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Baštěcký

Počátkem března loňského roku obec za-
hájila jednání o  koupi objektu U  Oličů. 
Projekt rekonstrukce objektu tak vstu-
puje do  druhého roku realizace. Protože 
svým rozsahem se jedná o ojedinělý pro-
jekt v historii Baště, přinášíme rekapitu-
laci kroků, které obec zvládla v  uplynu-
lých dvanácti měsících a  které ji čekají. 
O  stručné shrnutí dosavadní práce jsme 
požádali starostku Ivu Cucovou. 

PROJEKT REKONSTRUKCE U OLIČŮ VSTUPUJE DO DRUHÉHO ROKU 
REALIZACE

www.obecbast.cz

Tvrdíte, že projekt trvá již rok, ale pořád ješ-
tě není nic vidět.
„Od představení architektonické studie spo-
lečnosti Hexaplan v dubnu loňského roku 
jsme ušli pořádný kus cesty, ovšem teprve nyní 
začne naše práce dostávat konkrétní podobu. 
Zatím se vše odehrávalo na papíře. Objekt 
jsme po vyřešení problémů se zápisem na ka-
tastru koupili za více než 8 miliónů v srpnu 
2015. V té době jsme již měli zajištěno finan-
cování koupě i rekonstrukce prostřednictvím 
úvěrů Komerční banky. Podzim byl věnován 
projekčním pracím, v lednu jsme začali při-
pravovat zadávací dokumentaci pro výběrové 
řízení na dodavatele stavby“.

Občané věnovali velkou pozornost spíše vý-
běrovým řízením na budoucí nájemce.
„Kdo bude provozovat hospodu v obci je vždy 
velké téma. Abychom nikoho neopomenuli 
a dali šanci všem zájemcům, opakovalo se vý-
běrové řízení dokonce třikrát. Vše probíhalo 
naprosto transparentně, výzvy byly zveřej-

Historická podoba objektu U Oličů před rokem 1928. Foto: autor neznámý

ňovány na úřední desce, v regionálním tisku, 
na realitních serverech, v našem Zpravodaji. 
Každé rozhodnutí bylo veřejně projednáno 
na zasedání zastupitelstva a popsáno v zápise 
ze zasedání, které jsou zveřejňovány. Přesto 
u některých našich spoluobčanů hlodá červ 
pochybností. Pro všechny, které to zajímá, 
bude podrobný popis výběru včetně obdrže-
ných nabídek zveřejněn v nejbližších dnech 
na webu obce, rozsah informací bohužel neu-
možňuje je uveřejnit ve Zpravodaji“.

Zná už obec dodavatele stavby?
„Komise otevřela celkem patnáct obálek s na-

bídkami, které vyhodnotila poslední únoro-
vý den. Ještě ten večer se sešlo zastupitelstvo, 
aby výběr potvrdilo. Lhůta pro podání pří-
padných námitek marně uplynula 17. března, 
takže nyní již nic nebrání, abych podepsala 
smlouvu o dílo s pražskou společností NI-
SAINVEST, která bude zakázku realizovat pro-
střednictvím subdodavatele Penta s.r.o. Za tou-
to severočeskou stavební firmou jsou takové 
významné projekty jako např. Ranč Malevil 
Heřmanice, Lékařský dům Jihlava, rekonstruk-
ce Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových v České Lípě, velké pečovatelské 
a bytové domy, základní a mateřské školy, re-
konstrukce několika zámků. Čtenáři se sami 
mohou přesvědčit na webových stránkách firmy  
www.pentasro.cz“.

A kdy se budeme moci těšit na otevření ob-
jektu?
„Staveniště předáme na apríla, stavba by měla 
trvat do června 2017. Průběh rekonstrukce 
budou všichni moci sledovat na webových 
stránkách obce, kde budeme zveřejňovat foto-
grafie z průběhu prací. Protože mám za sebou 
realizaci více stavebních projektů, nechci nic 
slibovat, ale velmi bych si přála, abychom objekt 
otevřeli na oslavy Posvícení v září 2017“.
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DO DIÁŘE

 1. dubna
Noc s Andersenem
 3. dubna

zápas SK Bašť s Mochovem
 4. dubna

první svoz bioodpadu
 4. dubna

zasedání zastupitelstva obce s prezentací 
návrhu opatření na zklidnění a zvýšení 
bezpečnosti dopravy v Bašti, Vila, od 18 hod.
 7. dubna

ukázkový den Tenisové školičky
 9. dubna

zájezd na Tržnici Zahrady Čech, Litoměřice
 16. dubna

Uklízí celá Bašť
 16. dubna

Vítání občánků (pouze pro zvané)
 17. dubna

zápas SK Bašť se Sluhami
 20. dubna

uzávěrka přihlášek na divadelní zájezdy
 23. dubna

divadlo se Spolkem Kulínek
 30. dubna

mobilní svoz nebezpečného odpadu
 30. dubna

Pálení čarodějnic
 1. květen

zápas SK Bašť s Mratínem
 2. května

zápis do MŠ
 14. května

zájezd na Konopiště a do Průhonic

UKLÁDÁNÍ ZAHRADNÍHO 
ODPADU NA SBĚRNÉM 
MÍSTĚ

Ukládání zahradního odpadu a  biood-
padu na sběrném místě v ulici Za Kovár-
nou je otevřeno každou sobotu od 8:00 
do  12:00 hodin. Úterní provoz sběr-
ného místa bude zahájen v  závislosti 
na  počasí. Na  sběrném místě můžete 
odkládat také velkoobjemový 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.

MOBILNÍ SVOZ  
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mobilní svoz nebezpečného odpa-
du a  pneumatik proběhne v  sobotu 
30. dubna 2016 v těchto časech a mís-
tech:

 od 11:15 do 11:30 Baštěk
 u kapličky

 od 11:35 do 11:50 Bašť 
 u Obecního úřadu

 od 11:55 do 12:10 Nová Bašť 
 u školky KinderGarten

 od 12:15 do 12:30 Nad Dvorem 
 - roh ulic Sedlecká a Na Libovínek.

Fyzické osoby - občané mohou v  této 
době zdarma odevzdat níže uvedené 
nebezpečné odpady. Povinností obča-
na je odevzdat odpad pouze obsluze 
mobilní sběrny a neponechávat jej vol-
ně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:

 vyjeté oleje a  použité olejové filtry 
vč. obalů,

 použité fritovací oleje,

 barvy a  laky včetně obalů, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice apod.,

 kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe 
a další domácí chemie,

 nádobky od sprejů,

 neupotřebená léčiva,

 fotochemikálie,

 pneumatiky (osobní do velikosti Avia 
a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné 
odpady stavebního charakteru (např. 
s obsahem azbestu apod.).

NEJRYCHLEJŠÍ SIGNÁL 
4G LTE I V BAŠTI

Operátor O2 spustil v blízkosti Baště nový 
vysílač a tím pokryl široké okolí nejmoder-
nějším a nejrychlejším datovým signálem 
4G LTE.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

V sobotu 16. dubna v 10 hodin se v obřadní 
síni Obecního úřadu v Bašti uskuteční vítání 
nových občánků obce. Narodilo se vám prá-
vě miminko a chtěli byste se vítání zúčastnit? 
Napište nám na bast@c-box.cz, rádi vám za-
šleme pozvánku.

NA BECKOV POUZE 
PĚŠKY NEBO NA KOLE 
V aleji na Beckov a na cestě z Nové Baště 
na Horku, které jsou určeny pouze pro pěší 
a cyklisty, se opakovaně objevovaly motorky, 
čtyřkolky i osobní auta. Z toho důvodu byly 
k těmto cestám  umístěny dopravní značky 
zakazující vjezd všem motorovým vozidlům 
a jezdcům na zvířeti. Dodržování zákazu bude 
předmětem zvýšeného dohledu hlídek Obecní 
policie Líbeznice. 

(sta)
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

bude zajištěn v těchto školkách:

 1. 7. -   8. 7. 2016 MŠ Měšice
 11. 7. - 15. 7. 2016  MŠ Mratín
 1. 8. -   5. 8. 2016  MŠ Líbeznice
  8. 8. - 12. 8. 2016  MŠ Bašť

ZMĚNA PRAKTICKÉ LÉKAŘKY

Od  letošního roku převzala ordina-
ci praktického lékaře po  MUDr.  Evě 
Chlumské MUDr.  Jana Harnová. Došlo 
tak k  menší úpravě ordinačních hodin. 
Je možné se objednat na  určitou hodi-
nu a den, tel.: 283 980 441, 604 702 335, 
www.praktik-libeznice.cz:

Pondělí, Středa, Čtvrtek
  7:00 – 11:30 akutní pacienti
11:30 – 13:00 objednaní + prevence
13:00 – 15:30 návštěvní služba

Úterý
  9:30 – 12:00 návštěvní služba
12:00 – 16:30 akutní pacienti
16:30 – 18:00 objednaní + prevence

Pátek
  7:00 – 11:30 akutní pacienti
11:30 – 13:00 objednaní + prevence
13:00 – 15:30 návštěvní služba 

Odběry krve každý den mimo úterý 
od 7:00 -9:00 hodin.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE PŘIPRAVUJE  
NA ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ

STRÁŽNÍCI OP LÍBEZNICE ROZŠÍŘILI VYBAVENÍ 
O DEFIBRILÁTOR

O BEZPEČNOSTI PROVOZU NA SILNICÍCH  
SE ZÁSTUPCI DOPRAVNÍHO INSPEKTORÁTU  
A BESIP

Přijímací řízení dětí do Mateřské školy Bašť, 
okres Praha – východ, p.o. pro školní rok 
2016/2017 s nástupem od 1. 9. 2016 bude zahá-
jeno zápisem dne 2. května 2016 od 13 do 17 
hodin na adrese ředitelství školy K Beckovu 
142 v Bašti. Rodiče k zápisu přinesou vyplně-
né tiskopisy „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“, 
„Přihláška ke stravování ve školní jídelně“ 
a „Evidenční list dítěte“, který musí být po-
tvrzený od lékaře včetně potvrzení o řádném 
očkování. Uvedené tiskopisy jsou ke stažení 
na webových stránkách školy www.msbast.cz.

Pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
stanovila ředitelka MŠ v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) následující kritéria:

1.   Přednostně budou přijaty děti v posledním 
roce před zahájením povinné školní do-
cházky.

2.   Přijaty budou děti s trvalým pobytem 
v Bašti, jejichž alespoň jeden zákonný zá-

stupce má trvalý pobyt v Bašti a které k 31. 
8. 2016 dosáhnou věku 3 let. Rozhodující je 
věk dítěte s upřednostněním starších dětí 
dle data narození.

3.   Dále děti bez trvalého pobytu v obci při spl-
nění podmínky dosažení věku 4 let k 31. 8. 
2016. Rozhodující je věk dítěte s upřednost-
něním starších dětí dle data narození.

Směrnici č. 3/2016, kterým se stanovují krité-
ria přijímacího řízení, naleznete na webu ma-
teřské školy www.msbast.cz.

(cuc)

Ilustrační obrázek. Foto: A. Stibalová

Defibrilátor z rukou zástupců Středočeského kraje  
převzal strážník J. Vacek. Foto: SK

Počátkem února převzali strážníci Obecní 
policie Líbeznice na Krajském úřadě Středo-
českého kraje automatický externí defibrilátor, 
kterým bude nově vybaveno hlídkové vozidlo 
obecní policie. Společně se strážníky z Líbez-
nic, převzali 19 defibrilátorů zástupci dalších 
městských policií a hasičů ze Středočeského 

kraje. Defibrilátor byl dodán v sadě 
společně s kyslíkovým zdrojem, 
rouškami a rukavicemi.

Automatické externí defibriláto-
ry (AED) jsou bezpečným a efek-
tivním způsobem léčby náhlé 
zástavy oběhu v terénu. Využití 
„laikem“ umožňuje aplikaci de-
fibrilačního výboje ještě před pří-
jezdem posádky záchranné zdra-
votnické služby. Dojezdové časy 
záchranné zdravotnické služby se 
pohybují na hranici osmi minut, 

což mozek bez kyslíku nemusí vydržet.

Ve Středočeském kraji je již rozmístěno na sto 
přístrojů, o jejich umístění ví operátor  RZZS 
a poskytuje informaci, kde se nejbližší přístroj 
nachází. 

(OP Líbeznice)

Již po čtvrté prováděla Obecní Policie Líbez-
nice tentokrát ve spolupráci se zástupci Do-
pravního inspektorátu Policie České republiky 
z Brandýsa nad Labem a společnosti BESIP 
v obecní knihovně bezpečnostní seminář za-
měřený na dopravní bezpečnost pro seniory. 

Prezentovaly se nejen novely zákona, ale i zá-
sady bezpečného chování chodců i cyklistů 
a způsoby předcházení nehodám a úrazům. 
Další informační blok byl věnován obraně 
proti “šmejdům” a zlodějům.

(meg)
Besedovat se zástupci Policie ČR a BESIP  

přišli především senioři. Foto: J. G. Meger
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Je konec března a máme za se-
bou tři plesy tohoto roku, které 
pořádají spolky z Baště. Jako 
první plesová akce se v polo-
vině února uskutečnil Květin-
kový ples, pořádaný zahrádká-
ři, který se letos nesl ve stylu  
světových osobností. Vydařené 
masky osobností pobavily ce-
lou společnost tohoto večera. 
K tanci a poslechu hrála hu-
dební skupina Harmonie, kte-
rá se zahrádkářům osvědčila 
i v letech předchozích. Dru-
hým plesem této sezony byl 
Myslivecký ples, který se konal 
následující týden. Na plese hrá-
la hudební skupina Krédo, též 
již publiku známá z předchozích let. Myslivecké sdružení se postaralo 
o bohatou tombolu, která byla vyvrcholením celého večera. Třetím ple-
sem byl Country bál v polovině března a jeho pořadatelem bylo sdru-

PLESOVÁ SEZÓNA SKONČILA

NA BAZÁRKU BYLO VÍCE PRODÁVAJÍCÍCH

Bazárek nabídl spousty oblečení. Foto: L. Megerová

Druhou březnovou sobotu proběhl tradiční jarní bazar oblečení a obu-
vi pro děti. Přesto, že nabídnout zboží přišel rekordní počet 27 pro-
dávajících, bazar nepřilákal mnoho kupujících. Výtěžek z prodeje pro 
pořádající spolek Bašť se baví byl tak nejnižší za celou dobu, co jsou 
bazary pořádány. Snad nám na podzim bude více přáno. 

(Laďka Megerová) 

VETERINÁŘKY NA PSÍ LOUCE

Myslivci připravili skutečně bohatou tombolu. Foto: V. Žihla

Na psí louku dorazila mobilní veterinární ordinace. Foto: J. G. Meger

Květinkový ples se nesl v duchu světových 
osobností. Foto: V. Žihla

Jednu březnovou neděli se na psí louce konala veterinární akce zamě-
řená na prevenci nemocí psů. Paní doktorky Dieny Halászové jsme se 
zeptali, jaké služby byly nabízeny: „Majitelé měli možnost vakcinace 
svých zvířecích miláčků proti vzteklině a infekčním nemocím za pří-
znivou cenu, mohli si zakoupit odčervení pro psy a kočky, odbleše-

ní a další antiparazitika, nechat svému miláčkovi aplikovat mikročip 
nebo vystavit pas pro cestování se psem do ciziny“.

Dále probíhalo vyšetření celkového zdravotního stavu pejsků, na mís-
tě bylo nabídnuto i preventivní  vyšetření krve. Dalším nabízeným 
vyšetřením bylo preventivní vyšetření prostaty a močového měchýře 
ultrazvukem. Veterinární služba Homevet poskytla klinické vyšetření 
nemocným pejskům a navrhla vhodnou terapii (například vyšetření 
kůže apod.). Krátily se také drápky a ošetřovaly perianální žlázky. 

Jelikož se i přes chladné počasí nedělní setkání majitelů psů s veterináři 
setkalo s pozitivním ohlasem, bylo dohodnuto, že akce se do budoucna 
bude opakovat. Paní doktorka Koudelková všem zájemcům vzkazuje: 
„V případě zájmu o preventivní veterinární péči Vašeho mazlíčka (psa, 
kočky popř. dalších domácích zvířat) přímo na psí louce v měsíci dubnu 
2016 je nutné se objednat na emailové adrese: ladka.megerova@gmail.
com. O dalších termínech mobilní veterinární ordinace vás bude infor-
movat kynologie Bašť na stránkách www.kynologiebast.cz“. 

(meg)

žení ,,Baštěcké ženy“. Ples plný country muziky od hudební skupiny 
Kapelníci účastníci  protančili v oblečení v country stylu. 

(Alena Bulvasová)
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SENIOŘI CVIČÍ JIŽ DVAKRÁT 
TÝDNĚ

Fotbalisté v rámci zimní přípravy navštívili Mumlavské vodopády. Foto: SK Bašť

Přípitek vítězných družstev Zimního nohejbalového turnaje. Foto: V. Žihla

Balanční míče většinou slouží ke cvičení. Foto: J. Pěkný

Pro velký úspěch, se kterým se setkalo znovuobnovení 
cvičení pro seniory v Bašti, se již cvičí ve dvou termínech 
v týdnu. Vzhledem k omezené kapacitě, kterou nabízející 
podkrovní prostory ve Vile, prosíme nové zájemce o cvi-
čení, aby vždy nejdříve kontaktovali cvičitelku Dominiku 
Poláčkovou na tel. 731 107 635. 

(cuc)

ZIMNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
PŘEDSTAVIL NOVOU GENERACI HRÁČŮ
Tradiční zimní sportovní akce, která se pořádá ve sportovní hale U Žihlů, 
proběhla sice až na sklonku zimy, ale pro velký úspěch bude mít jarní po-
kračování.

Vítězem Zimního nohejbalového turnaje se stal tým hrající ve složení Jiří Ned-
věd, Aleš Brzybohatý, a Pavel Rodr. Na druhém místě skončilo družstvo z Brázdi-
mi. Třetí místo obsadilo mládí z Baště, tým hrající ve složení Martin Žihla, Adam 
Švarc a Adam Čížek. Pro velký úspěch se hráči dohodli na dalším turnaji, který 
se bude konat v pátek po velikonocích od 13:00 hodin. 

(žih)

UKÁZKA Z NOVÉHO ZPRAVODAJE SK BAŠŤ SKOČ MI NA ČÁPA 
VÝBĚH NA ČÁPA, 2. ROČNÍK

Po snídani připravujeme startovní listinu. Dobrá 
zpráva, přestalo pršet a začalo hustě sněžit. Traťový 
komisař z 2. kilometru hlásí spadlou lavinu, cesta 
je neprůchozí. Napadá mě jediná možnost. Oslovu-
ji jednoho z největších dosud žijících, ostříleného 
reka z bojů na Balkáně. „Jdu do toho, medailí mám 
dost a lavin se nebojím, prorazím lavinou jako vaši 
u Stalingradu“, vybíhá Leka, nabírá rychlost, jde 
do toho prsama a mizí ve sněhové vánici. Sbohem 
kamaráde, snad se uvidíme v cíli.

Přesunuli jsme se do prostoru cíle a netrpělivě vy-
hlížíme prvního závodníka. V protisvahu vidíme 
obrovskou lavinu, ale co to? Jako nůž máslem pro-
tíná lavinu cosi, slyšíme hlasy „je to Yety“, ale ne, je 
to Leka. Místní ho vítají slovy „prorazil si nám cestu 
zpět do civilizace“ a za uznalého poklepávání hůlka-
mi po zádech probíhá Leka jejich špalírem. 

Pokud se chcete dozvědět, co Výběhu na Čápa 
předcházelo i jak zimní vysokohorská přípra-
va fotbalistů SK Bašť dopadla, přečtěte si nový 
Zpravodaj SK Bašť. K dispozici je v Pivnici U Ze-
lenků a ve stánku občerstvení při domácích zápa-
sech SK Bašť.
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INFORMACE K DOTACÍM

Veškeré informace o čerpání kot-
líkové dotace naleznou zájemci 
na krajských webových stránkách 
http://www.kr-stredocesky.cz/
web/20994/12. 

KOTLÍKOVÉ DOTACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Příjem žádostí o kotlíkové dotace bude v prvním kole probíhat až do 15. září 2016. Případné druhé kolo pak bude pokračovat od 3. 
října 2016 do 29. prosince 2017. Středočeský kraj požádal Ministerstvo životního prostředí o 517,8 milionu korun s tím, že 501,7 
milionu korun je vyčleněno přímo na realizace projektů fyzických osob.

Kotlíkové dotace pomohou ke zlepšení kvality ovzduší. Foto: V+T mat s.r.o.

VLÁDA SCHVÁLILA KONTROLY, ČÍM LIDÉ TOPÍ A PŘÍPADNÉ POKUTY

Čím lidé v domech topí, to budou moci úřady kontrolovat. 
Vláda na jednom ze svých prosincových jednání schválila no-
velu zákona o ochraně ovzduší. Úřady by rovněž mohly za ne-
umožnění kontroly ukládat pokuty až do výše 50 tisíc korun.

Návrh předložil ministr životního prostředí Richard Brabec. 
Zákon nyní posoudí parlament. Nejprve Poslanecká sněmov-
na, poté Senát, nakonec prezident. Ministerstvo navrhlo, aby 
úředníci, pokud vzejde v jenom roce opakovaně podezření 
na porušení zákona, mohli v domech zkontrolovat kotle. Nej-
dříve majitel dostane písemné upozornění, podruhé už na ko-
tel přijde kontrola. Pokud majitel domu úředníka nepustí, 
může dostat pokutu až 50 000 korun. Nově také budou moci sousedé, pokud se jim bude zdát kouř z komína podezřelý, poslat na úřad důkaz. Tím bude 
fotografie nebo video s více než třicetiminutovým souvislým záznamem. Pokud bude novela schválena, mají kontroly platit od ledna 2017. 

(cuc)

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera 
po prvním náporu žadatelů uvedl: „Těší mě zá-
jem občanů, neboť Středočeský kraj je jedním 
ze tří  krajů s nejhorším ovzduším. Věřím, že 
nové kotle pomohou zlepšit stav ovzduší zejmé-
na v menších obcích. Očekávám, že zájem bude 

Žadatelům bude po uzavření smlouvy a do-
dání zálohové faktury na nákup nového zdro-
je tepla poskytnuta na účet zálohová platba 
ve výši 40 000 korun. „Zbytek peněz bude 
žadateli vyplacen, až dodá veškeré podklady 
– fotky odstraněného kotle, potvrzení o likvi-
daci, účetní doklady, protokol o uvedení kot-
le do trvalého provozu atd. Na realizaci mají 
sedm měsíců od podpisu smlouvy o poskyt-
nutí podpory. Smlouvu se žadateli budeme 
snažit vytvořit co nejdříve po podání žádosti, 
odhadem do měsíce,“ upřesnil hejtman Petera.

„V případě, že jste se již pustili do výměny sta-
rého kotle za ekologický zdroj tepla, nesmíte 
zapomenout pořídit fotografie zapojení kotle 
na otopnou soustavu a do komínového tělesa. Ji-
nak by nemohla být dotace uznána. Pokud k vý-
měně došlo po 14. červenci 2015, můžete o dotaci 
požádat i zpětně,“ dodává starostka Iva Cucová.

Vyplacená podpora bude moci být maximálně 
85 procent ze způsobilých nákladů ve výši nanej-
výš 150 000 korun, tedy maximálně 127 500 Kč. 
Výše procent se odvíjí od druhu kotle. 

(cuc, s využitím materiálů Středočeského kraje) 

trvat a že se vyčleněnou částku podaří vyčerpat 
už v prvním kole podávání žádostí. Rád bych 
ale všechny, kdo mají o dotaci zájem, uklidnil. 
Peněz je letos dost a považuji za zbytečné čekat 
ve frontách. Dotace by mělo získat podle našich 
odhadů nejméně 3500 žadatelů.“ 
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KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU ZDROJŮ 
VYTÁPĚNÍ NA PEVNÁ PALIVA
Proč se zavádějí zavedení kontroly a a jaké 
jsou odhadované přínosy dle zákona 
č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší?

 Postupné snižování počtu kotlů, které 
nesplňují alespoň 3. emisní třídu a přede-
psané limity.

 Podpoření výzvy dotačního programu 
Kotlíkových dotací.

 Zkvalitnění životního prostředí.

Koho se to týká a kdo bude provádět kontroly?
Týká se provozovatelů spalovacího stacionár-
ního zdroje na pevná paliva o jmenovitém te-
pelném příkonu od 10 do 300 kW, který slou-
ží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění.

Kontroly budou prováděny odborně způsobilý-
mi osobami proškolenými výrobcem dané znač-

ky kotle (v případě již neexistujícího výrobce 
bude provedena kontrola držitelem oprávnění 
k jakékoliv značce kotle). Existuje centrální re-
gistr těchto osob na Hospodářské komoře Čes-
ké republiky http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.
php a také seznam odborně způsobilých osob 
bude zveřejněn na našich webových stránkách 
www.opop.cz, seznam se neustále doplňuje.

Povinnost provádění kontrol bude jednou 
za 2 roky a kontroly budou zpoplatněny (po-
dobná povinnost je u plynových kotlů).

Jaké jsou povinnosti způsobilé osoby?
Doložení vyplněného formuláře s údaji o spa-
lovacím stacionárním zdroji a údaji o kontrole 
stavu včetně připojení zdroje pro provozova-
tele. Po absolvování školení u výrobce obdrží 
odborně způsobilá osoba průkazku k opráv-
nění na instalaci, provoz a údržbu kotlů dále 
certifikát o proškolení.  Navíc po úhradě ad-
ministračního poplatku může odborně způso-

Automatický kotel na uhlí 
H824 - A 24kW

Kotle na uhlí - ruční 
přikládání H416 EKO-U

Peletové kotle Biopel  
Line 10 – 40 kW

Zplyňovací kotel  
Ecomax 50 kW

OPOP spol. s r.o., Zašovská 750, Valašské Meziříčí 757 01, tel. 571 675 108, 724 079 004 sales@opop.cz

bilá osoba získat průkaz k provádění kontrol 
technického stavu zdroje. 

Jaké jsou možné postihy za neplnění povin-
ností provozovatele zdroje vytápění?
Pokud provozovatel neprovede jednou za dva 
roky kontrolu technického stavu zdroje nebo 
nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností potvrzení o provede-
ní této kontroly, tak se vystavuje riziku ulo-
žení pokuty až do výše 20 000 Kč pokud jde 
o fyzickou osobu nepodnikající a do výše až 
50 000 Kč, jde-li o podnikající osobu. 
Provozovatel je povinen zajistit provedení 
první kontroly technického stavu a provozu 
zdroje do 31. 12. 2016.

Od roku 2022 mohou být užívány pouze 
kotle splňující 3. emisní třídu a vyšší, tedy 4. 
a 5. emisní třídu, což jsou např. níže uvede-
né kotle naší výroby OPOP spol, s.r.o., více 
na www.opop.cz
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Milan Juska

věk 42, 1 dítě, 
držitel trenérské 
licence a  certifi-
kovaného diplo-
mu na  coerver 
coaching

Co vás přivedlo k trénování dětí?
K fotbalu jsem se dostal před třemi roky, 
když můj dnes sedmiletý syn začal proje-
vovat zájem o tuto hru. Bohužel v Bašti 
mládežnický klub nebyl, tak jsme začali 
za fotbalem dojíždět. Posléze jsem začal 
pomáhat s trénováním dětí a zúčastnil se 
trenérského kurzu. V té době mě mrzelo, 
že v Bašti není mládežnická základna.

Jaké máte cíle s fotbalovou přípravkou?
Poháry a medaile rozhodně nejsou mým 
cílem.  Chci v dětech podporovat lásku 
ke sportu, kamarádství a fair play hru. 
Radovat se z vítězství a nehroutit se 
z prohry. Největší odměnou je vidět od-
cházet z tréninku spokojené děti, které se 
těší na další trénink. Přál bych si, aby se 
žákovský fotbal v Bašti stal tradicí, pro 
mnoho dalších generací.

Má vaše rodina pochopení pro trénová-
ní a účast na turnajích?
V současné době mám závazky ke dvěma 
klubům, týdně mám čtyři tréninky a jeden 
až tři zápasy. Hodiny trávím s telefonem 
a emailem při zajišťování turnajů a jiných 
organizačních věcí. To vše lze zvládnout 
pouze za obrovské podpory rodiny.

TRENÉŘI FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY SE PŘEDSTAVUJÍ
Rádi bychom vám na tomto místě představili tým dospěláků, kteří stojí za nadšením více než dvou desítek dětí, které se v Bašti 
začaly pravidelně věnovat fotbalu. Dnes už jejich práce přináší i příjemné výsledky v podobě medailí a pohárů, které děti přivážejí 
z turnajů. Dětem věnují spousty hodin svého volného času a proto si jistě zaslouží, aby pro naše spoluobčany nebyli pouze anonym-
ními „trenéry“. A abychom je my všichni lépe poznali, položili jsme jim několik otázek.

 

Martin Opava

věk 39, 2 děti 

Co vás přivedlo k trénování 
dětí?
Důležitým krokem bylo 
přihlášení syna do fotbalo-
vé přípravky vedené tehdy 

jediným trenérem Milanem Juskou. Na mě „do-
šlo“ v okamžiku, kdy hrozilo odpadnutí jednoho 
z tréninků z důvodu Milanovy zaneprázdněnosti. 
Dohodli jsme se na záskoku a z jednoho záskoku se 
rychle stala pravidelná účast, protože bylo zřejmé, že 
jediný trenér nemohl tréninky dlouhodobě zvládat.

Co vám tréninky s dětmi přinášejí?
Pravdou je, že tréninky s dětmi jsou jednoznač-
ně více náročné psychicky než fyzicky. Jsem si ale 
jistý, že tato práce má velký smysl, především pro 
samotné děti. A za odměnu pak mohu sledovat, jak 
vzniká nová generace Bašteckých fotbalistů.

Robert Vanke

věk 38, 2 děti 

Co vás přivedlo 
k trénování dětí?
K trénování mě 
přivedlo nadšení 
Milana a způsob 
jeho tréninku.

Jaké jsou vaše cíle s fotbalovou pří-
pravkou?
Vytvořit team kluků a holek, kteří se bu-
dou fotbalem bavit a těšit se na společné 
trénování a zápasy...

Má vaše rodina pochopení pro tréno-
vání a účast na turnajích?
Rodina se stala velkým fanouškem dět-
ského fotbalu.

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
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Fotbalový klub „SK Bašť”
pořádá  dne

30.dubna 2016 
od 19.00 hodin

na fotbalovém hřišti v Bašti již tradiční
 

Pálení 
čarodějnic

s opékáním buřtů, které si můžete 
zakoupit v našem stánku přímo

na hřišti, kde bude také pro malé i 
velké připraveno další občerstvení. 

Přijďtě opět mezi nás, 
těšíme se na vaši hojnou účast. 

DIVADELNÍ ZÁJEZDY 2016

Vstupenky na divadelní 
muzikál Ať žijí duchové 
si můžete vyzvedávat od 
4. dubna v úředních 
hodinách Obecního 
úřadu v Bašt. Informace 
o odjezdu autobusu 
bude zveřejněna v 
květnovém vydání 
Zpravodaje

Vstupenky na divadelní muzikál 

Ať žijí duchové 
si můžete vyzvedávat od 4. 
dubna v úředních hodinách 
Obecního úřadu v Bašti. 
Informace o odjezdu autobusu 
bude zveřejněna v květnovém 
vydání Zpravodaje.

     DIVADELNÍ ZÁJEZDY 2016

23. května, 19.30 hodin
Divadlo Studio YPSILON

Faust a Markéta
V hlavních rolích Martin Dejdar, Markéta Častvaj 
Plánková, Arnošt Goldflam, Jan Jiráň, Jaroslava 
Kretschmerová, Petr Vacek a další

Září 2016
Divadlo Na Fidlovačce

Dohazovačka 
nebo 

Až naprší a uschne

Bláznivý víkend v letním sídle slavné 
divadelní herečky na anglickém 
venkově roku 1920.

Po letech dřiny a 
odříkání si přeci 
můžeme dovolit 
trochu si užívat. 
Nebojíme se riskovat 
a vyrážíme 
dobrodružství vstříc. 

V obou představeních v hlavní roli 
Eliška Balzerová.

Objednávky vstupenek do 20. dubna u M. Zelenkové na 608 982 366

9. listopadu
Stavovské divadlo

MIKVE
V hlavních rolích Iva 
Janžurová, Taťjána 
Medvecká, Jana 
Boušková, Vanda 
Hybnerová, Eva 
Salzmannová a další

JARNÍ BRIGÁDA 2016

Ráda bych Vás jménem zahrádkářů v Bašti pozvala 
na jarní úklid zahrady  u Vily, který se bude konat 
v sobotu 16. 4. 2016 od 9:00 hodin.
Přineste si s sebou motyčky, pracovní rukavice, 
popřípadě kolečko (stačí 2-3). Malé občerstvení bude zajištěno
Těšíme se na Vás      
                  Alena Bulvasová, ZO ČZS

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
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Máslovická šlápota 
aneb Šlapeme do Máslovic 

stloukat máslo
29. ročník turistického pochodu

Trasy:
22 km: Praha – Máslovice, start pod libeňským zámečkem (8-9 h), 12 km: Líbeznice – Máslovice, start 
u obecního úřadu (9-9.30 h), 10 km: Klecany – Máslovice, start na náměstí (9-9.30 h), 
9 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start před vlakovým nádražím (9-9.30 h), 8 km: Odolena Voda – 
Máslovice, start před ZK Aero (9-9.30 h), 6 km: Řež – Máslovice, start u lávky (9-9.30 h),  
12 km: Máslovice – Odolena Voda – Máslovice, start na návsi (9-9.30 h), 3 a 5 km: okolí Máslovic, start 
na návsi (9.30-12 h).
Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli. 
Program na návsi: 
11–15 hodin: stloukání másla, tvořivé dílny, soutěž v pojídání chleba s máslem a další, divadlo pro 
děti Vivat Kompostela (13 h), hudební country skupina Máslovické drnkačky (11-13 h), stánky s občerst-
vením a řemeslnými výrobky, hudební skupina BRASS BAND Rakovník (14-16 h).
V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava KŘÍDLA  MOTÝLÍ.

sobota 16. dubna 2016

Startovné/vstupné: 60 Kč; důchodci, děti a studenti: 40 Kč, bližší informace na tel.: 724 191 246, adresa pořadatele:  
OÚ Máslovice, Pražská 18, 250 69, www.maslovice.cz, e-mail: ou@maslovice.cz.  (Změna programu vyhrazena.)

slapota2016-A5tisk.indd   1 15. 3. 2016   8:08:39
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Zahradnictví u Hřiště
Martina Velechovská

Hlavní 171, Bášť

zahajuje od 11. dubna 2016
prodej květinové i zeleninové sadby 

a balkonových květin
velký výběr letniček a balkonových květin pro Vaše truhlíky •	
a terasy – mnoho barev a odrůd
sadba zeleniny včetně rajčat, paprik, okurek•	

Kvalitní sazenice vypěstované v našem zahradnictví
Široký sortiment

Dobré ceny
Stojí za to nás navštívit

Otevřeno denně včetně sobot a nedělí 
8 – 12 a 13 – 18 hod.

Sezonní prodej – zahradnictví otevřeno 
každoročně pouze od 11. 4. do 31. 5.

Informace na tel. 603 844 844 
www.zahradnictviuhriste.cz
Bášť 171 – proti fotbalovému hřišti

(parkování uvnitř)

2016.indd   1 16.3.2016   7:36:44
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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


