
Zpravodaj Obce Bašť • číslo 3 • březen 2016

Baštěcký

PŘIJĎTE S NÁMI DISKUTOVAT O ZKLIDNĚNÍ 
A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V BAŠTI  

Bašť připravuje projekt výstavby cyklostezky a  cyklokoridoru, které budou spojovat 
centrum a obytné lokality obce s již vybudovanou cyklostezkou do Líbeznic. 

POKRAČOVÁNÍ CYKLOSTEZKY 
PŘISPĚJE K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ

www.obecbast.cz

Ilustrační obrázek. Foto: J. Benák

Při únorovém zasedání vzalo zastupitelstvo obce na vědomí zprávu o Zklidnění a zvýšení bez-
pečnosti dopravy v obci Bašť, obsahující návrhy na konkrétní opatření v dopravě. Důvodem vy-
pracování této zprávy je tvorba koncepce, podle které bude obec Bašť v příštích letech realizovat 
projekty, které by měly eliminovat riziková místa na našich silnicích. 

Mezi snadno realizovatelné a z dopravně-psychologického hlediska významné doporučení patří 
upozornění řidičů na významná místa, např. při vjezdu do obce, na blížící se přechod pro chod-
ce a nájezd na křižovatku. Tato opatření jsou postavená na aktivní či pasivní signalizaci  (zvý-
razňovací rámy kolem dopravní značky, veřejné osvětlení vyšší intenzity a  jiné barvy, blikající 
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Jak projekt vypadá, jsme se zeptali starostky obce Ivy Cucové: „Na stávající cyklostezku spojující 
Bašť s Líbeznicemi naváže nový úsek v délce 166 m, který zajistí bezpečné svedení nejen cyklistů 
z komunikace III/0091. Budovaný úsek bude ukončen novým místem pro přecházení, které umožní 
bezpečné opuštění cyklostezky přes psí louku ve směru do Nové Baště. Pro zvýšení bezpečnosti 
uživatelů cyklostezky bude zároveň nový úsek osvětlen veřejným osvětlením.“

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

zpravodaj pro vás připravujeme již desá-
tým rokem, což dosud představuje zhru-
ba 100 vydání. Za tu dobu nepamatuji, že 
bychom na zveřejnění pozvánek na akce 
potřebovali dvě celé strany. Březen spolu 
se začátkem dubna je nabitý kulturními, 
společenskými i  sportovními příležitost-
mi k setkání. A děje se tak i přes skuteč-
nost, že v  obci dosud nejsou k  dispozici 
vhodné prostory.

Tento stav bohužel potrvá ještě mini-
málně rok, po  který bude probíhat re-
konstrukce U  Oličů. V  době po  uzávěrce 
vydání, které právě držíte v ruce, proběh-
lo výběrové řízení na  dodavatele rekon-
strukce. V  době, kdy vznikaly tyto řádky, 
víme, že dokumentaci k výběrovému říze-
ní si „stáhlo“ více jak 30 firem. Stejně tak 
víme, že neděle 20. března bude posled-
ním dnem Restaurace U Oličů v této po-
době. Tento krok byl nezbytný, aby práce 
na rekonstrukci mohly probíhat současně 
v  celém objektu. Projekt rekonstrukce 
U Oličů je již nyní velmi sledovaný mno-
hými z vás a proto mu budeme v příštím 
vydání věnovat větší prostor. Pokud ne-
nastanou komplikace při výběru doda-
vatele, představíme vám vítěznou firmu 
i  harmonogram prací. Před předáním 
staveniště ještě uspořádáme další den 
otevřených dveří, aby ti z vás, kteří se ne-
mohli přijít podívat na podzim loňského 
roku, dostali stejnou možnost.

Na  nové prostory se určitě těší všechny 
spolky, které jsou při pořádání akcí od-
kázány na  nevhodné prostory restaura-
cí, stísněné prostory knihovny, dojížďku 
do okolních obcí nebo na přízeň počasí, 
pokud je akce venku. Přesto jim to ne-
bere elán a  chuť akce pořádat. Spolkům 
bylo v začátku roku přerozděleno prvních 
stotisíc z rozpočtu obce, o druhou stejně 
vysokou částku se mohou ucházet v prů-
běhu tohoto měsíce. Těším se, jak tyto 
peníze budou přinášet radost nám všem.

Krásné Velikonoce přeje
Iva Cucová

starostka
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UKLÁDÁNÍ ZAHRADNÍHO 
ODPADU NA SBĚRNÉM 
MÍSTĚ

Ukládání zahradního odpadu a  biood-
padu na sběrném místě v ulici Za Kovár-
nou bude možné od soboty 26. března 
2016. Sběrné místo bude otevřeno 
každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. 
Úterní provoz sběrného místa bude 
zahájen v závislosti na počasí. Na sběr-
ném místě můžete odkládat také velko-
objemový odpad a elektroodpad.

ZAHÁJENÍ SVOZU 
BIOODPADU

Svoz bioodpadu ve sběrných nádobách 
hnědé barvy bude v letošním roce pro-
bíhat každé sudé pondělí od  4. dubna 
do 28. listopadu. Odpad může být vyvá-
žen již v brzkých ranních hodinách, a je 
proto třeba nádobu k vývozu připravit 
včas, nejlépe již večer o den dříve.

ZMĚNA JMÉNA 
SPOLEČNOSTI .A.S.A.

K  1. únoru 2016 změnila společnost 
.A.S.A., spol. s.r.o. své jméno na  FCC 
Česká republika, s.r.o. Všechny smluvní 
dokumenty zůstávají v platnosti.

SVOZOVÝ DEN SMĚSNÉHO 
ODPADU

Směsný odpad je vyvážen každý čtvrtek 
(v  případě čtrnáctidenního svozu vždy 
čtvrtek v  lichém týdnu) v  ranních hodi-
nách. Z provozních nebo technických dů-
vodů může být ale svoz proveden i v kte-
roukoliv jinou dobu svozového dne. 

ÚHRADA MÍSTNÍCH 
POPLATKŮ BEZ HOTOVOSTI

Připomínáme možnost platby poplatků 
za popelnice, bioodpad, psy, ověřování, 
výpisy z CzechPointu prostřednictvím 
těchto platebních karet.

POKRAČOVÁNÍ CYKLOSTEZKY 
PŘISPĚJE K UDRŽITELNÉ MOBILITĚ 

Bezpečnost cyklistů bude navíc podpořena zřízením cyklokoridoru v ulicích Sedlecká, K Šíbrovce 
a K Beckovu. Dojde tak k propojení centrální části obce u obecního úřadu s cyklostezkou do Líbez-
nic. Co takový cyklokoridor znamená, nám vysvětlil Ing. Marian Vyžral, projektant silničních staveb: 
„Zřízení cyklokoridoru bude spočívat v označení vozovky piktogramy informujícími řidiče motoro-
vých vozidel o zvýšeném pohybu cyklistů a tedy nabádajícími ke zvýšené opatrnosti.“ „Cyklisté tak 
již nebudou nuceni projíždět obcí po frekventované silnici č. III/0091 v ulici Hlavní. Měřením společ-
nosti Centrum dopravního výzkumu z Brna bylo zjištěno, že po této komunikaci denně projede více 
jak 3 300 vozidel“, doplnila Iva Cucová. 

V centrální části obce bude nově vytvořený cyklokoridor vyústěn ulicí K Beckovu přímo u autobuso-
vé zastávky pražské integrované dopravy (PID). U této zastávky bude v rámci projektu vybudováno 
šest nových parkovacích stání pro kola. Tímto opatřením bude umožněn cyklistům přestup na linky 
v rámci PID a tím pádem dojde k funkčnímu propojení udržitelných forem dopravy. Napojení centra 
obce na cyklostezku do Líbeznic umožní bezpečné dojíždění za zaměstnáním, službami a volnočaso-
vými aktivitami pomocí udržitelné formy dopravy. Zajištění bezpečné infrastruktury pro každodenní 
cyklodopravu, a rozvoj cyklodopravy vůbec, významně přispěje ke zvýšení kvality ovzduší a snížení 
spotřeby neobnovitelných zdrojů energie. Cyklodoprava je tak významným činitelem v oblasti udrži-
telné mobility, kterou je potřeba dále rozvíjet a podporovat.
         (Ing. Karel Novák, PPCentrum s.r.o.)

Z LEDNOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo obce Bašť schválilo:
    smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o  právu provést stavbu k  pozemku parc. č. 
544/2 v k. ú. Bašť mezi obcí Bašť a společností 
ČEZ Distribuce, a.s.,

    smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
k pozemku parc. č. 594/2 v k. ú. Bašť mezi obcí 
Bašť a panem Marcelem Davidem-Machem,

   kupní smlouvu na komunikace na pozemcích 
parc. č. 567/5, 642/2 a 644/6 v k. ú. Bašť mezi 
obcí Bašť a společností ARGO, s.r.o. za cenu 
10.000,- Kč vč. DPH,

    podání žádosti o  dotaci na  výstavbu části 
cyklostezky a  cyklotrasy propojující cyklo-
stezku vedoucí do Líbeznic s obcí z Integro-
vaného regionálního operačního programu,

    smlouvu o dílo na provedení studie provedi-
telnosti k projektu „Cyklostezka a cyklotrasa 
v Bašti“ mezi obcí Bašť a společností PPCent-
rum s.r.o. za cenu 60 000 Kč bez DPH,

    podání žádosti o  dotaci na  rekonstrukci tě-
locvičny U Oličů z programu Státní podpora 
sportu pro rok 2016 Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR,

    zadávací dokumentaci na  veřejnou zakázku 
na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce 
objektu č. p. 52 v ulici Dlouhá v Bašti“,

    výpověď smlouvy o nájmu a podnájmu neby-

tových prostor ze dne 1. 11. 2008 mezi obcí 
Bašť a paní Alenou Čapkovou k 1. 2. 2016,

    veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotací 
na společenské akce roku 2016 mezi obcí Bašť 
a spolky,

    podání žádosti o dotaci na  „ Lesopark v Nové 
Bašti“ z Programu 2016 pro poskytování do-
tací z  rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského Fondu rozvoje obcí a měst.

Zastupitelstvo obce uložilo:
    předložit návrh veřejnoprávní smlouvy k za-
bezpečování činnosti silničního stavebního 
úřadu pro místní komunikace mezi obcí Bašť 
a ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

    zahájit práce na regulačním plánu obce,

    připravit kampaň na  ekologické vytápění 
v průběhu roku 2016.

Zastupitelstvo obce jmenovalo:
    komisi na otevírání obálek a hodnocení na-
bídek v  rámci výběrového řízení projektu 
„Rekonstrukce objektu č. p. 52 v ulici Dlouhá 
v Bašti“. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
    novelu nařízení č. 37/2003 Sb. o  odměnách 
za výkon funkce členům zastupitelstev.

Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou 
k  dispozici v  úředních hodinách na  Obecním 
úřadě nebo na www.obecbast/cz.
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výstražná světla apod.) a mohou být provedena 
relativně rychle s minimálními náklady. 

Další návrhy, částečně nákladnější a  vyžadu-
jící stavební úpravy, řeší zabezpečení a  oddě-
lení fotbalového hřiště od ulice Hlavní, situaci 
v blízkosti zastávky Měšická  a návaznost cyk-
lostezky a chodníku z Líbeznic do centra obce. 

Jako jednu z  klíčových kapitol považujeme 
koncepci dopravy Nad Dvorem. Doporuče-
ní společnosti AF-CityPlan, která je autorem 
výše zmiňované studie, obsahuje různé va-
rianty (jednosměrný provoz, střídavý obou-
směrný provoz v  jenom jízdním pruhu atd.). 

PŘIJĎTE S NÁMI DISKUTOVAT O ZKLIDNĚNÍ 
A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY V BAŠTI

Z ÚNOROVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

DO DIÁŘE

  2. březen
uzávěrka objednávek vstupenek 
na divadelní zájezdy

  5. březen
Zimní nohejbalový turnaj

  12. březen
Jarní a letní bazárek

  16. březen
beseda o bezpečnosti v dopravě

  19. březen
Velikonoční dílna

  19. březen
Country bál

  20. březen
ukončení provozu Restaurace U Oličů 
z důvodu rekonstrukce

  26. březen
zahájení sběru zahradního odpadu 
na sběrném místě Za Kovárnou

  26. březen
zahájení rybářské sezóny

  27. březen
zahájení jarní části fotbalové soutěže

  30. březen
zájezd do Divadla Bez Zábradlí

  1. dubna
Noc s Andersenem

  4. duben
zahájení svozu bioodpadu

  4. duben
veřejné projednání studie Zklidnění 
a zvýšení bezpečnosti v dopravě

  9. duben
zájezd na Tržnici Zahrady Čech

  16. duben
Vítání nových občánků obce (pro zvané)

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
    Zprávu o činnosti Policie České republiky 
OOP Odolena Voda za rok 2015,

    Zprávu o činnosti Obecní policie Líbeznice 
v obci Bašť za rok 2015 a zprávu o jejím hos-
podaření,

    pracovní verzi zprávy „Zklidnění a zvýšení 
bezpečnosti dopravy v  obci Bašť“ zpracova-
nou společností AF-CITYPLAN s.r.o.,

    rozpočtové opatření č. 12/2015.

Zastupitelstvo obce uložilo:
    připravit veřejné projednání závěrů studie 

Zklidnění a zvýšení bezpečnosti,

    projednat s  ředitelkou MŠ předložení návr-
hu investic s  využitím přebytku hospodář-
ského výsledku MŠ Bašť za rok 2015 ve výši 
335 746,74 Kč.

Zastupitelstvo obce schválilo:
    výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu 
Bašť v  oblasti poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015,

    Pravidla pro poskytování finančních a věc-
ných příspěvků na zajištění provozu a rozvoje 
spolků s působením na území obce Bašť pro 
rok 2016, 

    zajištění energetického managementu pro 
objekt čp. 52 prostřednictvím externích zdrojů, 

    uzavření smlouvy o příspěvku pro Knihovnu 
E. Petišky v  Brandýse nad Labem-Staré Bo-
leslavi na poskytování knihovnických služeb 
pro rok 2016 ve výši 1 700,- Kč,

    převedení hospodářského výsledku MŠ Bašť 
za rok 2015 ve výši 335 746,74 Kč do rezerv-
ního fondu.

Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou 
k  dispozici v  úředních hodinách na Obecním 
úřadě nebo na www.obecbast/cz/samosprava/
zapisy ze zasedani zastupitelstva.

S obyvateli této lokality jsme vypracovali další 
variantu, kterou je realizace obytné zóny v celé 
lokalitě. Tato varianta je díky uspořádání chod-
níků proveditelná, i když ze strany developera 
nebyla zamýšlena a  současná situace je podle 
technických norem hybridním systémem chod-
níků a „nechodníků“. Mnozí pamatují zavedení 
obytné zóny a označení parkovacích míst v lo-
kalitě Nová Bašť jako výsledek hlasování rezi-
dentů této lokality. Chceme obyvatelům lokality 
Nad Dvorem dát stejnou možnost výběru mezi 
různými variantami. 

Již dnes se se Studií zklidnění a zvýšení bezpeč-
nosti dopravy můžete seznámit na  webových 
stránkách obce, na  stránce Doprava v  obci. 
O místních problémech v dopravě budete moci 
diskutovat se zástupci Dopravního inspektorá-
tu Policie České republiky ve středu 16. 3. 2016 
od 16 hodin v obecní knihovně. K veřejnému 
projednání všech návrhů opatření ke  zvýšení 
bezpečnosti a zejména k řešení dopravního re-
žimu v lokalitě Nad Dvorem vás zveme v pon-
dělí 4. 4. 2016 od  19:00 hodin do  restaurace 
Vila. Zde bude prostor pro seznámení se s vari-
antami a pro vaše náměty a návrhy. 
          (meg)

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

se uskuteční v sobotu 16. dubna od 10.00 
v obřadní síni Obecního úřadu v Bašti. Naro-
dilo se vám miminko a chtěli byste se vítání 
zúčastnit? Napište nám na bast@c-box.cz, 
rádi vám zašleme pozvánku.

Ulice Nad Dvorem slouží i k sáňkování. Foto: OP Líbeznice

Instalace fyzických překážek na komunikaci. Foto: I. Cucová
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OZNÁMENÍ MŠ BAŠŤ

Mateřská škola Bašť má od  nového roku 
nové webové stránky. Změnu redakčního 
systému si mimo jiné vyžádali rodiče, kte-
ří si přáli dostávat aktuální zprávy z webu 
na  své mailové adresy. O  této možnosti 
byli rodiče informováni jak personálem 
jednotlivých tříd, tak informacemi na  ná-
stěnkách. Bohužel po  více jak šesti týd-
nech si tuto službu aktivovala pouze pěti-
na rodičů. Pro odběr aktualit stačí kdykoliv 
na www.msbast.cz, stránka Aktuality, pou-
ze vyplnit mailovou adresu v registračním 
formuláři „Přihlásit se k odběru novinek“.

KLUB SENIORŮ

Pro čerpání výhod vyplývajících z členství 
v Klubu seniorů bude v  tomto roce a na-
dále nutné se prokazovat členským prů-
kazem a  zaplaceným ročním příspěvkem 
ve  výši 100 Kč. Členský průkaz obdržíte 
v  úředních hodinách na  Obecním úřadě, 
kde budete moci zaplatit i členský příspě-
vek na letošní rok.

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 
DOMÁCNOSTÍ 2016

Český statistický úřad uskuteční v průběhu 
února až června dotazování v 11 tisících do-
mácnostech v  České republice. Tazatelé se 
budou prokazovat průkazem tazatele a pří-
slušným pověřením. Ve  všech fázích zpra-
cování je zaručena anonymita zjištěných 
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjiš-
ťování a procesu zpracování jsou vázáni ml-
čenlivostí o všech skutečnostech. Případné 
dotazy vám zodpoví pracovnice Krajské 
správy ČSÚ, paní Bc. Zuzana Mašková na čís-
lech 274 053 196 nebo 731 439 298.  
                                  (cuc)

Zasedání zastupitelstva obce 
v  únoru navštívili komisař npor. 
Bc. Zdeněk  Jansa, vedoucí obvod-
ního oddělení Policie ČR Odolena 
Voda a  představitelé Obecní po-
licie Líbeznice v  čele se starostou 
mgr.  Martinem Kupkou. Přednesli 
zprávy o činnosti v roce 2015 a zod-
pověděli dotazy nejen zastupitelů, 
ale i přítomných občanů.  S plným 
zněním zpráv se můžete seznámit 
i vy, na webu obecbast.cz, na strán-
ce Bezpečnost a pořádek.

Činnost Obecní policie za rok 2015 na území obce Bašť
Ze zprávy jasně vyplývá, že Obecní policie není „výběrčím pokut“, ale mnohem více se zaměřuje 
na prevenci a zvýšení bezpečnosti nejen silničního provozu. V roce 2015 uskutečnila dvě bez-
pečnostní akce ve školkách, tři akce pro seniory a zúčastnila se např. akce Vítání prázdnin, kde 
na fotbalovém hřišti organizovala projížďky svými vozidly a střelbu ze vzduchovky. Vzduchovky 
nám též zapůjčila na Rodinný víceboj. Také se aktivně zapojila do projektu zvýšení bezpečnosti 
provozu v obci, navržená opatření se strážníky konzultujeme a využíváme tak jejich bohatých 
zkušeností. Obecní policie také zajišťuje kamerový systém obce a na vyžádání orgánů v trestném 
řízení předává záznamy ze systému. 
V roce 2015 evidovala 114 přestupků v silničním provozu, odchytila 13 zvířat, šestkrát vyjela 
k požárům, sedmkrát asistovala u dopravních nehod a především prováděla dohled na dodr-
žování pořádku v obci. Na území obce Bašť bylo na pokutách vybráno 112 500 Kč, což zdaleka 
nepokryje roční náklady na Obecní policii, které překračují dva milióny. Výše výdajů hrazených 
obcí dosahuje 500 tis. Kč. 
V tomto roce vedle již tradičních akcí připravujeme společně s Obecní policií novou dopravně 
bezpečnostní akci pro děti na dopravním hřišti v Líbeznicích.

Stručně z bezpečnostní zprávy Policie ČR za rok 2015 pro obec Bašť 
V  rámci území obce Bašť byla v  roce 2015 páchána různá trestná činnost, z  níž lze vybrat 3 
případy krádeží motorových vozidel,  2 případy vloupání do motorových vozidel, dva případy 
odcizení přívěsných vozíků a 2 případy úmyslně založených požárů. 
Objasněnost trestné činnosti v obci Bašť za rok 2015 činí 30,76 procenta. K objasněným přípa-
dům lze zmínit vloupání do rodinného domu, vloupání do jiného objektu a jeden případ pod-
vodu. Počet spáchaných trestných činů v obci je v posledních letech na stejné úrovni (2012: 34, 
2013: 26, 2014: 24, 2015: 26). 
Přínosem pro bezpečnost obce je nepopiratelně instalace bezpečnostních kamer spravovaných 
OP Líbeznice. Díky kamerovému systému a znalosti strážníků místního prostředí se díky zázna-
mům z kamer podařilo objasnit případ odcizení odložené kabelky, jež byl vzhledem ke způso-
bené škodě kvalifikován jako přestupek. Ve spolupráci s OP Líbeznice byly rovněž provedeny 
kontroly ubytovny.                       (meg)

Z řady vašich mailů a dopisů jsme tentokrát vybrali příspěvky od rodičů k situaci znečiště-
ných veřejných prostranství a přípravy předškoláků pro vstup do prvních tříd. 

V BAŠTI V ROCE 2015 BEZPEČNĚJI

Z REDAKČNÍ POŠTY

Ze společného zásahu OP Líbeznice a Policie ČR. Foto: OP Líbeznice

Co ukázal zápis do 1. třídy MŠ
Milí čtenáři, touto cestou, prostřednictvím Baš-
teckého zpravodaje, bych chtěla poděkovat Ma-
teřské školce Bašť – třída Kostičky. V lednu jsem 
byla u zápisu s mojí dcerou Karolínkou do 1. tří-
dy a byla jsem mile překvapená, jak byla připra-
vená a  jaký měla přístup k paní učitelce a  jejím 
otázkám. S velkým potěšením chci celému kolek-
tivu třídy Kostiček poděkovat za laskavý přístup 
k dětem a k mé osobě. Vím, že jejich práce není 
jednoduchá. O to více si vážím toho, co Karolín-
ku naučili a věřím, že bude mít krásný start, jak 
do školy, tak do života. Naše spolupráce je vždy 
moc dobrá a věřím, že bude i nadále. Když bude 
potřeba, budu vždy nápomocna. Moc děkuji 
a přeji hodně sil do dalších měsíců v tomto roce.  
              (A. Veselá)

Všude kam se člověk podívá, jsou 
psí výkaly

Mám skoro tříletou dcerku, rády trávíme čas 
na procházkách po okolí a venku, když počasí 
dovolí, ale jsem velice znechucena, jak obča-
né Baště neuklízí po  svých psích mazlíčcích 
exkrementy, i  když na  každém rohu mají koš 
s pytlíky na exkrementy. Už dvakrát se mi sta-
lo, že jsem říkala «páníčkům“, že ty exkremen-
ty po  svých mazlíčcích si mají sbírat. Nejsou 
to jen malé bobíky, ale doopravdy obrovské 
hromady... A  nejhorší na  tom je, že naše děti 

do  toho nevědomky šlapou. A  nejsmutnější 
na  tom je, že se najdou tací, kteří nechají své 
mazlíčky kálet i na chodnících a před ploty lidí. 
Je to opravdu nechutné... A  nebo ta štěrková 
cesta podél potoka, tam je také vždy velice pěk-
ná kupa exkrementů. A okolo rybníka na Návsi 
… Všude kam se člověk podívá, jsou psí výkaly.
          (LF, redakčně kráceno)

Pozn. redakce: V  jarních měsících bude posíle-
na dohledová činnost Obecní policie zaměřená 
na dodržování obecně závazných vyhlášek obce 
týkajících se veřejného pořádku.
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FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA ZÍSKÁVÁ ZKUŠENOSTI NA ZIMNÍCH TURNAJÍCH

Baštěcká přípravka s pohárem vítězů. Foto: SK Bašť

Masopustní rej všech tříd na Návsi. Foto: MŠ Bašť

Masopustní jarmark ve třídě Korálků. Foto: MŠ Bašť

Od  posledního článku v  Baštěckém zpravodaji 
jsme sehráli tři turnaje. V  lednu jsme stihli ha-
lový turnaj pro ročníky 2005/2006 v  Říčanech. 
Ačkoliv se turnaje zúčastnili naši nejstarší, náš 
věkový průměr byl pravděpodobně nejnižší 
ze všech týmů. A  přestože se kluci moc snažili 
a  dresy dokonale propotili, prohráli všech pět 
zápasů. Účast na  turnaji však byla přesto velmi 
prospěšná - tým získává každým dalším zápa-
sem nové zkušenosti a  zároveň trenéři mohou 
nejlépe zjistit, v  čem jsou naše rezervy oproti 
ostatním týmům a  na  co se během tréninků 
soustředit.

I ročníky 2008 se v lednu zúčastnily fotbalového 
turnaje a  to v  Odolene Vodě. Účastnilo se ho 6 
týmů a s výjimkou SK Bašť a FC Mělník se jed-
nalo o  pražské kluby. Úroveň turnaje tedy byla 
vysoká. Kluci byli skvěle motivovaní a  těšili se 
na  hru. Tým SK Bašť obsadil na  turnaji krásné 
čtvrté místo.  Důležitější než výsledky je pro děti 
možnost zahrát si „skutečné“ zápasy, které jsou 
pro ně především velkou odměnou za jejich prá-
ci během tréninků a zároveň možností ukázat se 
před rodiči a sourozenci. 

V únoru jsme se s našimi nejstaršími kluky vrátili do Říčan s cílem odči-
nit lednový nezdar. Turnaj byl obsazen kvalitními soupeři ze Zličína, Pragy 
Praha, Brandýsa nad Labem, „áčka“ i  „béčka“  Kamenného Přívozu, FK 

Klánovice a SK Poříčí nad Sázavou. A byl to reparát se vším všudy. Z turnaje 
jsme si odvezli naše první zlaté medaile a pohár pro vítěze.    
                                (Martin Opava, redakčně kráceno)

Jako každým rokem, tak i letos jsme pro děti z naší mateřské školy  uspo-
řádali již tradiční Masopustní karneval s následným průvodem obcí.
Předcházely mu dlouhé přípravy, kdy jsme s dětmi chystali různé výrob-
ky na náš masopustní jarmark.
Děti s  velkým nadšením vyráběly z kartonového papíru masopustní ko-
láče. Malovaly, stříhaly, lepily. Dále navlékaly korále.
A jelikož je Masopust obdobím masek, každý z dětí si jednu svou  vyrobil. 
Vybarvovaly a vystřihovaly masky dle vlastní fantazie a dovedností.
Děti měly k dispozici plno omalovánek s masopustní tématikou, které si 
samy vybíraly.
Vyprávěli jsme si o tradicích Masopustu, který je obdobím legrace, veselí 
a hostin. Dětem jsme přiblížili, že lidé na hostinách jedí jitrnice, koláčky, 
koblížky, připravují masky a maškary, tancují a zpívají.
Naučili jsme se masopustní říkanky, několik nových písniček, které jsme 
si zazpívali v den karnevalu.
Celou školku jsme si společně krásně vyzdobili. Ve třídě jsme za pomoci 

MASOPUST V MŠ

stolečků postavili masopustní jarmark - stánky, kde děti v  den konání 
karnevalu „prodávaly“ i své výtvory. Papírové květiny, jitrnice, koláče, 
košíčky, knoflíky. Děti byly nadšené, v  rolích prodejců a nakupujících se 
střídaly.
Maminky byly tak moc hodné, že nám napekly a přinesly koláčky, koblihy 
a perníčky, které nesmí na žádné správné masopustní hostině chybět.
Za doprovodu veselé hudby jsme si všichni zatancovali.
Poté následoval průvod obcí v maskách. Všechny čtyři třídy jsme se setkaly 
na Návsi.
Nálada byla během celého dne úžasná a pro všechny děti byl Masopust 
velkým zážitkem.
                (Zuzana Černá)
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Klub seniorů ve spolupráci s Obcí Bašť 
pořádá

zájezd na divadelní představení

Divadlo Bez Zábradlí
30. března 2016 od 19 hodin

Doprava zdarma, vstupné pro členy KS 200 Kč, běžná cena 390 Kč
  Odjezd autobusu v 17.30 hod. od Obecního úřadu

Objednávky do 2. března u Marie Zelenkové, tel. 608 982 366
 nebo v půjčovní době knihovny

Cvičení pro ženy
s Dominikou

každý čtvrtek od 17 hodin

Vila, Za Vilou 204, Bašť, (1. patro)

Vzhledem k omezené kapacitě 
nutné přihlášky 

na tel. čísle 731 107 635

ZIMNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
V BAŠTI

Tradiční lednová akce se tentokrát 
 odehraje 23. ledna 2016

Bližší informace na tel. 774 622 010

Pozor, z
měna termínu, 

turnaj se přesouvá na 5. března 2016.

V neděli 22. května 2016 se uskuteční již 3. Mis-
trovství regionu Nad Prahou v závodech na hor-
ských kolech. V  rámci popularizace sportování 
v  přírodě účastníci zabojují o  unikátní mistrov-
ské dresy a poháry pro nejúspěšnější 3 závodníky 
v každé kategorii. 

„Stačí, když bydlíte v Bašti nebo v dalších z 31 obcí re-
gionu Nad Prahou, máte horské kolo a  hlavně máte 
chuť v  neděli nelenošit. Nemusíte být profesionál-
ními sportovci, abyste se stali Mistry regionu Nad 
Prahou v  jedné z  23 kategorií“ přibližuje podmínky 

SPUŠTĚNA REGISTRACE NA MISTROVSTVÍ REGIONU 
MAS NAD PRAHOU V ZÁVODECH NA HORSKÝCH KOLECH   

Pavel Mišoň z  pořádající TJ Sokol Veltěž. A  jedním 
dechem doplňuje: „Doporučujeme sledovat webové 
stránky závodu http://www.xcobeckov.cz/, kde na-
leznete veškeré důležité informace. Pokud uvažujete 
o  Vaší účasti – a  kategorie jsou vypsány pro celou 
rodinu – budeme rádi, pokud nám tento fakt sdělíte 
formou přihlášení přes registrační formulář. Ušetříte 
si tak spousty času u prezentace, minimalizuje chyby 
v  přepisu Vašeho jména do  časoměřičského systému, 
ale hlavně nevypadnete z  pořadí Mistrovství regionu 
Nad Prahou.“        
         (cuc)

Unikátní dres pro vítěze 
Mistrovství Nad Prahou

Foto: Atletico s.r.o.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA JE PŘIHLÁŠENA 
DO JARNÍ ČÁSTI OKRESNÍ 
FOTBALOVÉ SOUTĚŽE, SKUPINA F.
Konkrétní termíny a časy budou upřesněny.
Více zde: www.ofspv-turnaje.eu/starsi-pripravky/jaro/divize-f/

ROZPIS ZÁPASŮ JARNÍ ČÁSTI OKRESNÍ 
FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

TJ Liblice (Kolín) 2. – 3. 4. 2016

TJ Klíčany 9. – 10. 4. 2016

Sokol Šestajovice 23. – 24. 4. 2016

TJ Meteor Stříbrná Skalice 7. – 8. 5. 2016

TJ SK Bašť 21. – 22. 5. 2016

14. kolo SK Bašť Veltěž neděle 27. 3. 15.00

15. kolo SK Bašť Mochov neděle 3. 4. 16.30

16. kolo Vodochody SK Bašť sobota 9. 4. 10.15

17. kolo SK Bašť Sluhy neděle 17. 4. 17.00

18. kolo Přišimasy SK Bašť neděle 24. 4. 17.00

19. kolo SK Bašť Mratín neděle 1. 5. 17.00

20. kolo Škvorec SK Bašť neděle 8. 5. 17.00

21. kolo SK Bašť Líbeznice B neděle 15. 5. 17.00

22. kolo Sluštice SK Bašť neděle 22. 5. 17.00

23. kolo SK Bašť Záluží neděle 29. 5. 17.00

24. kolo Toušeň SK Bašť sobota 4. 6. 10.15

25. kolo SK Bašť Nehvizdy B neděle 12. 6. 17.00

26. kolo Husinec-Řež SK Bašť neděle 19. 6. 17.00SPORTOVNÍ (FOTBALOVÁ) ŠKOLIČKA

Na základě množících se dotazů na přihlašování dětí z roční-
ků 2010-2012 zvažujeme od jara možnost otevření sportov-
ní (spíše než fotbalové) školičky pro nejmenší. Hlavní náplní 
by měly být hry a soutěže s cílem rozvíjet děti především po 
sportovní stránce. Termíny tréninků by měly být stejné jako 
pro starší děti, tedy každou středu od 17:00 a neděli od 16:00. 
V souvislosti se zvažovanou školičkou zároveň hledáme tatínky 
a maminky, kteří by byli ochotni se takto malým dětem ve spolu-
práci s námi věnovat. S ohledem na stávající počet trenérů a do-
cházejících dětí je to bohužel nutný předpoklad pro vznik školičky.  
V případě předběžného zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás prosím 
kontaktujte na emailu fotbalbast@seznam.cz.                       (Milan Juska)
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4. BAŠTĚCKÝ COUNTRY BÁL 
 

                         SOBOTA  19.3.2016 OD 19.00 HOD 
 
                               V SÁLE RESTAURACE  
                             „U JEZERA“  VE ZLONÍNĚ  
 
                                             K TANCI A POSLECHU HRAJE 
                                                          SKUPINA „KAPELNÍCI“    
 
                                 PRODEJ VSTUPENEK  
                                 NA TEL. Č. 737 534 724 
                                   VSTUPNÉ  150,- Kč 
 
                                                     VÝBORNÁ TEPLÁ KUCHYNĚ  
                                             PO CELOU DOBU TRVÁNÍ PLESU 
 
                                AUTOBUS Z BAŠTĚ DO ZLONÍNA A ZPĚT  
                                          ZDARMA, TAM V 18.00 A 18.30 HOD, 
                                                                        ZPĚT V 01.30 HOD 
 
 
             

                      SOUKROMÁ AKCE NEFORMÁLNÍHO  
               SDRUŽENÍ BAŠTĚCKÉ ŽENY    
 
 
          
                       
 

                       
          

 

Vyrábět budeme zdobená foukaná a polystyré-
nová vajíčka, věneček z proutí, figurku zajíč-
ka nebo ovečky. 
 
Vstupné včetně materiálu 50 Kč. 
U malých dětí je nutný doprovod dospělé osoby.  
Rezervace předem není nutná. 
Akci pořádá spolek Bašť se baví, 
www.bastsebavi.cz, tel. 602133667. 
 

 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ  
PRO VELKÉ A MALÉ 

19.3.2016 od 15 hodin v restauraci VILA  
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a Obecní knihovna Bašť 
ve spolupráci se spolkem Bašť se baví 
pořádají 

1.dubna 2016 od 18 hodin 
NOC S ANDERSENEM.
Akce je určena čtenářům od 6 do 9 let.
Registrace předem je nutná.
Bližší informace na www.bastsebavi.cz

Klub seniorů ve spolupráci s Obcí Bašť 
pořádá autobusový zájezd 

V sobotu 9. dubna 2016 
Odjezd od Obecního úřadu v 9 hodin

Doprava zdarma, vstupné zdarma pro členy KS
Přihlášky: Marie Zelenková, 608 982 366

Máslovická šlápota 
aneb Šlapeme do Máslovic 

stloukat máslo
sobota 16. dubna 2016
29. ročník turistického pochodu s kulturním programem

Trasy:
22 km (z Prahy 8), 12 km (z Líbeznic), 10 km (z Klecan), 9 km (z Kralup n. Vlt.), 
8 km (z Odoleny Vody), 6 km (z Řeže), 3 km a 5 km: okolí Máslovic
Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli. 

Program na návsi (11-16 hodin): 
stloukání másla, tvořivé dílny, soutěže, divadlo pro děti, hudební vystoupení
V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava KŘÍDLA MOTÝLÍ.
     Bližší informace: www.maslovice.cz, e-mail: ou@maslovice.cz 

Rybářská sezóna bude zahájena v sobotu 
26. března v 8 hodin na rybníce v Baštěku. 

Srdečně vás zve Rybářský spolek Bašť

Obec Bašť
pořádá

zájezd na pohádkový muzikál

Divadlo Bez Zábradlí
5. června 2016 od 14 hodin

Doprava zdarma, vstupné 179 Kč
  Objednávky do 2. března na tel. 283 981 065, mailem na bast@c-box.cz

 nebo v úředních hodinách Obecního úřadu

Obec Bašť ve spolupráci 
s Policií ČR a Obecní policií Líbeznice
pořádá
besedu na téma

Bezpečnost v silničním provozu,
bezpečné chování na ulici i doma
Obrana proti nechtěným podomním prodejcům a tzv. 
"šmejdům" a 2. část projektu Bezpečný domov

Obecní knihovna, 16. března 2016 od 16 hodin
Občerstvení zajištěno
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Přijďte posílit náš obchodní tým! 

Společnost JACER

hledá vhodné kandidáty

Prodejce dřevoobchodu

Termín nástupu: 1.3.2016 

Místo výkonu práce: Tůmovka areál u ČS ONO 

Náplň práce: prodej řeziva, plošných materiálů a 
ostatních produktů ze dřeva. Samostatná tvorba 
zákaznických nabídek, vyřizování obchodních zakázek, 
příjem materiálu na sklad, práce s pokladnou, možnost 
karierního růstu, provize z prodejů 

Požadované dovednosti: znalost práce na PC, 
zodpovědnost, zákaznický přístup, loajalita, flexibilita, 
samostatnost, zkušenosti s prodejem, schopnost 
komunikace v německém jazyce a průkaz VZV 
výhodou (není podmínkou) 

: martin.kyzl@jacer.cz 
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INSTALATÉR  INSTALATÉR  -- TOPENÁŘTOPENÁŘ

§ ÚDRŽBA / SERVIS
- čištění podlahové topení, radiátorů, 

rozvodů vody a topení strojem 
ROPULS eDM

- solárních kolektorů a jejich zařízení
- výměna el. a plyn. kotlů, bojlerů, apod.

§ MONTÁŽ  TOPENÍ A VODY
- rozvody topení, vody a kanalizace
- podlahové vytápění, radiátory, kotelny
- domácí úpravna vody
- solární kolektory a zařízení Pavel NěmecPavel Němec

infoinstal@email.cz
Kostelecká 767 Bašť

mob:  608 888 507
IČO:  88920810

Vyměňte chlad dlažby

 za teplo dřevěné podlahy

PRODEJ A REALIZACE POKLÁDEK PODLAHOVÝCH KRYTIN

Martin Macháček
774 296 828 

 martinbast@seznam.cz

Dřevěné obklady
Terasové systémy

Montáž a renovace parket
Suché zásypy s deskovým záklopem

Příprava podkladů pro pokládku podlah
Realizace podlah (laminát, dřevo, PVC, vinylové 

krytiny, koberce)

    Prodej         slepiček
Drůbež Červený Hrádek

 opět prodává slepičky typu

 Tetra hnědá a 
Dominant ve všech barvách

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

Prodej se uskuteční:

30. března 2016
Bašť  -  za Obecním úřadem  -  14.15 hod.

…………………………………………….

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek – 
cena dle poptávky

 Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
             601 576 270, 606 550 204, 728 605 840             
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NABÍZÍM	TYTO	SLUŽBY:
PRODEJ	NEMOVITOSTI	All	inclusive
PRONÁJEM	NEMOVITOSTI	All	inclusive
STANOVENÍ	TRŽNÍ	CENY	NEMOVITOSTI	
ODHAD	TRŽNÍ	CENY	NEMOVITOSTI	
PRO	DĚDICKÉ/ROZVODOVÉ	ŘÍZENÍ
HYPOTÉČNÍ	SERVIS	ZDARMA
PRÁVNÍ	A	DAŇOVÉ	PORADENSTVÍ	
V	REALITNÍ	OBLASTI	DLE	PLATNÉ	LEGISLATIVY

RE/MAX	Ambassador
Tel.:	602	127	175,	email:	marta.zajickova@re-max.cz

OD	ROKU	2013	ČLEN	PRESTIŽNÍHO KLUBU
TOP	CLUB	PLATINUM	pro	nejproduktivnější	makléře	
RE/MAX	ČESKÁ	REPUBLIKA

NOSITELKA	MEZINÁRODNÍHO	OCENĚNÍ	100%	CLUB	

VÍCE	NEŽ	8	LET	PRAXE	
PŘES	200	ÚSPĚŠNĚ	ZREALIZOVANÝCH	OBCHODŮ
STOVKY	SPOKOJENÝCH	KLIENTŮ	NA	BÁZI	REFERENCÍ

							Ing.	Marta	ZAJÍČKOVÁ
					CERTIFIKOVANÁ	REALITNÍ	MAKLÉŘKA


