kč, za  druhou 
a každou další bytovou jednotku na pozem-
ku téhož parcelního čísla ve výši 100.000 Kč 
a  za  každou bytovou jednotku vzniklou 
na odděleném pozemku ve výši 100.000 Kč,

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
  informaci MUDr. Zlámala o průběhu jedná-

ní o  uzavření smlouvy na  poskytování tele-
komunikačních a datových služeb mezi obcí 
a společností O2 Czech Republic a.s.,

  zprávu kontrolního výboru,
  zprávu MUDr. Zlámala ze Sněmu SMO ČR,
  nabídky na  provozování gastronomických 

služeb v objektu U Oličů,
  dopis právního zástupce společnosti Dimri 

Construction & Development (B.A.S.T 1), 

Zastupitelstvo obce uložilo:
  zajištění smluv na  poskytování telekomuni-

kačních a datových služeb mezi obcí, Mateř-
skou školou Bašť a O2,

  opětovné zveřejnění záměru na pronájem ko-
merčních prostor objektu U Oličů,

  ve  spolupráci s  AK CHLOST  & SVOBODA 
informovat právního zástupce Dimri o  sku-
tečnosti, že obec Bašť trvá na návrhu předlo-
ženého územního plánu,

Zastupitelstvo obce zrušilo:
  usnesení č. 22/058 ze dne 13. 5. 2013.

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

VYJÁDŘENÍ
STŘEDOČESKÝCH 
VODÁREN 
KE STÍŽNOSTI
OBČANŮ NOVÉ BAŠTĚ 
NA KVALITU VODY

Plně chápeme Vaše obavy vyplývající z  po-
slední situace v Praze. Lokalita Bašť je záso-
bována pitnou vodou z přívodního vodovod-
ního řadu, zvaného Lobkovický vodovod. 
Pitná voda je z podzemních zdrojů jímacího 
území Mělnická Vrutice.

Každoročně v  období nastupujících vyšších 
teplot dochází k masivnímu napouštění ba-
zénů prostřednictvím vodovodní přípojky, 
která na takto velký odběr není dimenzována 
a způsobuje problémy s tlakem a příp. záka-
lem. Nárazové odběry pitné vody, zapříčiněné 
napouštěním bazénů, způsobují zásadní zvý-
šení rychlosti proudění pitné vody v potrubí. 
Důsledkem může být překročení limitních 
hodnot průtoku a  s  tím spojené problémy, 
jako je krátkodobé zvýšení koncentrace žele-
za v pitné vodě. I když tento zákal nemá vliv 
na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její 
senzorické vlastnosti a zákazníci si pak mo-
hou na tento jev stěžovat. Dalším problémem 
spojeným s  napouštěním bazénů ve  špičce 
může být v některých lokalitách pokles tlaku 
ve vodovodním řadu, který se pak negativně 
projeví i u dalších odběratelů. Standardně se 
v obci berou 3 vzorky ročně. Dle legislativy 
máme předepsáno, abychom na daném Lob-
kovickém vodovodu, pro oblast Prahy - vý-
chod prováděli 19 rozborů námi dodávané 
pitné vody za  rok. Ovšem naše společnost 
na  tomto vodovodu jich však provádí více 
než 100 ročně a několik kontrol také provádí 
KHS Stč. kraje se sídlem v Praze.
Mléčné zbarvení vody je vzduch po  poru-
chách. Oranžové zbarvení je železo. Ani jed-
no není zdravotně závadné. U vzorku ve stíž-
nosti je vidět zvýšení v zákalu i železa proti 
standardnímu stavu, nicméně i ten vyhovuje 
legislativě. Těmto stavům v reálu zabránit ne-
lze a  jak jsme již psali výše, jsou způsobeny 
vyšším odběrem a zvýšenou rychlostí prou-
dění vody v potrubí. Pokud je voda zakalená 
nad míru, provádíme odkalování. Minimální 
koncentrace železa jsou ve vodě vždy, byť zde 
většinou i pod mezí stanovitelnosti laborato-
ře a při ustáleném průtoku se v potrubí hro-
madí a při špičkovém odběru se vyplaví.

K nahlédnutí na Obecním úřadě v Bašti jsou 
zaznamenané průtoky v  obci v  lednu 2015 
a  dále v  květnu a  červnu, kde je vidět, jak 
na počátku léta oproti běžnému průtoku (6 
l/s, ve  špičkách 7 l/s) stoupá průtok v  tep-
lém počasí až na  15 l/s (např. byla teplota 
ve dnech 4. – 6. 6. bylo 24 – 32 st.C). Proto 
také nabízíme službu napouštění bazénů pro-
střednictvím cisteren.
 Středočeské vodárny, a.s.

ČERVENÝ KONTEJNER
V BAŠTI
Od konce července je možné do červeného kon-
tejneru na Návsi odkládat drobný elektroodpad.

Kontejner společnosti Asekol je určen na bate-
rie a malá elektrozařízení jako např. kalkulačky, 
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, 
telefony, elektronické hračky a podobně.

Do  kontejneru nepatří: televizory, monitory, 
zářivky, žárovky a velké domácí spotřebiče - ty 
je možné odevzdávat v rámci zpětného odběru 
u prodejců nebo v předem vyhlášených termí-
nech svozu nebezpečného odpadu.

(sta)Kontejner na elektroodpad je umístěn na Návsi. Foto: I. Cucová
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Z NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 
NA ŽIŽKOV 

ZE SRPNOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

V červenci došlo k přestěhování praž-
ské části MěÚ Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav ze stávající adresy 
Náměstí Republiky 3, Praha 1 do nové 
lokality Orebitská 477, Praha 3. 
S účinností od 3. 8. 2015 jsou odbory 
úřadu plně funkční na nové adrese. Te-
lefonní čísla a e-mailové adresy na jed-
notlivé odbory a jejich pracovníky zů-
stanou v platnosti i po přestěhování.
Pracoviště MěÚ Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav umístěné na adrese Bis-
kupská 7, Praha 1 bude i nadále vyko-
návat svoji činnost ve stávající lokalitě.
Přestěhování tohoto pracoviště pro-
běhne až v průběhu 1. pololetí roku 
2016.

(cuc)

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
  skutečnost, že smlouva na  poskytování tele-

komunikačních a  datových služeb mezi obcí 
a společností O2 Czech Republic a.s. byla pode-
psána starostkou v souladu s interní směrnicí,

  smlouvu o spolupráci a o zajištění péče o tou-
lavé psy mezi obcí a paní Monikou Kolkovou 
provozující útulek Lesan Kralupy nad Vltavou,

  studii umístění kruhové křižovatky do prosto-
ru stávající křižovatky komunikací III/0085 
a III/0091,

  studii umístění optické brzdy do prostoru pře-
chodu pro chodce u autobusové zastávky Bašť 
– Měšická,

  studii umístění zpomalovacích prahů do  pro-
storu autobusové zastávky Bašť – Měšická,

  nabídku na  dopravní opatření pro snížení 
rychlosti v  obci od  společnosti Future Pro-
duct Design a.s.,

  nabídku Ing. Martina Jakoubka – VHS PRO-
JEKT na vykonávání funkce vodohospodáře 
obce,

  zprávu finančního výboru,
  předložené nabídky na dodávky plynu a elek-

třiny,
  dokumentaci pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení (DSP) před-
loženou společností Hexaplan International 
spol. s r.o. pro rekonstrukci objektu U Oličů,

  skutečnost, že na druhou výzvu o záměru bu-
doucího pronájmu nebytových prostor U Oličů 
nebyla doručena žádná nabídka,

  žádost pana Richarda Walitzy na řešení špatné-
ho stavu opěrné zídky mezi Hlavní ulicí a po-
zemky domů v Měšické ulici,

Zastupitelstvo obce uložilo:
  předložení návrhu smlouvy o spolupráci a o za-

jištění péče o toulavé psy od dalších dvou útulků,
  zpracování komplexní studie řešení zklidnění 

dopravy a zvýšení bezpečnosti dopravy v obci 
do 31. 10. 2015,

  zahrnutí výdajů souvisejících s funkcí vodohos-
podáře obce do rozpočtu obce na rok 2016,

  přijetí rozpočtového opatření na výdaje ve výši 
100.000,- Kč související s doplněním dopravní-
ho značení v obci,

  předložení tří cenových nabídek na demogra-
fickou analýzu,

  přijetí rozpočtového opatření na stavební práce 
související s opravou opěrné zídky a sanací sva-
hu mezi Hlavní ulicí a pozemky domů v Měšic-
ké ulici ve výši podle zpracovaného statického 
posudku

Zastupitelstvo obce schválilo:
  smlouvy o  zřízení věcného břemene – slu-

žebnosti k  pozemkům parc. č. 98/77, 542/2, 
554/161, 567/1 a  567/5  v  k. ú. Bašť ve  vlast-
nictví obce mezi obcí Bašť a  společností ČEZ 
Distribuce, a.s.,

  kupní smlouvu na pozemky parc. č. 561/2 a st. 
953 v  k. ú. Bašť mezi obcí Bašť a  společností 
ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 39.860,- Kč,

  záměr na zapojení obce Bašť do projektu ORP 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na realizaci 
protipovodňových opatření při využití přísluš-
ných dotačních titulů,

  příspěvek ve výši 15.000 Kč pro TJ SK Bašť na do-
končení prací úpravy závětří fotbalových kabin,

Zastupitelstvo obce neschválilo:
  žádost společnosti YARD a.s. na změnu územ-

ního plánu obce Bašť spočívající ve změně vy-
užití pozemku parc. č. 440/1 v k. ú. Bašť ze stá-
vajícího využití „orná půda“ na budoucí využití 
„zastavitelná plocha“,

  nabídku Ing. Františka Matyáše na realizaci hyd-
rogeologického zhodnocení možného ovlivnění 
sklepních prostor vodou prosakující z Horního 
rybníka v obci Bašť za cenu 56.360,- Kč,

  nabídku na výkon technického dozoru investo-
ra (TDI) při rekonstrukci U Oličů od Ing. Ma-
riana Vyžrala na částku 294.000,- Kč, 

Zastupitelstvo obce jmenovalo:
  členy povodňové komise ve složení Ing. Iva Cu-

cová, MBA (předsedkyně), Jiří Staněk, DiS. (mís-
topředseda), Antonín Cukr a Leoš Velechovský 
(členové) a Hana Hovorková (zapisovatelka).

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

RODIČE VYSTAVILI 
MŠ VYSVĚDČENÍ

S  podrobnými výsledky průzkumu se mů-
žete seznámit na webových stránkách obce.
A  nezapomeňte: zastupitelstvo obce Bašť 
zřídilo jako svůj poradní orgán školský vý-
bor, na který se můžete obrátit s jakýmikoliv 
náměty, připomínkami či návrhy týkajícími 
se mateřské školy Bašť a  základní školy Lí-
beznice. Předsedkyní školského výboru je 
paní Markéta Jusková (juskova@obecbast.
cz). Školský výbor závěry provedeného še-
tření projedná a  v  některém z  dalších čísel 
vám přineseme zprávu ředitelky MŠ jako re-
akci na hodnocení. Vzhledem ke skutečnos-
ti, že do MŠ nastoupí od září 40 nových dětí, 
předpokládáme opakování dotazníkového 
šetření do konce prvního pololetí.

(sta)

   Pokračování ze str.1

   Pokračování ze str.1

JAK KAMERY BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU...

Obecní policie Líbeznice byla požádána pro-
střednictvím dozorčího OO PČR Odolena Voda 
o  prověření kamerového záznamu z  obce Bašť 
ze dne 12. 07. 2015, kdy mělo dojít k odcizení 
kabelky poškozené ženě, která seděla na  lavič-
ce na Návsi. Prověřením kamerového záznamu 
bylo zjištěno, že dne 12. 07. 2015 v 13.01 hod. 
přišli od  restaurace U  Oličů dvě osoby (muž 
a  žena) směrem k  lavičkám na  Návsi, kde se 
posadili, poté odcizili volně ležící kabelku na la-
vičce a v 13.04 hod. odešli směrem k Obecnímu 
úřadu. V 13.07 hod. byla výše uvedená dvojice 

Úroveň webových stránek

Možnosti odpovědí Responzí Podíl

∞  1 20 46,5 %

∞  2 8 18,6 %

∞  3 6 14,0 %

∞  4 4 9,3 %

∞  5 0 0 %

∞  Slovní hodnocení 5 11,6 %

zachycena v  ulici Hlavní, jak prochází směrem 
do ulice K Beckovu. S výše uvedeným popisem 
dvojice byli seznámeni službu konající strážníci 
OP Líbeznice a policisté OO PČR Odolena Voda.
Dne 15. 07. 2015 v  16:30 hod. zaregistroval 
pochůzkovou službu konající strážník Obecní 
policie Líbeznice před ubytovnou v  Bašti dvě 
osoby, které odpovídaly popisu uvedené dvojice. 
Na místo byla přivolána hlídka OO PČR Odole-
na Voda, která si osoby převzala k dalšímu říze-
ní v 17:00 hod.

(cuc s využitím OP Líbeznice)
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Obec Bašť zve do Divadla Hybernia

18. 10. 2015 od 15 hodin
Cena 245 Kč, doprava zajištěna.
Objednávka do 18. 9. 2015 (předběžné 

rezervace není nutné potvrzovat) 
na iva.cucova@seznam.cz

Obec Bašť zve do Divadla Hybernia

18. 10. 2015 od 15 hodin
Cena 245 Kč, doprava zajištěna.
Objednávka do 18. 9. 2015 (předběžné 

rezervace není nutné potvrzovat) 
na iva.cucova@seznam.cz

Obec Bašť zve do Divadla Hybernia

18. 10. 2015 od 15 hodin
Cena 245 Kč, doprava zajištěna.
Objednávka do 18. 9. 2015 (předběžné 

rezervace není nutné potvrzovat) 
na iva.cucova@seznam.cz

CO JE NOVÉHO S LETIŠTĚM?

DĚTI PŘIVÍTALY PRÁZDNINY

Proč je „ticho po pěšině“? Dělá se s tím něco? Takové a podobné otázky 
dostávají starostové obcí kolem letiště Vodochody. Zde je informace o ak-
tuální situaci.
Po zrušení kladného stanoviska  EIA (hodnocení dopadu na životní pros-
tředí) ministerstvem životního prostředí v loňském roce podal investor – 
Letiště Vodochody a.s. -žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten se věcí 
odmítl zabývat. Investor tedy podal kasační stížnost k Nejvyššímu správní-
mu soudu a ten věc vrátil Městskému soudu s tím, že věc musí projednat. 
Žalovanou stranou je tedy MŽP - za zrušení vlastního vadného rozhodnutí 
vydaného jeho úředníky. Kdy se věc dostane na pořad jednání nelze ani od-
hadnout při známých termínech soudů v Čechách. Iniciativa SLV zvažuje, 
jak v tomto sporu podpořit MŽP. 
Návrh na  Ochranné hlukové pásmo letiště je dalším trikem investora, 
jak získat prakticky neomezenou moc nad budoucností sousedících obcí 
– P. Břežan a Dolan. Po stížnosti  SLV na Ministerstvu dopravy na likna-
vost Úřadu pro civilní letectví při vyřizování tohoto návrhu jsme dostali 
podrobný přehled kroků, které dotyčný úřad ve věci učinil. Posledním je 
předání návrhu k vyjádření (již po třetí!!) Krajské hygienické službě v lednu 
t. r. Její ředitel sdělil zástupci SLV, že jejich stanovisko může být vydáno také 
třeba za dva až tři roky. S takovouto „pílí“ úředníků a rychlostí řízení se 
rozhodně nesmíříme.
Mluvíme-li o  triku, je to plně oprávněné. Investor se tiše a  nenápadně, 
tzv. salámovou metodou, snaží využít příslušné zákonné normy a předpi-
sy a pokouší se o realizaci dílčích kroků/akcí a tím vlastně obejít výsledek 
řízení EIA. Příkladem je navážení zeminy na letiště (pro pojezdovou dráhu 
předpokládanou projektem) v rozsahu několikanásobně překračujícím oh-
lášený záměr. 
Další akcí je řešení dílčího problému – manipulační (stáčecí) plochy Zá-
pad. Předložený projekt byl z  vodohospodářského hlediska tak nedosta-
tečný a postup stavebního úřadu takový, že územní řízení musel zastavit 
až Krajský úřad. 
Značnou nedůvěru vzbuzuje i projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod 
podniku AERO. V řízení o územním rozhodnutí jsou navrhovány výhledo-
vě kapacity překračující více než dvojnásobně potřebu čistění, kterou měla 
továrna v době své nejvyšší výroby. Zdůvodnění takto projektované ČOV 
bylo pro zastupitele obcí, kteří se červnového jednání s pracovníky AERO 
v Postřižíně účastnili, naprosto neprůkazné a nedostatečné.
O přístupu „z pozice síly“ svědčí i epizoda, kdy při standardním projedná-
vání regulérních a věcných připomínek města Odolena Voda k přístavbě 
haly třískového obrábění došlo i na vyhrožování o stažení podpory továrny 
městskému volejbalu.
Zkrátka a  dobře – věci se dějí. Díky trvalé pozornosti, kterou všemu 
dění kolem letiště iniciativa SLV věnuje, se daří vstupovat do příslušných 
řízení a uplatňovat věcné a  fundované připomínky tak, aby nedocházelo 
k  obcházení či porušování norem, předpisů, vyhlášek a  zákonů.  I  Vaše 
upozornění či informace nám v  tom mohou významně pomoci, protože 
náročnost všech nezbytných jednání na čas a peníze jen poroste. 

Stop Letišti Vodochody

Poslední červnovou sobotu připravily členky Bašť se baví již osmý 
ročník Atletických her pro děti a  mládež, po  kterých bezprostředně 
následovalo Vítání prázdnin. Pro účastníky byla připravena výtvarná 
dílna, na které zdobili kávové lžičky, s fotbalovou přípravkou absolvo-
vali trénink pod vedením Milana Jusky, zasoutěžili si v závodě kočárků, 
shlédli výcvik psů, zastříleli ze vzduchovky pod dohledem Obecní po-
licie Líbeznice. Přes nepřízeň počasí se stovka návštěvníků určitě ne-
nudila a chladno a déšť neodradil desítky dětí od pobíhání v pěně.

(cuc)

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
V BAŠTI

V rámci oslav Posvícení v Bašti 
se v sobotu 12. září 

uskuteční nohejbalový turnaj. 
Bližší informace na tel. 774 622 010

Na akci nechyběla v Bašti tradiční pěna. Foto: I. Cucová
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Sobota 12.9.2015 ve 14 hod. v okolí Návsi.  
Prezentace od 13:30 hod. na Návsi 

Závod v jízdě na kole, běhu a zdolání vodní překážky 
Každý závodník musí mít kolo a cyklistickou helmu 

Vyhodnocení podle ročníku narození 

Cyklo Team Bašť pořádá 

Sobota 12. 9. 2015 v 15 hod. na Návsi 
PREZENTACE od 14:30 hod. na Návsi 

TROJBOJ – plavání, kolo, běh 
KATEGORIE pod a nad 100 kg 

HLAVNÍ CENA 50l sud piva Gambrinus 

Železný Baštěrák 2015 

Sponzoři akce 

      Restaurace U Oličů 

 
                                                      

                                                              ČZS v Bášti pořádá 

 
 

 

Výstavu ovoce a zeleniny  
 
 
      na Obecním úřadu v Bášti 

 
 
 
 

 
 

v sobotu 12. září 2015 od 10:00 do 17:00 hod. 
v neděli 13. září 2015 od 10:00 do 15:00 hod. 

 
Doprovodné akce: Soutěž pro děti 
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Doprovodné akce: Soutěž pro děti 

 

 
                                                      

                                                              ČZS v Bášti pořádá 

 
 

 

Výstavu ovoce a zeleniny  
 
 
      na Obecním úřadu v Bášti 

 
 
 
 

 
 

v sobotu 12. září 2015 od 10:00 do 17:00 hod. 
v neděli 13. září 2015 od 10:00 do 15:00 hod. 

 
Doprovodné akce: Soutěž pro děti 

 

 
                                                      

                                                              ČZS v Bášti pořádá 

 
 

 

Výstavu ovoce a zeleniny  
 
 
      na Obecním úřadu v Bášti 

 
 
 
 

 
 

v sobotu 12. září 2015 od 10:00 do 17:00 hod. 
v neděli 13. září 2015 od 10:00 do 15:00 hod. 

 
Doprovodné akce: Soutěž pro děti 

 

ŽELEZNÝ BAŠTĚRÁK (start 14. a 15. hodin)
Diskotéka a soutěže pro děti 

Dětská show Se Světlanou (16. hodin)
Malování na obličej

RECITÁL SVĚTLANY NÁLEPKOVÉ 
(17.15 hodin)

Rock revival band KMOTRA (19 hodin)

Prezentace rekonstrukce centra U Oličů

Pouťové atrakce
Promítání filmů z předchozích ročníků Železného Baštěráka

(23.30 hodin)

Vstupné zdarma, změna programu vyhrazena, závěr 24.00 hodin
Pořádá Obecní úřad Bašť

  

BBBaaazzzááárrreeekkk   
podzimního a zimního dětského oblečení a obuvi 

26.9.2015 od 10 do 16 hodin 

 
V sobotu 10.3.2012 od 12 do 16 hodin v CPR Pohoda

Bašť) 
 

Bašť se baví pořádá 

Příjem zboží : sobota 26.9.2015 od 9 do 10 hodin!! 

Prodej zboží : sobota 26.9.2015 od 10 do 16 hodin 

Výdej neprodaného zboží a výplata peněz : sobota 26.9.2015 od 16 do 17 hodin 
Jednotlivé kusy označte lístečkem a kódem obsahujícím cenu, velikost, číslo nabízené věci ve 

Vaší tabulce a pořadové číslo prodávajícího, které obdržíte na místě v prostorech CPR Pohoda (Za 
Vilou 204, Bašť). Očíslovaný seznam všech věcí vepište do tabulky (ke stažení na 

www.bastsebavi.cz) a tu odevzdejte organizátorkám. Jeden prodejce může nabízet maximálně 75 
kusů.  Stálé prodávající najdou své pořadové číslo na webových stránkách spolku. Spolek si 

ponechá 10% z ceny prodaných věcí a výtěžek věnuje na provoz Bašť se baví. 

Doplňující informace získáte na 602 133 667
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Soutěž o nejhezčího voříška

Soutěž pes šikula

Soutěž o nejkrásnějšího psa

Výstava pes veterán 

Výstava štěňátko (do 1 roku)

o.s. kynologie Bašť pořádá

porotě zasednou tři známé osobnosti z našeho okolí.

O nejkrásnějším psu rozhodují diváci.

těže a slosovatelné vstupenky o hodnotné 

se zúčastní psí zástupci útulku 

Točené pivo, nealko nápoje, grilované pochoutky, živá hudba, prodejní stánky.

Vstupné za každého psa 50 Kč, bez ohledu zda se zúčastní soutěže či výstavy Výtěžek bude 
věnován Útu

Registrace psů do jednotlivých kategorií do 4
podrobnější informace o

 

ččč ííí
zábavné odpoledne pro všechny psy

hod na cvičáku

Doprovodný program

Ukázky a možnost zúčastnit se 
výcviku základní 

poslušnosti.

ěti
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BBBaaazzzááárrreeekkk   
podzimního a zimního dětského oblečení a obuvi 

26.9.2015 od 10 do 16 hodin 
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Rozpis podzimní části fotbalové soutěže

Veltěž SK Bášť neděle 
SK Bášť

SK Bášť neděle 
SK Bášť neděle 

SK Bášť Přišimasy neděle 
Mratín SK Bášť neděle 
SK Bášť Škvorec neděle 
Líbeznice B SK Bášť neděle 
SK Bášť Sluštice neděle 
Záluží SK Bášť neděle 
SK Bášť Toušeň neděle 

SK Bášť neděle 
SK Bášť Husinec-Řež neděle 

(TJ SK Bašť)

ROZPIS PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

 (TJ SK Bašť)

 

Zahrádkáři v Bašti pořádají 
 

v sobotu 10. října 2015 

ZÁJEZD NA VÝSTAVU  
PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC 

DO LYSÉ NAD LABEM 
 

 

 
odjezd v 8 hodin od OÚ Bašť  

Zahrádkáři a členové Klubu seniorů mají dopravu zdarma, 
ostatní platí 100,-Kč, děti 50,-Kč 

Vstupné si hradí každý sám 

Přihlášky přijímá Maruška Zelenková tel: 608 982 366 
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ostatní platí 100,-Kč, děti 50,-Kč 

Vstupné si hradí každý sám 

Přihlášky přijímá Maruška Zelenková tel: 608 982 366 
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MAXÍKOVA ŠKOLKA V BAŠTI

nabízí 
POSLEDNÍ TŘI VOLNÁ MÍSTA 

PRO DĚTI 1-3,5 ROKU

Více info na tel: 776 22 22 88  

hledá
učitelku na zkrácený pracovní úvazek 

cca na 3 dopoledne v týdnu
Bližší info na tel: 776 22 22 88 pí.Svobodová

www.maxikovaskolka.cz

Prodej  slepiček
Drůbež Červený Hrádek

 opět prodává slepičky snáškových plemen

 Tetra hnědá a 
Dominant – ve všech barvách

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

Prodej se uskuteční:

19. září a 17. října 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.

                             601 576 270, 606 550 204, 728 605 840                                                   
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CHCETE UMĚT PLYNULE 
KONVERZOVAT?

Metoda Speak Anglicky 4x rychleji

V ZÁŘÍ OPĚT OTEVÍRÁME
NOVÉ KURZY RŮZNÝCH ÚROVNÍ

VEČERNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
V ZŠ LÍBEZNICE

VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY
Tel.: 777 151 322, 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz

Zájemci o ukázkovou hodinu zdarma v ZŠ,
prosím hlaste se na následujících kontaktech:

 angličtina      němčina  
francouzština      španělština
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www.DIGIDATA.cz

ZPRACUJEME FORMÁTY SBĚRNÉ MÍSTO ZAKÁZEK

A
UMÍME JE OŽIVIT A UCHOVAT PRO DALŠÍ GENERACE ...

VAŠE VZPOMÍNKY JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ !

- video (kazety VHS, VHS-C, miniDV, Hi8, Video8)

- audio (audiokazety, magnet. pásky, LP/SP desky)

- film 8mm celuloid (Normal i Super)

- foto 35mm (negativy i diapozitivy)

barvy laky TRIOCOLOR s.r.o.

5. května 457

Měšice u Prahy

volejte: +420 776 600 121   

Vaše domácí nahrávky Vám profesionálně převedeme na moderní média CD, DVD,

Bluray nebo digitální formáty MPEG-2, AVI apod.

Podívejte se znovu na Vaši svatbu, narození potomka, dovolenou v zahraničí, 

stavbu chaty, oslavu narozenin, výročí babičky či dědečka... 
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Přijměte pozvání do jednoho z našich showroomů.

Praha - Průhonice > Nákupní galerie MoDo, V Oblouku 800
Brno Business Park – Budova C, Londýnské náměstí 881/6

ZVEME VÁS NA CESTU
ZA DOKONALÝMI SNY

Ručně vyráběné kontinentální
postele a přírodní matrace
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