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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

dnes se s  vámi chci podělit o  své malé radosti. 
Konečně přišlo jaro, příroda rozkvetla, obloha se 
častěji modrá než kaboní. A i při překotném pro-
bouzení přírody se nám daří veřejná prostranství 
udržet upravená, uklizená, posekaná. Pokud zrov-
na právě teď není před vaším domem trávník po-
sekaný, věřte, že brzy bude. Do  konce května se 
nám podařilo každé zelené místo v obci posekat, 
některá i dvakrát. A to v současné době udržujeme 
už skoro tři hektary veřejné zeleně a  v  letošním 
roce přibyde více jak půl hektaru nového parku.

Získali jsme totiž dotaci na  vybudování lesopar-
ku v  Nové Bašti. Při cestičce mezi Novou Baští 
a  školkami Na  Horce podél zahrad u  rodinných 
domů vznikne lesopark podle návrhu Školního 
statku Mělník, který má v Bašti za sebou již jednu 
úspěšnou realizaci parku u  Hlavní. V  Nové Bašti 
tak vznikne tolik důležité místo, kde bude možné 
aktivně trávit volný čas a setkávat se v příjemném 
prostředí mimo zástavbu, asfaltové cesty a zapar-
kovaná auta.

Setkáváme se častěji a akce navštěvují dnes už ne 
desítky, ale stovky obyvatel a  návštěvníků obce. 
Uvnitř čísla se můžete přesvědčit, kolik účastníků 
se aktivně podílelo na  otevření Naučné stezky 
Beckov. Záměrně píšu aktivně, protože prošli sko-
ro dva kilometry dlouhou trať, na které plnili ne-
jen vědomostní, ale i pohybové úkoly. Při otevření 
Naučné stezky Beckov se mi taky splnilo jedno 
velké přání, a to aby spolky v obci při akcích spo-
lupracovaly. Akci pro nás společně připravily spol-
ky Bašť se baví, fotbalová přípravka SK Bašť a CYK-
LO TEAM BAŠŤ. Všem dobrovolníkům moc děkuji. 
Nejen za  splněné přání, ale především za  skvěle 
připravenou a zorganizovanou akci.

Skvěle zorganizovaný byl i  fotbalový turnaj star-
ších přípravek, který hostila fotbalová přípravka 
SK Bašť. Náš tým obsadil skvělé druhé místo. A tře-
šinkou na dortu bylo sympatické fandění o něco 
starších baštěckých fotbalistů, kteří mohli sobotní 
dopoledne trávit určitě jinak, ale přišli a povzbu-
dili své budoucí spoluhráče nebo nástupce. Ško-
da, že si cestu na  fotbalové hřiště nenašli i další. 
Ale tím si své malé radosti kazit nebudu.

Krásné těšení na prázdniny a dovolené vám přeje

Iva Cucová
starostka

Starší přípravka získala druhé místo 
na fotbalovém turnaji, jehož pořadatelem 
byla fotbalová přípravka SK Bašť. Přidala 
tak další úspěch k prvnímu místu z turnaje 
ve Stříbrné Skalici. 

To, co se ještě před dvěma roky zdálo jako uto-
pie, je skutečností. Bašť má svůj mládežnický 
fotbal. A úspěšný fotbal. Na fotbalovém hřišti 
se dvakrát týdně pohybují na tři desítky dětí, 
od těch úplně nejmenších, kterým se věnuje 

Gábina Mongodi, přes mladší přípravku 
až po tu starší, které jsou v péči Milana 
Jusky, Martina Opavy a Roberta Vanke. 
Občas tréninky zpestří i bývalý prvoli-
gový fotbalista Zdeněk Šenkeřík. Spor-
tovní školičku i fotbalovou přípravku 
a lidi kolem ní jsme vám představili 
v minulých vydáních Baštěckého zpra-
vodaje, dnes vám ve sportovní rubrice 
přinášíme reportáž ze sobotního turna-
je, který hostila Bašť. K vzorné organiza-
ci turnaje přispěla další spousta dobro-
volníků, kteří se postarali o občerstvení, 
sponzoři a dárci odměn, krásné počasí, 
fandící rodiče. Své budoucí spoluhráče 
nebo nástupce přišli i s bubnem po-
vzbudit jejich o něco starší kolegové, 
kteří hráli nebo hrají za seniorskou SK 
Bašť – bratři Icikové, Lukáš Kříž, Pavel 
Rodr a Michal Kundert. Bylo to velice 
sympatické gesto. A tak k úplně bez-
chybnému dojmu chyběl pouze kvalitní 
trávník, ale jak přislíbil čestný host tur-
naje, starostka obce Iva Cucová, příští 
rok by mohla být situace lepší.

BAŠŤ DOSTANE NOVÝ PARK

Hráči starší přípravky SK Bašť po vítězném zápase. Foto: I. Cucová

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo v květnu poskytnutí dotace obci Bašť 
ve výši 500 tis. Kč na vybudování lesoparku v Nové Bašti. 

Obec vlastní pozemek 105/3, který je vedený jako orná půda. Bohužel zemědělci o něj zájem 
neprojevili a tak zůstává neobdělaný, neudržovaný a nevzhledný. Pozemek bezprostředně 
navazuje na zahrady rodinných domů v Nové Bašti. Obec se od roku 2013 snažila získat 
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Bývalou restauraci U Oličů bychom poznali už jenom podle pozůstatku 
výmalby. Foto: I. Cucová

POČET OBYVATEL PŘEKROČIL MAGICKOU 
DVOUTISÍCOVKU

Z KVĚTNOVÉHO 
ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA 
OBCE
 
Zastupitelstvo obce  
vzalo na vědomí:
    zprávy finančního, kontrolního 
a školského výboru,

    návrh změny č. 3 územního plá-
nu města Klecany a návrh změ-
ny č. 2 územního plánu obce 
Zlonín,

    zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Bašť za rok 
2015 zpracovanou odborem 
kontroly krajského úřadu Stře-
dočeského kraje.

Zastupitelstvo obce schválilo:
    rozpočtové opatření č. 2/2016,

    smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu 
k pozemku parc. č. 371 v k. ú. 
Bašť mezi obcí Bašť a společností 
ČEZ Distribuce, a.s.

    provozní řád sběrného místa 
obce.

Celé zápisy ze zasedání zastupitel-
stva obce jsou k dispozici v úřed-
ních hodinách na Obecním úřadě 
nebo na www.obecbast.cz.

OBRAZEM  
Z REKONSTRUKCE U OLIČŮ

DO DIÁŘE

 neděle 5. června
zájezd na divadelní muzikál Ať žijí 
duchové

 pondělí 6. června
zveřejnění výsledků přijímacího řízení 
do MŠ

 sobota 18. června
Dětské rybářské závody

 sobota 18. června 
Den dětí

 pondělí 20. června
ukončení dotazování v MŠ

 sobota 25. června
svoz nebezpečného odpadu

 sobota 25. června
9. atletické hry

 sobota 25. června
Vítání prázdnin

 pondělí 27. června
zasedání zastupitelstva obce, 19 hodin, 
OÚ Bašť

OZNÁMENÍ, UPOZORNĚNÍ, 
VÝZVY DO VAŠEHO MOBILU

Nemáte přístup k  počítači? Chcete na  svůj mo-
bil dostávat informace o  aktuálním dění v  Bašti? 
Chcete vědět, kdy a  kde se v  Bašti konají nejrůz-
nější sportovní, kulturní a  společenské akce, kdy 
probíhá očkování psů, do jakého divadla je možné 
si zarezervovat vstupenky? Stačí se zaregistrovat 
k  odběru aktualit prostřednictvím SMS z  webu. 
Všichni, kteří nemají počítač nebo připojení na in-
ternet tak mohou učinit osobně v úředních hodi-
nách obecního úřadu nebo telefonicky na  čísle 
283  981  065. Na  svůj mobil budete dostávat vý-
hradně informace týkající se dění v Bašti a žádnou 
reklamu ani komerční sdělení.

MOBILNÍ SVOZ  
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
a  pneumatik proběhne v  sobotu 
25. června 2016 v těchto časech:

 od 10:00 do 10:15 Baštěk u kapličky

 od 10:25 do 10:40 Bašť  
u obecního úřadu

 od 10:50 do 11:05 Nová Bašť 
 u školky KinderGarten

 od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem 
 - roh ulic Sedlecká a Na Libovínek.

Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán 
elektroodpad. Ten je možné odevzdat 
na sběrném místě v ulici Za Kovárnou.

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.).

Každoročně koncem dubna zveřejňuje Český statistický úřad informace o počtu obyvatel obcí 
České republiky k 1. lednu. V loňském roce nám chybělo pár obyvatel k dosažení dvoutisícové 
hranice, takže jsme překročení v letošním roce očekávali. Ale kolik to bude přesně? V průběhu 
loňského roku se subjektivně mohlo zdát, že se na obecním úřadě hlásí více obyvatel. Ale mno-
ho trvalých pobytů jsme taky zrušili, takže výsledná hodnota počtu trvale hlášených obyvatel 
k 1. 1. 2016 je 2 126, z toho  je 1 101 mužů a 1 025 žen. Věkový průměr je 34,7 let. V obci žije 
503 dětí od miminek až po teenagery a 250 seniorů nad 60 let (viz následující grafy).

Věková struktura dětí a mládeže v Bašti Podíl nejvýznamnějších skupin obyvatelstva Baště

0 - 3 roky
22 %

17 - 18 let
7 % Senioři

12 %

4 - 6 let
22 %

Děti a mládež
24 %

Produktivní věk
64 %

12 -16 let
14 %

7 -11 let
35 %
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BAŠŤ DOSTANE NOVÝ PARK

finanční prostředky z nejrůznějších národních 
nebo evropských dotačních programů 
i soukromých grantů na jeho revitalizaci, 
bohužel bezúspěšně. Zároveň narážela 
na problém ve starém územním plánu obce, 
který znemožňoval úspěšně dokončit územní 
řízení o změně využití území. Jaro 2016 ovšem 
přineslo do problému zásadní obrat. Obec 
schválila nový územní plán, kde je tento 
pozemek zahrnutý do veřejné zeleně a zároveň 
se podařilo získat 50 % financí, potřebných 
na realizaci. Rozpočet projektu počítá 
s investicí ve výši 1 miliónu korun. Lesopark 
v Nové Bašti je prvním počinem takzvaného 
zeleného prstence kolem obce, kterým 
budou jasně vymezeny hranice zastavěného 
území a zároveň budou zacloněny polnosti, 

NÁVŠTĚVA PREVENTIVNÍCH PŘEDNÁŠEK OBECNÍ POLICIE SE 
SENIORCE VYPLATILA

V MĚŠICÍCH SRÁŽKA VLAKU A NÁKLADNÍHO VOZIDLA

V ODOLENÉ VODĚ HLEDAČI OZNÁMILI NÁLEZ MINY

Dne 26. 4. 2016 byla hlídka OP přivolána míst-
ní seniorkou do obce Bašť,  která žádala o radu 
a  pomoc při jednání s neodbytným obchod-
ním zástupcem, který nabízel výhodné sazby 
na dodávku elektrické energie. Seniorka uved-
la, že muže pozvala do bytu, kdy před tím ji 
ujišťoval, že se nebude v žádném případě jed-
nat o  změnu smlouvy a pouze představí na-
bídku společnosti,  kterou zastupuje. Po vstupu 
do bytu muž začal údajně používat praktiky 
tzv. „šmejdů“, začal hodně mluvit o všem mož-
ném a nutit seniorku k podpisu smlouvy, se 
kterou oznamovatelku neseznámil a nabízel 
různé dárky, když smlouvu podepíše. Seniorka 

se kterými zahrady 
mnoha rodinných 
domů sousedí. 
Během léta bude 
připravena k podpisu 
smlouva o dotaci, 
vysoutěžen dodavatel 
a podepsána smlouva 
o dílo, tak, aby 
na podzim mohly 
proběhnout terénní 
úpravy, vysázení 
všech rostlin a vysetí 
trávníku. Autorem 
projektu je Školní statek Mělník, který má 
v Bašti za sebou již jednu úspěšnou realizaci 
a to park u Hlavní ulice. Podle projektu bude 

na ploše 7 tisíc metrů čtverečních vysázeno 
2 500 sazenic skoro 30 druhů rostlin. 

(cuc)

Vizualizace lesoparku v Nové Bašti. Foto: Školní statek Mělník

následně kontaktovala hlídku obecní policie, 
vzhledem k tomu, že byla na několika před-
náškách strážníků, kdy se v rámci projektu 
Bezpečný domov, který je zaměřen na seniory 
a osaměle žijící osoby hovořilo o praktikách 
tzv. šmejdů a vykutálených obchodních zá-
stupců. Po příjezdu na místo hlídka OP zto-
tožnila „obchodního zástupce“ a poučila jej, že 
svým jednáním porušuje tržní řád obce Bašť, 
kterým je na katastrálním území obce Bašť za-
kázán pochůzkový podomní prodej a nabídka 
služeb a kdy mu za toto jednání hrozí uložení 
blokové pokuty do výše 5 000 Kč. Muž náhle 
začal uvádět, že nikoho k podpisu smlou-

vy nenutí a vše je na svobodné vůli seniorky 
a roztrhal již podepsanou smlouvu, kterou 
před příjezdem hlídky OP podepsal manžel se-
niorky. Zde bylo mimo jiné malými písmenky 
uvedeno, že v případě odstoupení od smlouvy 
bude po seniorech požadována smluvní poku-
ta ve výši několika tisíc korun. O tomto usta-
novení však senioři nevěděli. Hlídkou byl muž 
vykázán. Následným šetřením k osobě povede-
ného obchodního zástupce bylo zjištěno, že se 
jedná o osobu s trestní minulostí majetkového 
charakteru s trvalým bydlištěm na ohlašovně. 

(Rudolf Sedlák, OP Líbeznice)

Jeden květnový den v  ranních hodinách 
přijali operátoři tísňové linky oznámení 
o  dopravní nehodě na  jednokolejné trati 
v obci Měšice. 

Policisté po příjezdu na místo zjistili, že ná-
kladní vozidlo asistující při frézování komuni-
kace po dokončení prací vjelo do kolejiště, kde 
zůstalo stát. Do stojícího nákladního vozidla 
Tatra narazil osobní motorový vlak s cestující-
mi. Při střetu došlo k lehkému zranění několika 

osob, které byly převezeny do nemocnice. Ři-
dič z nákladního vozidla ještě před samotným 
střetem vyskočil z kabiny ven a při odmrštění 
vozidla mimo kolejiště byl pouze lehce zraněn. 
Řidič nákladního vozidla na místě uplatnil 
technickou závadu. Dopravní policisté nyní 
zjišťují, co se na místě přesně stalo. Zajištěné 
vozidlo kriminalisté zaslali k provedení exper-
tízy, která zjistí, zda vozidlo opravdu zůstalo 
stát na kolejišti z důvodu technické závady 
nebo je vina na straně řidiče.

Příjezdová komunikace byla na místě uzavře-
na až do vyproštění nákladního vozidla a od-
stranění všech škod na kolejišti. 

Kriminalisté zahájili úkony trestního říze-
ní pro podezření z trestného činu obecného 
ohrožení z nedbalosti. Až provedená exper-
tíza a další vyšetřování určí přesnou příčinu 
dopravní nehody. Celá komunikace byla opět 
zprůjezdněna a vlaková doprava obnovena 
v odpoledních hodinách. 

V neděli 15. května v podvečerních hodinách 
přijali operátoři tísňové linky oznámení o ná-
lezu nášlapné miny v obci Odolena Voda po-
blíž ulice Vodolská. Po příjezdu na místo poli-
cisté zjistili, že děvětadvacetiletý muž se svým 
kamarádem hledali pomocí detektoru kovu 
v této obci a přilehlém lese poklady ukryté 
v půdě. Krátce před devatenáctou hodinou 
večerní detektorem našli místo, kde bylo něco 
ukrytého. Po odkrytí zeminy a vykopání jámy 

o přibližné velikosti 30 x 30 cm nalezli před-
mět připomínající nášlapnou minu, který vyn-
dali na trávník a více s ním již nemanipulovali. 
Po příjezdu na místo policisté oba muže vyká-
zali z místa do bezpečného prostoru a na mís-
to přivolali pyrotechnika. 

Policejní pyrotechnik po kontrole předmětu 
uvedl, že se jedná o předmět připomínající 
dříve používanou munici a není bezprostřed-

ně nebezpečný. Z tohoto důvodu nebylo nutno 
zneškodnění přímo na místě a pyrotechnik si 
z místa odvezl předmět k dalšímu zkoumání. 

Policisté v souvislosti s tímto nálezem opa-
kovaně varují občany, aby v případě nálezu 
podezřelého předmětu připomínající mu-
nici, okamžitě volali Policii ČR a v žádném 
případě s ním nemanipulovali. 

(PČR Praha venkov – východ)
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DO LÍBEZNICKÉ ŠKOLY MÍŘÍ 
SKORO DVĚ STOVKY PRVŇÁČKŮ

DOTAZNÍKEM K DALŠÍMU 
ZKVALITŇOVÁNÍ SLUŽEB ŠKOLKY

TROCHA STATISTIKY Z LETOŠNÍHO 
ZÁPISU DO MŠ

ŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA

Jednou z disciplín olympiády byl přeskok přes překážky. Foto: M. Strouhalová Do přetahování lanem děti vložily všechny své síly. Foto: M. Strouhalová

Zápis dětí do prvních tříd probíhal v budově Rondelu ve všech osmi 
třídách od 9.00 do 16.30 v sobotu 23. ledna. Zápisu se zúčastnilo 166 
dětí. Náhradního termínu 9. února se zúčastnilo 25 dětí. 

„Letos jsme zápis uspořádali v sobotu. Chtěli jsme, aby tento den byl 
pro děti slavnostní a aby proběhl beze spěchu pro všechny zúčastněné 
– žadatele, rodiče, učitele. Ve všedním dni je nutné přizpůsobit zápisu 
celou organizaci a to s sebou určitě nese spěch a stres. Věřím, že tuto 
změnu všichni uvítali,“ přiblížila samotný zápis ředitelka školy Ivana 
Pekárková. 

Děti i jejich rodiče, v mnohých případech i prarodiče a sourozenci, 
si tak mohli prohlédnout nové třídy a pozorovat, jak budoucí žáček 
zvládá svoji první velkou zkoušku. Letos se i díky nadstandardnímu 
technickému vybavení budovy dovednosti prověřovaly na interaktiv-
ní tabuli. 

(Andrea Gruntová, redakčně upraveno)

Koncem května bylo zahájeno dotazníkové šetření mezi rodiči dětí 
navštěvujících mateřskou školu. Šetření bude pokračovat ještě v prů-
běhu června. Největším zájmem obce i personálu školky především je, 
aby naše děti byly spokojené, aby se harmonicky rozvíjely v příjemném 
prostředí, zkrátka aby se do školky těšily. Výsledky hodnocení budou 
přínosem pro každodenní komunikaci s vedením školky, která umožní 
další zlepšování činnosti na základě vašich podnětů. Dotazník můžete 
vyplnit v elektronické podobě (odkazy jsou na stránkách obce i MŠ) 
nebo v tištěné podobě na formulářích, které jsou k dispozici u peda-
gogického personálu jednotlivých tříd mateřské školy. Vyplňovat nebo 
odevzdávat je možné do 20. června. Děkujeme. 

(cuc)

V měsíci květnu proběhlo přijímací řízení pro nový školní rok. Bylo po-
dáno 58 žádostí, což je o 10 % méně než v loňském roce. Nepotvrdily se 
tak obavy, že se do obce hlásí více obyvatel, především rodin s malými 
dětmi, než v předchozích letech. Bohužel volných míst je pouze 27, mís-
to původně očekávaných 33, což je způsobeno vyšším počtem odkladů 
školní docházky, které pro své děti žádají rodiče. Žádost o přijetí podali 
rodiče 4 předškoláků, 19 dětí narozených v roce 2012 a 25 dětí s datem 
narození v roce 2013. Dvě přihlášky nesplnily kritérium dosažení věku 
tří let k 31. 8. 2013 a osm přihlášek nenaplnilo podmínku trvalého po-
bytu alespoň jednoho z rodičů. Přijímací řízení bude uzavřeno v dru-
hém červnovém týdnu, informace o přijetí budou zveřejněny na úřední 
desce obce, na webu obce a mateřské školy a na vchodu do MŠ. Písemné 
rozhodnutí obdrží pouze zákonní zástupci nepřijatých dětí.

(cuc)

V pátek 13.května se na fotbalovém hřišti uskutečnila školková olympi-
áda. Zúčastnily se jí děti ze všech čtyř tříd. 

Děti se tak mohly vžít do role sportovců, kteří se snaží dosáhnout co 
nejlepších výsledků. Malí sportovci si vyzkoušeli několik disciplín. Byl 
to slalomový běh, skok do dálky, hod míčkem do dálky, přeskok přes 
překážky, přetahování lana.

Všechny děti se vzájemně povzbuzovaly k lepším výkonům a tím vy-
tvořily atmosféru opravdových závodů. Za své výkony byli všichni malí 
závodníci odměněni diplomem a medailí, které si hrdě odnášeli domů. 
Náladu měli během dopoledne jak děti, tak paní učitelky, výbornou, 
počasí se taktéž vydařilo.

Na konci měsíce května se na hřišti v Mratíně uskuteční víceboj mezi 
školkami Mratín – Líbeznice – Měšice – Bašť. Naši školku bude re-
prezentovat dvanáct nejúspěšnějších dětí z Olympiády v Bašti. Jsou to 
Matyáš Červenka, Eliška Mráčková, Petr Petrovský, Daniel Koranda, 
Ela Ulrichová, Adam Král, Anežka Opavová, David Vošický, Ella Firat, 
Alex Krajňák, Eliška Šarvašová a Jan Rejmon. 

(Alice Stibalová, MŠ Bašť)
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NAUČNOU STEZKU OTEVŘELO ČTYŘICET RODINNÝCH TÝMŮ

Po loňském skokovém nárůstu zájemců o vstup do prvních tříd lí-
beznické základní školy, musí obce školského obvodu znovu řešit ne-
dostatečnou kapacitu. Neselhaly ani ověřené údaje z matrik obcí, ani 
demografické prognózy. „Rodiče zareagovali na zprávy o nové budo-
vě školy i na stále lepší pověst, která se v posledních letech o škole 
šíří,“ říká starosta obce Martin Kupka. Skokově se zvýšil zájem rodičů 
a oproti všem předchozím rokům mnohem méně rodičů z Líbeznic, 
Baště nebo Předboje uplatnilo jako první volbu některou pražských 
škol. Roli mohlo sehrát také to, že se postupně plní i kapacity základ-
ních škol v okrajových částech Prahy.

V loňském roce se do prvních tříd přihlásilo přes 200 dětí. Z toho jich 
do prvních tříd nastoupilo téměř 150. Poprvé v historii se tak muselo 
otevřít 5 prvních tříd. Až do začátku školního roku nebude jasné, kolik 
dětí od zápisu (viz článek na jiném místě) do líbeznické školy nastoupí 
a zda bude znovu nutné otevřít pět prvních tříd nebo jen čtyři. Obec 
i škola na nárůst zájmu reagovaly už v loňském roce a začaly připra-
vovat úpravu půdních prostor, aby tam mohly vzniknout nové učebny. 

„Je to poslední možnost, jak školu rozšířit za rozumnou cenu. Znovu 
jsme také požádali o pomoc státu a před několika dny přišla odpověď, 
že můžeme počítat s dotací ve výši 70% nákladů“ vysvětluje Martin 
Kupka. Půdní nástavba včetně vybavení si vyžádá téměř 30 miliónů 
korun. Více než 20 miliónů bude činit příspěvek ze státního rozpočtu. 
Zbývajících přibližně 10 milionů korun by měly sdružit obce ve spá-
dovém obvodu školy. „Bašť má v rozpočtu letošního roku i ve výhledu 
příštích let vyčleněno na příspěvek na základní školu 1,5 miliónu roč-
ně“ dodává starostka Baště Iva Cucová.  

Členové CYKLO TEAM BAŠŤ v plném nasazení. Foto: P. CucV cíli si každý mohl opéct buřta. Foto: P. Cuc

Při cestě k Naučné stezce týmy zavítaly i do školky. Foto: I. Cucová

LÍBEZNICKÁ ŠKOLA POTŘEBUJE DALŠÍ UČEBNY

Necelé dvě stovky obyvatel a  návštěvníků obce přišly slavnostně 
otevřít Naučnou stezku Beckov. Obec s  významným přispěním 
baštěckých spolků připravila na  dvoukilometrové trase množství 
úkolů, které rodinným týmům přinesly pohyb, informace a zážitky. 

Členky Bašť se baví připravily obsahovou náplň vědomostních soutěží, 
fotbalová přípravka SK Bašť měla na starosti pohybové aktivity a v cíli 
se o hlad a žízeň účastníků postaral CYKLO TEAM BAŠŤ. Jedenáct 
stanovišť zabezpečili společně zastupitelé, dobrovolníci ze spolků i ob-
čané. Všem, kteří pro nás připravili úžasné odpoledne, patří velké díky.

Na realizaci projektu Naučná stezka 
Beckov přispěl Středočeský kraj.

V rámci otevření Naučné stezky Beckov proběhla tipovací soutěž, 
ve které účastníci hádali, kolik trvale hlášených obyvatel má obec Bašť. 
Své tipy poskytlo celkem 35 zástupců soutěžních týmů a odhady se 
pohybovaly v rozmezí 1 000 až 6 000 obyvatel. Nejblíže se správnému 
údaji přiblížila paní Zítková s číslem 2 125. Vítězka soutěže si může od-
měnu vyzvednout v úředních hodinách obecního úřadu. Gratulujeme.

(cuc)

Projekt přestavby půdy počítá s vytvořením 6 učeben a sociálního 
zázemí nad hlavním traktem budovy. Jedna z učeben bude zároveň 
sloužit pro výuku výtvarné výchovy a jako prostor pro výtvarné obory 
základní umělecké školy. Nad budovou jídelny vznikne nový sál pro 
koncerty, taneční vystoupení a třeba i pro klubové večery či divadel-
ní představení žáků školy. Přestavba zároveň vyřeší problém chátrající 
střechy nad celou budovou. „Chystali jsme se, že v nejbližších letech 
by stejně bylo nutné provést kompletní rekonstrukci střechy. I to by 
znamenalo investici v řádu několika miliónů korun,“ doplňuje první 
místostarosta Líbeznic František Závorka.

Veškerá projektová příprava vznikala znovu ve vypjatém čase. V polo-
vině dubna už obec vypsala soutěž na zhotovitele celé stavby. Pokud 
by škole znovu i při komplikovaných podmínkách veřejných soutěží 
přálo štěstí, začala by stavba v červnu a trvala by nejméně 5 měsíců. 
Žádoucí je samozřejmě využít dvou měsíců letních prázdnin k reali-
zaci nejnáročnější fáze stavby. „I tak bude velmi náročné sladit běžný 
provoz školy a stavbu. Proto budeme všechny rodiče i děti prosit o co 
největší opatrnost a ohleduplnost,“ upozorňuje v předstihu ředitelka 
školy Ivana Pekárková.

Do začátku nového školního roku vystartuje škola ještě v provizorních 
podmínkách a jedna nebo dvě třídy se otevřou na nějaký čas v prosto-
rách základní umělecké školy. „Budeme muset to nepohodlí vydržet. 
Odměnou ale budou nové krásné prostory a hlavně další zvládnutí 
nárůstu počtu dětí. Je skoro zázrak, že se nakonec nějaké řešení najde 
a realizuje,“ dodává ředitelka Ivana Pekárková. 

(převzato z Líbeznického zpravodaje, redakčně upraveno)
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CYKLO TEAM BAŠŤ NĚKOLIKRÁT NA STUPNÍCH 
VÍTĚZŮ

ZAHRÁDKÁŘI 
POZNÁVALI KRÁSY 
NAŠÍ VLASTI

Bašť měla své zastoupení na stupních vítězů cyklistického 
závodu. Foto: P. Cuc

Hranice i některé čarodějnice byly velmi pěkné. Foto: J. Štembera

Rozkvetlé tulipány v Dendrologické zahradě v Průhonicích 
Foto: A. Bulvasová

JAK VZNIKLO PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V sobotu 14. května se uskutečnil celodenní 
výlet na zámek Konopiště a do Dendrologic-
ké zahrady v Průhonicích. Na zámku jsme 
poznali Františka Ferdinanda d‘ Este nejen 
jako významnou politickou osobu, ale i jako 
vášnivého lovce a sběratele zbraní a lovec-
kých trofejí.

Měli jsme štěstí a mohli jsme si cestu z par-
koviště na zámek zpříjemnit vyhlídkovým 
vláčkem, kam jsme se všichni vešli. Na zám-
ku se nám věnovala milá průvodkyně, která 
nás provedla celým druhým okruhem zám-
ku a velmi zajímavě nám přiblížila jeho his-
torii. Po prohlídce jsme ještě z můstku zamá-
vali zámeckému medvědovi Jirkovi a pak už 
jsme se těšili do Benešova na oběd. V restau-
raci U Kašny nás očekávali a všichni jsme si 
moc pochutnali. 

Náš výlet pokračoval do Dendrologické za-
hrady v Průhonicích, kde jsme obdivova-
li udržovaný park a především nás zaujali 
krásné tulipány nejrůznějších tvarů a barev. 
Třešničkou na dortu bylo pěkné počasí, a tak 
se nám výlet po všech stránkách vydařil. 

(Alena Bulvasová)

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána 
za magickou. Svátek se původně pravděpo-
dobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, 
nacházejícímu se přesně mezi jarní rovno-
denností a letním slunovratem. Lidé věřili, že 
tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnic-
ký sabat, a skutečně je tato noc jedním z nej-
větších pohanských svátků. Lidé také věřili 
například v otevírání různých jeskyní a pod-
zemních slují, ve kterých jsou ukryty pokla-
dy. Hlavním smyslem tohoto 
starého lidového zvyku byla 
pravděpodobně oslava plod-
nosti.

Na ochranu před čarodějni-
cemi (původně před zlými 
duchy a démony obecně, ča-
rodějnice jsou až výsledkem 
inkvizičních procesů) se 
na vyvýšených místech zapa-
lovaly ohně. Postupem času 
se z těchto ohňů stávalo „pá-
lení čarodějnic“. Zapalovala 
se smolná košťata a vyhazo-
vala se do výšky. Popel z těch-
to ohňů měl mít zvláštní moc 
pro zvýšení úrody. Někdy se 
rozhrnutým popelem vodil 
dobytek k zajištění plodnosti, 

Cyklistické závody pro širokou veřejnost 
XCO Beckov se uskutečnily v neděli 22. květ-
na na trati na hranici katastrů obcí Klíčany 
a Bašť. Pořadatelé závodu ze Sokola Veltěž 
s podporou MAS Nad Prahou připravili již 3. 
Mistrovství regionu Nad Prahou v závodech 
na horských kolech. Cyklistickými mistry se 
tak mohli stát i amatérští cyklisté zařazení po-
dle věku do celkem 23 kategorií. 

A protože heslem pořadatelů je poznávání 
a setkávání lidí z regionu Nad Prahou, před-

cházelo samotnému závodu několik tréninků 
pod vedením zkušených cyklistů z TJ Sokol 
Veltěž. Všichni si tak mohli vyzkoušet trať 
závodu a třeba se i něco přiučit od průvodců, 
kteří ochotně poradili jak bezpečněji a rychleji 
jezdit na kole, jak překonat nějakou překážku. 
Na trati byly připraveny nové technické pasá-
že, všechny úseky, které se amatérům mohly 
zdát obtížné, měly svojí lehčí nenáročnou 
objízdnou variantu, tzn. „Chicken Way“. Pro 
nejmenší kategorie byly některé výjezdy upra-
veny tak, aby byly ještě jednodušší.  

V letošním roce se z Baště závodu zúčastnila 
dvě děvčata, obě v barvách CYKLO TEAM 
BAŠŤ JUNIOR. Ela Ulrichová závod pro těžký 
pád bohužel nedokončila, Míša Cucová skon-
čila v absolutním pořadí kategorie žákyň pátá, 
v pořadí mistrovství MAS Nad Prahou byla 
druhá. Cestu za obhajobou loňského vítězství 
ji zkomplikoval přechod do kategorie žákyň.

Závodu v dospělých kategoriích se zúčastnili 
Petr Cuc, Roman Čížek, Michal Kruliš a Jan 
Ulrich. Přes pády a zranění brali tito borci 
v rámci mistrovství MAS Nad Prahou všechna 
pódiová umístění od 3. přes 2. místo v katego-
rii 30 - 39 let, tak vítězství v kategorii 50 - 59 
let. Gratulujeme. 

(cuc)

jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mlá-
dí a plodnosti.

Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový 
zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scháze-
jí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Sta-
lo se tak i poslední dubnovou sobotu v Bašti. 
Hranici připravili a o občerstvení se postarali 
členové SK Bašť. 

(cuc)
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TURNAJ OFS V BAŠTI

POSLEDNÍ DOMÁCÍ ZÁPAS SEHRAJE 
SK BAŠŤ 12. ČERVNA

V sobotu 21. května se konal další z turnajů okresní fotbalové soutěže. 
Turnaj byl trochu výjimečný tím, že se konal u nás a jednalo se o první námi 
organizovaný turnaj starší přípravky vůbec. I z toho důvodu jsme se snažili 
organizaci nepodcenit a upřímně myslím, že se turnaj vydařil. Moc rád bych 
poděkoval obci a všem dalším, kteří nám pomohli a vyšli vstříc. A věřte, nebylo 
jich málo - je třeba propagace, ceny, diplomy, (otevřený) kiosek, rozhodčí, 
časomíra, občerstvení pro děti, audio aparatura a spousta dalších věcí.

V každém případě jsme si vyzkoušeli, že pokud bude vůle a chuť, můžeme 
podobný turnaj pro starší či mladší přípravku v budoucnu znovu uspořádat - 
i mimo okresní fotbalovou soutěž.

Turnaj měl velmi příjemnou atmosféru, i díky divákům, kteří dorazili 
v hojném počtu a fandili. Děti se snažily a za některé góly by se nestyděl ani 
místní kanonýr Attila. Na mexické vlny sice nedošlo (snad příště), ale potlesk 
byl slyšet velmi často.

Fotbalová přípravka SK Bašť s trenéry po turnaji v Bašti. Foto: I. Cucová

Tým SK Bášť nastoupil v kompletní sestavě. Chtěli jsme, aby se 
v domácím prostředí mohli předvést všichni a hrálo tak více než 15 
dětí. Někteří hráči dokonce pomohli týmu TJ Klíčany, který přijel 
nekompletní, za což bych jim rád i touto cestou poděkoval.

Hned první zápas s Liblicemi byl velmi důležitý. Děti nastoupily skvěle 
koncentrované, nedaly soupeři šanci a jasně zvítězily 5:0. Následoval 
zápas s favoritem turnaje a lídrem průběžného bodování okresní 
fotbalové soutěže, se Šestajovicemi. Náš tým se sice ujal vedení, ale 
poměrně rychle o něj přišel a po dramatickém průběhu prohrál. Oba 
zbývající zápasy naše starší přípravka vyhrála, přestože vítězství se 
Stříbrnou Skalicí zcela přesvědčivé nebylo.

S třemi výhrami a jednou prohrou se SK Bášť umístila na krásném 
druhém místě a dotáhla se tak v průběžném hodnocení na druhé 
místo společně s Liblicemi.

O druhém a třetím místě se tak definitině rozhodne na posledním 
turnaji, který se koná 28. 5. v Liblicích. Jisté je, že tým Liblic se 
v domácím prostředí o druhé místo popere.

Více zde: http://www.ofspv-turnaje.eu/starsi-pripravky/jaro/divize-f/

(Martin Opava)

Průběžné hodnocení okresní fotbalové soutěže Body

1. Sokol Šestajovice 40

2. - 3. TJ Liblice 27

2. - 3. TJ SK Bašť 27

4. TJ Klíčany 15

5. TJ Meteor Stříbrná Skalice 10

Fotbalistům SK Bašť se daří. V tabulce uveřejněné v minulém vydání 
Baštěckého zpravodaje je od prvního místa dělilo 6 bodů, nyní 
na první místo ztrácejí pouze tři body. SK Bašť nadělil týmu Přišimas 
8:0, nad Mratínem zvítězil 3:0, tři body za výhru si přivezl i ze Škvorce 
(1:5) a lehce získal výhru v derby s mužstvem „B“ Líbeznic, které 
porazil 4:0. Do konce sezony zbývají týmu SK Bašť sehrát tři zápasy 
(do termínu uzávěrky zpravodaje, pozn. red.). Snad si přivezou 
další výhru z Lázní Toušeň a rozloučí se doma výhrou s družstvem 
Nehvizd. K poslednímu zápasu vyjedou do Husince. Přijďte svůj tým 
podpořit v neděli 12. června v 17 hodin.

(cuc)

Celková tabulka Body

1. TJ Sokol Sluhy 51

2. SK Bášť 48

3. FV Plast Sparta Mratín 43

4. SK Husinec-Řež 40

5. Sokol Mochov 38

6. FK Slavoj Toušeň 36

7. TJ Sokol Škvorec B 30

8. Sokol Veltěž 26

9. Sokol Sluštice 23

10. Sokol Vodochody 23

11. SK Podlipan Přišimasy 16

12. SK Záluží 13

13. Nehvizdy B 13

14. 1.FC Líbeznice B 11
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Bohnice – Máslovice 
v sobotu 16. července 2016

7. ročník pohodového závodu na kánoích, kajacích i jiných plavidlech 
z Bohnic do Máslovic

Možná je i zkrácená trasa Klecánky – Máslovice (pouze s vlastní lodí).
Start lodí ve 13 hodin v Bohnicích, ve 14 hodin v Klecánkách.

V cíli ocenění všech posádek, občerstvení, hudba.
Možnost zapůjčení lodě (kanoe, raft).

Formulář přihlášky najdete na www.maslovice.cz. 
Přihlášku zašlete  mailem  nebo poštou na OÚ Máslovice  nejpozději do 1. 7.!!! 

Dotazy směrujte na ou@maslovice.cz nebo na tel:  724 191 246.

lode.na-vode-16-A5.indd   1 8. 5. 2016   8:00:27
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