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BAŠŤ MÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

www.obecbast.cz

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

mohlo by se zdát, že odpovídání na stížnosti 
patří k těm méně příjemným stránkám práce 
starostky. Ale pokud jsou oprávněné, jsou to 
podněty. Mám ráda vaše podněty. Jsou pro 
mě inspirací, nutí mě k  úvahám, posouvají 
mě dopředu. 

Duben byl ve  znamení schvalování územ-
ního plánu. Jak jsme se vypořádali s  vašimi 
podněty, ukáže až čas. Květen bude ve zna-
mení přijímání dětí do mateřské školy. Bohu-
žel nevím, zda nám uvolněná místa budou 
stačit pro všechny děti. Informace o  počtu 
míst uvolněných po odchodu dětí do 1. tříd 
se stále mění, rodiče mají možnost se rozhod-
nout pro odklad školní docházky až do konce 
května. Stejné je to s vývojem počtu obyva-
tel Baště. Vloni jsme zaznamenali zvýšený 
zájem o přihlašování k trvalému pobytu. Jak 
velký byl přírůstek za  minulý rok nevíme, 
protože statistický úřad data za rok 2015 do-
sud nezveřejnil. Často nyní od  rodičů, kteří 
mají obavy, zda jejich děti budou umístěny 
ve  školce, čtu náměty na  postavení školky. 
Postavit školku z právě poskytovaných dotací 
jistě není problém, v obci jsme to v minulosti 
zvládli i bez dotací, ovšem financovat provoz 
školky a zajistit kvalitní a hlavně kvalifikovaný 
personál už problém je. 

A opět se dostávám k územnímu plánu. Nyní 
všichni platíme daň za to, že minulý územní 
plán umožnil obrovský nárůst obce bez toho, 
aby se současně s tímto růstem budovalo po-
třebné vybavení. V  jednom z  mailů jsem se 
dočetla, že pisatel dříve bydlel v Praze a Ne-
ratovicích a tam nikdy vedení města nepsal, 
protože všechno fungovalo. Těmto městům 
bohudík nevzrostl během posledních dese-
ti let čtyřnásobně počet obyvatel. Pokud by 
Praha měla 5 miliónů nebo Neratovice 60 ti-
síc obyvatel se stávající infrastrukturou, zcela 
určitě by se s problémy potýkaly stejně jako 
naše obec. Navíc, s počtem obyvatel v Bašti 
neroste počet úředníků a zaměstnanců obec-
ního úřadu. Nechceme rozpočtové příjmy 
„projídat“, ale smysluplně investovat právě 
do chybějící infrastruktury.

Krásný čas lásky vám přeje

Iva Cucová
starostka

V dubnu 2013 spatřilo světlo světa zadání nového územního plánu. V dubnu 2016 za-
stupitelstvo obce schválilo nový územní plán. 

„V diskuzích, ze kterých se rodilo zadání nového územního plánu, nejčastěji zaznívalo omezit 
zastavitelné plochy, dobudovat občanskou vybavenost a vytvářet plochy volnočasových aktivit. 
Obec tak chce v prvé řadě zajistit kvalitní bydlení existujícím obyvatelům“, říká starostka obce 
Iva Cucová.

Jako další prioritu v zadání označila obec průchodnost krajiny pro člověka. Měla být vyme-
zena opatření pro zlepšení průchodnosti krajiny pro obyvatele (procházkové trasy, možnosti 
venčení psů, volné hry dětí v přírodě) tak, aby navrhované trasy v sídle a krajině navazovaly 
a vhodně doplňovaly cestní sítě v okolních obcích. Projektanti proto navrhli příslušná veřejně 
prospěšná opatření, možnosti vyvlastnění nebo předkupní právo obce.

NOC S ANDERSENEM UŽ NETÁHNE

Zadání územního plánu lze vyjádřit i graficky. Autor: S. Matějková

   Pokračování na str. 2

Psal se rok 2008, když jsme v Bašti organizovali první ročník společného čtení v knihovně. 
Další roky jsme museli malé čtenáře odmítat, tak obrovský byl zájem. Letos jsme dva 
přihlášené účastníky museli poslat do knihovny v sousední obci, tak malý zájem byl. 

České děti čtou méně, než před deseti lety.  Pětina dotázaných čtení považuje za nudnou 
činnost, které je dobře se obloukem vyhnout. Děti, které nečtou vůbec, na otázku proč, 
odpovídají – čtení je trapný, nuda a jsou lepší možnosti trávení volného času, než je sezení nad 
knížkou. Sedět u televize a internetu.

   Pokračování na str. 3
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PERSONÁLNÍ INZERCE

Obec Bašť hledá brigád-
níka na  obsluhu sběr-
ného místa (úterý večer, 
sobota dopoledne, ma-
ximálně 10 hodin týdně). 
Bližší informace na obec-
ním úřadě nebo telefo-
nicky na 283 981 065.

Obec Zlonín hledá ředi-
tele MŠ. Bližší informace 
na  www.zlonin.cz. Pří-
padné dotazy na telefonu 
315 684 073.

Mateřská škola Zlonín 
hledá kvalifikovanou 
učitelku. Více informací 
na www.zlonin.cz

Mnozí z vás již zaregistrovali novou podobu webových stránek obce, ostatní mají možnost se podívat na www.obecbast.cz .

Proč se stránky změnily jsme se zeptali starostky obce. „Poslední 
úprava stránek, která byla pouze grafická, proběhla už před dlouhými 
čtyřmi roky. V oblasti výpočetní techniky a internetu je to velmi dlou-
há doba. Stránky jsou stále více navštěvované, stále více návštěvníků 
si je nejenom prohlíží, ale stahuje formuláře a vyhledává potřebné in-
formace, proto bylo nutné jejich přebudování, aby byly přehlednější 
a reagovaly na jejich nové potřeby.“

A na jaké novinky se mohou návštěvníci těšit? Iva Cucová je struč-
ně představuje. „Web je responzivní, což znamená, že zobrazení 
stránky je optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení 
od mobilů přes notebooky až po tablety. Dále došlo k propojení aktu-
alit s kalendářem, ve kterém lze přehledně hledat akce podle konkrét-
ního měsíce nebo dne. Zároveň jsme přešli na vkládání dokumentů 
ve wordu nebo excelu, aby byly stránky přístupné i nevidomým. Po-
slední a největší novinkou je SMS rozhlas. Stačí se zaregistrovat k od-
běru aktualit prostřednictvím SMS a veškeré důležité novinky vám 
budou zasílány přímo do telefonu.“Novou podobu stránkám dali grafici ze společnosti Antee. Foto: Antee s.r.o.

   Pokračování ze str. 1

BAŠŤ MÁ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

„Zastupitelé obce, pořizovatel zastoupený ing. ak. arch. Sylvou Matějkovou a především pak tým 
projektantů společnosti Kadlec KK Nusle vedený ing. arch. Danielou Binderovou na územním 
plánu obce intenzivně pracovali tři roky“, doplňuje starostka obce.  „Obraz obce musí být har-
monický. Je třeba mít na mysli návaznost na obraz krajiny, cesty v krajině, volnočasové plochy 
i plánovaný zelený prstenec na hranici zahrad u rodinných domů a polí.“

Starostka obce navíc zdůrazňuje, že zamýšlený zelený pás bude v budoucnu i důležitou ochra-
nou před plánovanými nadregionálními projekty, se kterými počítají zásady územního roz-
voje kraje a obecní územní plán je musel převzít. Podél severní hranice vystavěla společnost 
ČEPS vedení velmi vysokého napětí. Na tomto okraji obce má taky vést vysokorychlostní trať  
Praha – Drážďany.

Nový územní plán musí stanovit podmínky pro vytvoření nových hodnot krajiny v obci, vhodné 
prostory pro aleje, nábřeží potoka, průchodnost k rybníku a do již vymezených zastavitelných 
ploch, návaznost na vznikající parky a případné další stavby občanské vybavenosti. Nově vytvo-
řit obraz obce je dalším cílem územního plánu. Zda se to podařilo, ukáže blízká, ale především 
více vzdálená budoucnost. 

Z ÚNOROVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
    v souladu s výsledky hodnocení nabídek 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou za-
kázku na stavební práce pod názvem „Re-
konstrukce objektu č.p. 52 v ulici Dlouhá 
v Bašti“ a v souladu se závěry hodnotící 
komise, o nejvhodnější nabídce předlože-
né uchazečem, který se v hodnocení umís-
til na prvním místě, tj. NISAINVEST, spol. 
s r.o., Koněvova 1965/208, 130 00 Praha 3, IČ: 
48290262.

Zastupitelstvo obce schválilo:
    smlouvu o dílo na stavební práce pod 
názvem „Rekonstrukce objektu č.p. 52 
v ulici Dlouhá v Bašti“ ve znění podle 
předložené vítězné nabídky, která je shodná 
se smlouvou, která byla součástí výzvy, 
mezi obcí a společností NISAINVEST, spol. 
s r.o., Koněvova 1965/208, 130 00 Praha 
3, IČ: 48290262 za cenu 21.361.772,- Kč 
včetně DPH. 

NOVÝ KABÁT OBECNÍHO WEBU

Zastupitelstvo obce uložilo:
    starostce prověřit veškeré reference společ-

ností NISAINVEST, spol. s r.o. a PENTA 
spol. s r.o. a v případě zjištění nesouladu 
s předloženými referencemi v nabídce svo-
lat před podpisem smlouvy mimořádné za-
sedání zastupitelstva. 

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

REGISTRACE K ODBĚRU AKTUALIT PROSTŘEDNICTVÍM SMS 

Registraci k odběru aktualit prostřednictvím SMS z webu mohou občané učinit osobně v úředních hodinách obecního úřadu.
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   Pokračování ze str. 1

NOC S ANDERSENEM UŽ NETÁHNE

Průzkum jednoznačně potvrdil, že čtení 
rodičů má na čtení dětí jednoznačný vliv. 
Samozřejmě pozitivní. Předčítání hraje velkou 
roli zejména u nejmenších dětí, ale také 
u těch starších, které mají z různých důvodů 
se čtením problémy. Předčítání rodičů, nebo 
starších sourozenců, je pro ně cestou, jak 
objevit příběhy z knih, které jsou jinak velmi 

Z DUBNOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo obce schválilo:
    poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč ZO 
ČZS v Bašti na úhradu dopravy na výlet 
„Za krásami naší vlasti“ z rozpočtové kapi-
toly určené na podporu společenských akcí 
pro rok 2016, 

    dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o po-
skytnutí dotace mezi obcí Bašť a Rybářským 
spolkem Bašť,

    evakuační plán obce Bašť a směrnici obce 
Bašť k průběhu evakuace,

    rozpočtové opatření č. 1/2016 s navýšením 
příjmů o 449.120,- Kč a s navýšením výdajů 
o 449.120,- Kč,

    smlouvu o užití ortofot České republiky mezi 
obcí Bašť a společností GEPRO spol. s r.o.,

    smlouvu o zajištění manažerského řízení 
přípravy a realizace projektu mezi obcí Bašť 
a společností PPCentrum s.r.o. na administ-
raci dotace na „Zateplení objektu a výměnu 
zdroje vytápění č.p. 52 v ulici Dlouhá v Baš-
ti“ v hodnotě 150.000,- Kč bez DPH v přípa-
dě získání dotace,

    dodatek ke smlouvě o zajištění manažerské-
ho řízení přípravy a realizace projektu mezi 
obcí Bašť a společností PPCentrum s.r.o. 
na administraci dotace na „Zateplení objek-
tu a výměnu zdroje vytápění č.p. 52 v ulici 
Dlouhá v Bašti“ za cenu 10.000,- Kč měsíčně 
v případě nezískání dotace,

    veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení vý-
konu přenesené působnosti v oblasti speci-
álního stavebního úřadu ve věcech místních 
komunikací mezi obcí Bašť a městem Bran-
dýs n./L. – St. Boleslav,

    kupní smlouvu na pozemek parc. č. 623/13 
v k. ú. Bašť o celkové výměře 132 m2 mezi 
obcí Bašť a paní Zdeňkou Kozákovou, pa-
nem Zdeňkem Maříkem, paní Barborou 
Maříkovou a paní Karolínou Maříkovou 
za cenu 3780,- Kč,

    záměr na využití pozemku parc. č. 609 v k. ú. 
Bašť ve vlastnictví obce pro umístění reklamy.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
    rozhodnutí o námitkách a připomínkách 

k návrhu územního plánu obce Bašť,

    informaci o projednání návrhu opatření 
obecné povahy Územní plán Bašť,

    stanovisko 075426/2014/KUSK nadřízeného 
orgánu územního plánování KÚ Středočes-
kého kraje – odboru regionálního rozvoje 
ze dne 14. 5. 2014, které v případě územního 
plánu obce konstatuje soulad s platnou le-
gislativou,

    stav zastávky Bašť, Baštěk a informace k pro-
bíhajícímu stavebnímu řízení.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
    využití lesa podle záměru TJ Sokol Veltěž.

Zastupitelstvo obce vydalo:
    dle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zá-

kona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a pří-
lohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánova-
cí dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti opatření obecné povahy 
územní plán Bašť. 

Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce 
jsou k dispozici v úředních hodinách na Obec-
ním úřadě nebo na www.obecbast.cz.

LETECKÉ SNÍMKY ELEKTRONICKY
Obec Bašť získala autorská práva k 27 leteckým snímkům obce z loňského roku. Náhledy těchto snímků si můžete prohlédnout během půjčovní 
doby v Obecní knihovně. Vybraný snímek vám bude následně zaslán prostřednictvím úschovny na vámi předanou mailovou adresu. Velikost 
jednoho snímku se pohybuje mezi 30 až 40 MB.

obtížně dostupné. O to smutnější je, že 12 % 
dětí nikdy nezažilo společné čtení s rodiči.

Čtení je důležité, protože zprostředkovává příběhy, 
rozvíjí fantazii, pomáhá pochopit okolní svět 
a vidět ho v souvislostech. Podle průzkumů SCIO 
může mít předčítání rodičů a následné samostatné 
čtení také zásadní vliv na výsledky ve škole. 

V Bašti žije na sedmdesát malých čtenářů 
ve věku 7 až 8 let, pro které je právě třeba Noc 
s Andersenem způsob, jak najít cestu ke knížce. 
Možná by nám rodiče mohli říct, proč své děti 
na akci nepřihlásili. Abychom příští rok mohli 
připravit akci, která by našla své účastníky. 

       (cuc)

Letecké záběry vznikaly v létě 2015. Foto: T. Hora
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MUSÍME SE BÁT ŠIKANY V ZŠ LÍBEZNICE?

Problematikou sociálně patologických jevů a obzvlášť problema-
tikou šikany se na ZŠ a ZUŠ Líbeznice zabývá tým profesionálů 
z pedagogicko-psychologické poradny a ze speciálního pedagogic-
kého centra, který tvoří spolu s vedením školy, výchovným porad-
cem, školním metodikem prevence a třídními učiteli širší Školní 
poradenské pracoviště. 

Na  otázky redakce Baštěckého zpravodaje odpovídala školní 
metodička prevence, paní Mgr. Alkantara Dudková.

Co je cílem školního poradenského pracoviště?
Pracoviště přispívá k prevenci sociálně patologických jevů, pomáhá 
řešit výukové a výchovné problémy, vytváří vhodné podmínky pro 
integraci a inkluzi žáků se zdravotním postižením a pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, pro žáky národnostních menšin, 
cizinců.

Jedním z cílů je, aby z našich dětí vyrostly vyrovnané osobnosti, 
odolné vůči náročným situacím. Dále usilujeme o to, aby se naučily 
ovládat a řešit různé životní problémy, konflikty a uměly říci NE. Také 
se zaměřujeme na rozvoj dovedností, které vedou k posilování jejich 
sebedůvěry.

Pro koho je poradenské pracoviště určeno?
Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno za účelem kvalitního 
vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje 

Ilustrační foto

bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, 
pedagogům školy, školám nebo školským zařízením. 

Žáky upozorňujeme na to, že se na nás mohou kdykoliv obrátit, 
využít pomoci všech pedagogů, třídních učitelů, metodika prevence 
a výchovných poradců. 

Na chodbě v přízemí školy je umístěna schránka důvěry, do které žáci 
mají možnost anonymního vkládání podnětů.

Na koho se žáci nebo rodiče mohou obrátit v případě problémů?

Na webových stránkách školy (www.zslibeznice.cz) v záložce Školní 
poradenské pracoviště jsou uvedeny podrobné informace a rozdělení 
kompetencí mezi jednotlivé členy pracoviště. Například neshody 
a pošťuchování mezi žáky, pocity osamělosti a problémy zvládání 
některých předmětů řeší třídní učitel s výchovným poradcem. 
V případech lhaní, podvodů, krádeží, záškoláctví, ničení školního 
majetku nebo ubližování spolužákům se tým rozšiřuje o mou osobu 
školního metodika prevence a zástupce vedení školy.

Může se vaše pracoviště pochlubit konkrétnímu úspěchy?

K prevenci sociálně patologických jevů je ve škole vypracován 
a průběžně aktualizován Minimální preventivní program, v kterém 
je mimo jiné podrobně zpracována veškerá problematika šikany 
(obsahuje např. Plán proti šikaně a kyberšikaně, Krizový plán při řešení 
šikany, metody práce, cíle programu) včetně vzdělávání pedagogů.  
Díky systematické práci celého týmu ŠPP a všech pedagogů dochází 
na naší škole k minimalizaci sociálně patologických jevů.

Děkujeme za rozhovor.
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RYBÁŘI VSTOUPILI DO NOVÉ SEZÓNY

Aktivita členů rybářského spolku v jarních 
měsících je obvyklá. Zima byla dlouhá a stej-
ně tak dlouhé těšení na zahájení sezóny. Ry-
báři uspořádali již dvě brigády, aby uklidili 
okolí obou rybníků v Bašti a připravili tak 
příjemné prostředí pro své aktivity. Na tři 
desítky dobrovolníků naplnilo pět kontejne-
rů větvemi, vyřezanými nálety, vyhrabaným 
listím. Vše tak bylo připraveno na zahájení 
rybářské sezóny, které se konalo tradičně po-
slední březnovou sobotu. Počasí bylo mimo-
řádně dobré, účast i těch nejmladších rybářů 
hojná, akorát ryby nebraly. Snad se umoudří 
do závodů koncem května, na které vás baš-
těčtí rybáři srdečně zvou. 

(cuc)

BAŠŤ PŘIVÍTALA DEVĚT NOVÝCH OBČÁNKŮ

Jednu dubnovou sobotu se zasedací místnost 
obecního úřadu proměnila v obřadní síň, 
ve které starostka obce přivítala devět nových 
občánků. Tohoto obřadu stále více využívají 
rodiče, kteří se přistěhovali už s větším dít-
kem nebo se jej dříve nemohli účastnit. A tak 
se stává, že děti k podpisu do pamětní knihy 
přicházejí po svých, vedeny rodiči za ruku 
nebo dokonce rozšíří řady dětí z mateřské 
školy a sami zarecitují básničku. O kulturní 
program posledního vítání se postaraly děti 
ze třídy Kostiček pod vedením učitelek paní 
Jitky Nedvědové a paní Lucie Turkové. Part-
nery vítání byl spolek Bašť se baví a s.r.o. Svět 
dětí na dlani z Říčan. Partneři dětem přinášejí 
drobné dárky nebo poukázky na poskytova-
né služby. Od podzimu letošního roku se již 
rodiče nebudou muset o vítání sami ucházet. 
Prezident republiky podepsal novelu zákona 
o obcích, která umožňuje pracovat aktivně 
s registry obyvatel a zvát rodiče narozených 
dětí z vlastní iniciativy obce. 

(cuc)

Vstup do jarní části soutěže se našim fotbalistům nebývale vydařil. 
Všechny čtyři zatím odehrané zápasy vyhráli (s Veltěží 1:0, s Mocho-
vem 2:0, s Vodochody 1:2 a se Sluhy 2:1). V tabulce se tak posunu-
li na druhé místo, které dává za určitých okolností naději na postup 
do třetí třídy. Hra se celkově zlepšila, je znát, že se trénuje i mezi zápasy 
a to ve středu od 18. hod.

Zvláště poslední zápas (do uzávěrky vydání, pozn.red.) s mužstvem 
Sluh byl velmi kvalitní a vítězství, i když vydřené, bylo zasloužené. Tou-
to výhrou se mužstvo SK Bašť přiblížilo vedoucím Sluhům na rozdíl 
šesti bodů a obsadilo druhou příčku tabulky. Další zápasy s Přišimasy 
a Mratínem se hrály až po uzávěrce vydání. SK Bašť vás srdečně zve 
na nejbližší domácí zápas, kterým bude derby s mužstvem Líbeznic 
v neděli 15. května. Přijďte povzbuzovat, výkop je v 17 hodin. 

(Martin Bulvas)

Přivítali jsme miminka i batolata. Foto: M. Zlámal

Rybáři tentokrát na úlovek čekali marně. Foto: J. G. Meger

FOTBALOVÉ JARO V SK BAŠŤ

Celková tabulka Z V R P Skóre B +/-

1. TJ Sokol Sluhy 17 15 0 2 56:20 45 21

2. SK Bášť 17 13 0 4 47:22 39 12

3. FV Plast Sparta Mratín 17 12 1 4 54:28 37 13

4. SK Husinec-Řež 17 12 1 4 63:42 37 10

5. FK Slavoj Toušeň 17 11 0 6 49:35 33 6

6. Sokol Mochov 17 9 2 6 42:19 29 5

7. TJ Sokol Škvorec B 17 9 0 8 48:38 27 3

8. Sokol Veltěž 17 7 1 9 32:27 22 -5

9. Sokol Vodochody 17 6 2 9 27:38 20 -7

10. Sokol Sluštice 17 5 2 10 43:46 17 -7

11. SK Podlipan Přišimasy 17 5 1 11 34:59 16 -8

12. SK Záluží 17 3 4 10 20:46 13 -14

13. 1.FC Líbeznice B 17 3 1 13 26:66 10 -14
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VOLNÁ MÍSTA V TENISOVÉ ŠKOLIČCE

Po  prvním dubnovém ukázkovém dni v  Bašti jsme otevřeli 
na  tenisovém kurtě u  fotbalového hřiště tenisovou školičku pro děti 
od 3,5 let, na kterou navazuje tenisová škola pro pokročilé hráče. V současné době je v Bašti 
otevřen jeden tréninkový den a  to PONDĚLÍ v  odpoledních hodinách. Volná místa jsou 
v časech od 13,00 hod., od 14,00 hod., od 15,00 a od 19,00 hod. Přijďte a zjistíte, jak učíme hrát 
děti tenis. (tým Tenis Akademie Bálek, 720 704 112, tenisakademiebalek.cz)

SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA S GÁBINOUSVÁTEK CYKLISTIKY 
NA BECKOVĚ JIŽ 
V NEDĚLI 22.5.2016

Možná z nich vyrostou budoucí fotbalisté. Foto: M. Opava

Pódiových umístění dosahují pravidelně členové  
CYKLO TEAMU BAŠŤ. Foto: I. Cucová

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA SE V KVĚTNU PŘEDSTAVÍ 
V BAŠTI
Starší přípravka se v dubnu zúčastnila prvního 
z jarních fotbalových turnajů přípravek (OFS 
Praha-východ). Do soutěže je přihlášeno 5 
týmů a postupně proběhnou turnaje na všech 
hřištích zúčastněných týmů. První turnaj byl 
pořádán v Klíčanech a naše děti sehrály ně-
kolik pěkných a velmi dramatických zápasů. 
Ostudu jsme si rozhodně neudělali, vyhráli 
i prohráli dva zápasy a skončili na slušném 
třetím místě díky vyhranému vzájemnému 
zápasu s pořádajícími Klíčany. Výsledek dal-

Cyklistické závody pro širokou veřejnost se 
uskuteční v neděli 22. května 2016 na trati 
v Klíčanech. Pořadatelé závodu ze Sokola 
Veltěž s podporou MAS Nad Prahou připra-
vili již 3. Mistrovství regionu Nad Prahou 
v závodech na horských kolech, kdy hledáme 
každoročně nejlepší cyklisty regionu v jed-
né z 23 kategorií.  Nemusíte být „profesi-
onálními“ sportovci, abyste se stali Mistry 
regionu Nad Prahou, stačí mít horské kolo 
a chuť si trochu protáhnout tělo. 

Pro letošní rok je připraveno několik novi-
nek. Zázemí bude tradičně v areálu společ-
nosti KB Expert, připraven bude mimo jiné 
nový catering, který se postará o jídlo a pití 
po celou dobu akce. 

Na trati postupně připravujeme nové tech-
nické pasáže, nemusíte mít ale vůbec žádný 
strach. Všechny úseky, které se Vám budou 
zdát obtížné, budou mít svojí lehčí nenároč-
nou objízdnou variantu, tzn. „Chicken Way“. 
Pro nejmenší kategorie jsme některé výjezdy 
upravili tak, aby byly ještě jednodušší.

A protože je naším heslem poznávání a setká-
vání lidí z regionu Nad Prahou, připravujeme 
pro Vás ukázkové tréninky na trati. Můžete 
si přijít vyzkoušet trať závodu a třeba se i něco 
přiučit od průvodců, kteří Vám ochotně pora-
dí, jak bezpečněji a rychleji jezdit na kole, jak 
překonat nějakou překážku. Sejdeme se vždy 
na uzavřené asfaltové cestě od Klíčan do Sed-
lece, asi 150 m za závorou směrem od Klíčan. 
Zapište si tedy termíny ukázkových tréninků 
1. května od 15 do 17 hodin, 9. a 18. května 
vždy od 17 do 19 hodin. 

(Pavel Mišoň)

šího dubnového turnaje v Šestajovicích nebyl 
do uzávěrky Zpravodaje znám. Průběžnou ta-
bulku jarní části naleznete na http://www.of-
spv-turnaje.eu/starsi-pripravky/jaro/divize-f/. 

Další tři květnové turnaje se uskuteční na hři-
šti TJ Meteor Stříb. Skalice (8.), TJ Liblice (28.), 
ale především pak 21. na domácím hřišti. Bu-
deme rádi, pokud přijdete a naše (vaše) děti 
řádně a nahlas podpoříte. 

(Martin Opava)

Jen díky ochotě, aktivitě a odhodlanosti tre-
nérky Gabriely Mongodi mohla začít sportov-
ní školička pro předškolní děti. K fotbalu mají 
některé z nich ještě daleko, ale v tomto věku 
je cílem především sportovní aktivita jako 
taková, rozvoj motoriky a komunikace v ko-
lektivu. Více než s fotbalovým míčem si tak 
hrají na honěnou, závodí spolu v překážko-
vých drahách, skáčou v žebříčcích, při jedno-
duchých soutěžích se učí základní spolupráci 
apod. Školička probíhá každou středu a pátek 
od 17:00 a trvá hodinu. Po této době již ti nej-
menší začínají ztrácet koncentraci. Aktuálně 
do kroužku dochází obvykle do 10 dětí a tak 
spolu se staršími chodí na tréninky pravidelně 
okolo 25 dětí, často i více. 

(Martin Opava)
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CELÁ BAŠŤ BOHUŽEL NEUKLÍZELA

V polovině dubna proběhla hlavní vlna úklidů v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. Do  1  570 místních úklidů černých skládek a  pohozeného odpadu se zapojilo 
okolo 65 000 dobrovolníků. Českou republiku se jim podařilo zbavit 1 600 tun odpadu. 
Organizátoři i přesto upozorňují, že v boji proti černým skládkám jsme pořád na začátku. 

Organizátoři letošního Ukliďme svět, ukliďme Česko,  kterou tento rok poprvé společně pořádali 
Spolek Ekosmák a Český svaz ochránců přírody, si nastavili laťku opravdu vysoko. Jejich cílem 
bylo zapojit do úklidů 100 000 aktivních dobrovolníků. Po hlavní vlně můžeme konstatovat, že 
tak vysoko nedosáhli. I tak ale výrazně překonali loňská čísla: Úklidů se zúčastnilo úctyhodných 
65 000 dobrovolníků. Bohužel ani v Bašti se odhad, že se do úklidu zapojí 10 % obyvatel obce, 
tj. 200 dobrovolníků, nenaplnil. Především díky iniciativě spolků se úklidu zúčastnilo okolo 90 
občanů, z toho třetina byly děti.

Členové CYKLO TEAMU BAŠŤ vyčistili příkopy a část lesa v kopci na Klíčany. Mezi jejich 
největší úlovky patřila sedačka obrostlá mechem, na tři desítky pneumatik a krokodýl. Zahrádkáři 
ze zimního spánku probudili park u Vily. Obyvatelé lokality Nová Bašť uklidili okolí autobusové 
zastávky a přístupovou cestu ke Zlonínskému potoku.

Členové kroužku Mladý strážník uklidili alej na Beckov. Týden před hlavní vlnou úklidu se 
tak připojili k akci Uklízí celá Bašť. Osmnáct dětí a šest dospělých vysbíralo během dopoledne 
1 tunu odpadků, mezi kterým nechyběly plasty nejrůznějšího druhu, plastové lahve, použité 
pneumatiky, staré kabely nebo přední kapota od vozidla Trabant. Na závěr připravila Obecní 
policie Líbeznice pro účastníky opékání buřtů jako poděkování za aktivní a nezištnou pomoc.

Všem účastníkům patří obrovský dík za jejich čas, který obětovali ze svého volna, aby nám 
zpříjemnili prostředí, ve kterém žijeme. Aby uklidili po svých spoluobčanech, kteří nepořádek 
dělají a otravují tak nejen životní prostředí, ale i život nám všem, kteří odpad ukládáme tam, kam 
patří. Příroda to rozhodně není. 

(cuc) V klíčanském kopci byl při úklidu uloven krokodýl. Foto: P. Cuc

Tunu odpadků sesbírali mladí strážníci. Foto: OP Líbeznice

Členové CYKLO TEAMU BAŠŤ přijeli na kolech. Foto: P. Cuc

Rybáři si zahráli na prince z Šípkové Růženky. Foto: J. G. Meger Obyvatelé Nové Bašti uklidili sami sobě. Foto: J. Staněk

Mimořádná příloha Zpravodaje
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ODPADY STOKRÁT JINAK ANEB KAM S NÍM

Řidiči s trávou způsobují dopravní zácpy

Pro zahradní odpad lze v Bašti využít biopopel-
nice nebo je možné jej bezplatně uložit na sběr-
ném místě v ulici Za Kovárnou. Zahájení za-
hrádkářské sezóny způsobilo obrovský nárůst 
zájmu o uložení odpadu na tomto místě a tak 
množství automobilů blokuje průjezd ulice 
Za Kovárnou (viz foto). Jde o nepříjemné a ne-
přijatelné omezení pro obyvatele žijící v bezpro-
střední blízkosti. Prosíme tedy řidiče o důsledné 
dodržování pokynů obsluhy a především ukáz-
něnost, aby se dopady na občany žijící v okol-
ních nemovitostech podařilo minimalizovat.

Třídíme stále více
Počet stanovišť na tříděný odpad bude v nej-
bližší době navýšen ze současných devíti 
o nové místo v lokalitě Za Bažantnicí. Obec 
bude využití tohoto stanoviště pravidelně vy-
hodnocovat a pokud se bude stávat místem 
ukládání stavebního odpadu, bude toto místo zrušeno do doby úplné-
ho dokončení výstavby v lokalitě. Žádáme proto obyvatele lokality, aby 
se o to, co se do kontejnerů ukládá, ve vlastním zájmu zajímali. Na kon-
tejnerové stanoviště na tříděný odpad na Horce bude v nejbližším 
možném termínu umístěn další kontejner na plasty a bude navýšena 
frekvence svozu kontejneru na papír. Nevytříděný směsný odpad patří 
do vašich popelnic, rozhodně nepatří ke kontejnerům nebo do nich. 

Sběrné místo i pro velkoobjemový odpad
Sběrné místo je od poloviny dubna otevřeno i v úterý a po celou 
dobu lze odevzdávat nejen zahradní odpad, ale i velkoobjemový od-
pad a elektro. Rozhodně to nemusí u kontejnerů vypadat tak, jako 
minulou neděli v lokalitě Nad Dvorem (viz foto). Každotýdenní 
úklid nepořádku stojí obec nemalé finanční prostředky, které pak 
chybějí jinde.

Ani zahradní odpad do přírody nepatří
Bohužel se stále najde dost lidí, kteří ho bez 
okolků vyvezou na pozemek, který jim nepatří 
a není pro uložení odpadu určený. Příkladem 
mohou být stanoviště kontejnerů na tříděný 
odpad, okolí autobusové zastávky Měšická, 
příkopy podél Hlavní ulice nebo zelená plo-
cha mezi Zlonínským potokem a Novou Baští. 
S posekanou trávou nebo listím si sice příroda 
za nějaký čas poradí. Horší už to je ale s větve-
mi keřů nebo stromů. Na různých místech pak 
vznikají nevzhledné hromady odpadu, který 
sice přírodě neuškodí, ale rozhodně to není 
něco, co bychom v Bašti chtěli vidět (viz foto). 
V případě příkopů podél Hlavní ulice dochází 
navíc k jejich postupnému zavážení a tím pře-
stávají plnit svou funkci. 

Nebuďte prosím lhostejní ke svému okolí. 

(sta, cuc)

Zahájení zahrádkářské sezóny způsobilo dopravní Kolaps. Foto: M. Pátek

Stanoviště kontejnerů Nad Dvorem připomíná skládku. Foto: I. Cucová

O kompost na obecních pozemcích obec nestojí.  
Foto: I. Cucová

Mimořádná příloha Zpravodaje
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Mimořádná příloha Zpravodaje

INFORMACE K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, JEJICHŽ PŮVODCEM JSOU OBČANÉ 
(FYZICKÉ OSOBY)

SMĚSNÝ ODPAD
Pro odvoz směsného 
komunálního (do-
movního) odpadu 
jsou k dispozici po-
pelnice o objemu 80 
nebo 120 litrů. Svoz 
je prováděn každý 
čtvrtek v brzkých 

ranních hodinách. Na popelnici musí být 
řádně vylepena platná známka prokazují-
cí zaplacení poplatku. Poplatky jsou hraze-
ny jednou ročně vždy během ledna a února, 
jejich přehled je k dispozici na stránkách 
www.obecbast.cz. 

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Stanoviště kontej-
nerů na tříděný od-
pad jsou umístěna 
na celkem 9 místech 
v obci. Odkládat je 
možné papír, plas-
ty, sklo a nápojové 
kartony (Tetra Pak). 

Krabice, plastové láhve a nápojové kartony je 
třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontej-
nerům (mimo sběrné nádoby) nesmí být od-
kládán žádný odpad ani jiné předměty. Služba 
je určena pouze pro občany (fyzické osoby), 
nikoliv podnikatele. 

BIO ODPAD
Sběrné nádoby hně-
dé barvy určené pro 
bio odpad je možné 
získat na obecním 
úřadě. Popelni-
ce o objemu 120 
nebo 240 litrů jsou 
vyváženy jednou 

za čtrnáct dnů v období od jara do podzimu. 
Přehled poplatků je k dispozici na stránkách  
www.obecbast.cz. 

ZAHRADNÍ ODPAD
Zahradní odpad – 
posekanou trávu 
a větve – mohou 
obyvatelé obce zdar-
ma odkládat od jara 
do podzimu na sběr-
ném místě v ulici 
Za Kovárnou. Služ-

ba je učena pouze pro občany obce (fyzické 
osoby), kteří se prokáží dokladem o zaplace-
ní poplatku za odvoz komunálního odpadu. 

LÉKY
Léky je možné ode-
vzdávat v lékár-
nách nebo v rámci 
mobilního svozu, 
který v obci probí-
há několikrát roč-
ně. Bezplatná služ-
ba je určena pouze 

pro občany (fyzické osoby).  Podrobnosti jsou 
vždy zveřejněny na stránkách www.obecbast.
cz a v Baštěckém zpravodaji. 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Velkoobjemový od-
pad (starý nábytek, 
koberce, apod.) je 
možné odevzdávat 
na sběrném místě 
v ulici Za Kovárnou 
(lokalita Za Hor-
kou). Nábytek je tře-

ba odevzdávat v rozloženém stavu.

PNEUMATIKY
Pneumatiky je mož-
né odevzdávat v rám-
ci mobilního svozu, 
který v obci probíhá 
několikrát ročně. 
Bezplatná služba je 
určena pouze pro ob-
čany (fyzické osoby).  
Podrobnosti jsou 

vždy zveřejněny na stránkách www.obecbast.
cz a v Baštěckém zpravodaji.

VÁNOČNÍ STROMKY
Sběr vánočních 
stromků je prováděn 
každoročně v průbě-
hu dvou lednových 
nedělí. Podrobnosti 
jsou vždy zveřejněny 
na stránkách www.
obecbast.cz a v Baš-
těckém zpravodaji.

STAVEBNÍ SUŤ
Stavební suť nepat-
ří do komunálního 
odpadu. Veškerý sta-
vební odpad musí 
být zlikvidován pro-
střednictvím specia-
lizované firmy.

POUŽITÝ TEXTIL A OBUV
Použité oblečení (kabáty, 
kusy spodního a vrchní-
ho oblečení), páry bot, 
použité textilní výrobky 
(deky, závěsy, ložní po-
vlečení) je možné od-
kládat do speciálního 
kontejneru umístěného 

na Návsi a v lokalitě Nad Dvorem. Veškeré  
textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, 
složené a uložené v igelitových pytlích, páry 
bot přivázaných k sobě. Do kontejneru nepatří 
krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepou-
žitelné oblečení, koberce nebo matrace.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
Drobná elektrozaří-
zení, baterie a aku-
mulátory je možné 
odkládat do červe-
ného kontejneru 
umístěného na Ná-
vsi. Ostatní elektro-
spotřebiče je možné 

odevzdat v rámci tzv. zpětného odběru nebo 
na sběrném místě v ulici Za Kovárnou (loka-
lita Za Horkou). 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečný od-
pad je možné ode-
vzdávat v rámci 
mobilního svozu, 
který v obci probí-
há několikrát ročně. 
Bezplatná služba je 
určena pouze pro 

občany (fyzické osoby). Podrobnosti jsou 
vždy zveřejněny na stránkách www.obecbast.
cz a v Baštěckém zpravodaji. 

KOVY
Drobné kovové před-
měty je možné odklá-
dat do šedého kontej-
neru, který je umístěn 
na Návsi a na sběr-
ném místě v ulici 
Za Kovárnou. Nej-
bližší sběrna surovin 

se nachází v Mělnické ulici v Líbeznicích. 

WWW.JAKTRIDIT.CZ
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KDY SE V BAŠTI VYVÁŽEJÍ KONTEJNERY

Místo
 

Papír Plasty Sklo Nápojové kartony

Obecní úřad
úterý, pátek

1 kontejner

pondělí, čtvrtek

1 kontejner

1x měsíčně

1 kontejner

sudé pondělí

1 sběrná nádoba

Náves
úterý, pátek, neděle

1 kontejner

pondělí, čtvrtek

2 kontejnery

1x měsíčně

1 kontejner

sudé pondělí

1 kontejner

Horka
úterý, pátek, neděle

1 kontejner

pondělí, čtvrtek

2 kontejnery

1x měsíčně

1 kontejner

sudé pondělí

1 sběrná nádoba

Nová Bašť
úterý, pátek, neděle

3 kontejnery

pondělí, čtvrtek

4 kontejnery

2x měsíčně

1 kontejner

sudé pondělí

1 kontejner

Nad Dvorem
úterý, pátek, neděle

2 kontejnery

pondělí, čtvrtek

2 kontejner

1x měsíčně

1 kontejner

sudé pondělí

1 kontejner

K Beckovu Za Školkou
úterý, pátek

2 kontejnery

pondělí, čtvrtek

2 kontejnery

1x měsíčně

1 kontejner

sudé pondělí

1 kontejner

Hlavní U hřiště
úterý, pátek

1 kontejner

pondělí, čtvrtek

1 kontejner

1x měsíčně

1 kontejner

sudé pondělí

1 kontejner

K Vlkánici
úterý, pátek

1 kontejner

pondělí, čtvrtek

1 kontejner

1x měsíčně

1 kontejner

sudé pondělí

1 sběrná nádoba

Baštěk K Rybníku
úterý, pátek

1 kontejner

pondělí, čtvrtek

2 kontejnery

1x měsíčně

1 kontejner

sudé pondělí

1 kontejner

Baštěk U kapličky
úterý, pátek

1 kontejner

pondělí, čtvrtek

1 kontejner

1x měsíčně

1 kontejner

sudé pondělí

1 sběrná nádoba

DO KONTEJNERŮ PATŘÍ POUZE TŘÍDĚNÝ ODPAD;  
KRABICE, PLASTOVÉ LÁHVE A NÁPOJOVÉ KARTONY PŘED VHOZENÍM SEŠLÁPNĚTE. 

KE KONTEJNERŮM NEODKLÁDEJTE ŽÁDNÝ ODPAD (TŘÍDĚNÝ I NETŘÍDĚNÝ) ANI JINÉ PŘEDMĚTY.

Mimořádná příloha Zpravodaje
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BESEDA O MOŽNOSTECH DOTACÍ 
NA NOVÉ KOTLE 31. KVĚTNA, 
16 HODIN, OBECNÍ KNIHOVNA

Obec Bašť ve  spolupráci se společností 
OPOP z Valašského Meziříčí pro vás připravila 
besedu o  nové legislativě týkající se kontrol 
technického stavu a  provozu zdrojů vytápění 
na pevná paliva, o možnostech získat finanční 
příspěvek na  výměnu kotle a  o  tom, jak se 
orientovat v nabídkách jak kotlů, tak zpracování 
žádostí o dotaci. 

Pokud máte o  besedu zájem, potvrďte, 
prosíme, svoji účast do  20. května 
telefonicky na čísle 608 982 366

MOBILNÍ VETERINÁRNÍ ORDINACE - 12. KVĚTNA

Pro velký zájem, který projevili majitele domácích zvířat, bude na cvičišti kynologie 
Bašť  opět k  dispozici mobilní veterinární ordinace. Přesný čas bude s  předstihem 
uveden na stránkách www.kynologiebast.cz
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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
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