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Vážení spoluobčané,

každý měsíc se na  tomto místě vyznávám 
ze svých pocitů, radostí, zážitků, očekávání. 
Dnes se s  vámi chci podělit o  své smutky. 
Jsem smutná. Jsem smutná z nepořádku, kte-
rý dokázali někteří naši spoluobčané vytvořit 
u kontejnerů na tříděný odpad. Nepřináší mi 
radost, že neumím tento problém vyřešit. 
Jsem smutná, že stavební práce na  rekon-
strukci U Oličů nabírají skluz. Dostali jsme se 
do  klasické pasti veřejných zadavatelů, kdy 
jsme sice zodpovědně vybrali nejvýhodnější 
nabídku, ale již jsme nemohli nijak zohled-
nit rizika, která plynou z  charakteru vítězné 
firmy. Ani na  poli dotací se nám nedaří, tak 
jak bych si představovala. Nezískali jsme 
dotaci na  opravu komunikace Ke  Střelnici, 
ani na  stavbu tělocvičny U  Oličů. Týdny se 
potýkáme s úřednickým přístupem hodnoti-
telů žádostí o dotaci na dostavbu cyklostez-
ky a  na  zateplení U  Oličů. Žádosti o  dotace 
hodnotí lidé bez zkušeností, které musíme 
upozorňovat na  neznalost zákonů. Některá 
rozhodnutí hodnotitelů znamenají dokonce 
neúčelně vynaložené prostředky obce. Máme 
požadovat náhradu škody? Kolik hodin, dnů 
a týdnů strávíme tahanicemi, kdy jeden úřed-
ník bude svalovat vinu na  druhého? Jsem 
smutná z  vývoje okolo tolik očekávaného 
územního plánu. Ten měl obci přinést stabi-
lizaci především v  ukončení nárůstu počtu 
obyvatel a zlepšení životního prostředí. Místo 
toho přinesl nestabilitu. Čeká nás přezkum roz-
hodnutí o územním plánu na Krajském úřadě 
a  několik soudních žalob vlastníků pozemků, 
jejichž využití jsme rozhodnutím zastupitel-
stva změnili. Změnili ve  prospěch naší obce. 
O správnosti tohoto rozhodnutí budou rozho-
dovat soudy. Věřím, že správnost rozhodnutí 
prověří především budoucnost Baště.

Nechci končit pesimisticky a přenášet na vás 
své smutky. Mám radost, že už je tu léto, če-
kají nás prázdniny a dovolené. Užívejte si slu-
níčka a společných volných chvil s rodinami, 
odpočívejte a  nabírejte sílu. Přeji vám všem 
hodně příjemných okamžiků a zážitků, prázd-
ninových lásek a letní pohody

Iva Cucová
starostka

ČERNÉ SKLÁDKY V BAŠTI

Na začátku byl jeden odložený pytel mimo kontejner. Foto: I. Cucová

Nejsou ukryté v  lesích, remízcích, 
příkopech nebo hůře přístupných místech 
nezastavěné části katastru obce. Přímo 
uprostřed obydleného území v Nové Bašti 
a  Nad Dvorem vznikly černé skládky 
u stanovišť nádob na tříděný odpad. 

Dosud vše probíhalo tak, že když „se udělal“ 
nepořádek u  nádob na  tříděný odpad, 
okamžitě jej zaměstnanci technických služeb 
obce uklidili. Brzy si na  to občané zvykli 
a  tak se už ani neobtěžovali rozkládáním 
kartonů, sešlapáváním pet lahví, navíc začali 
odkládat k  nádobám na  tříděný odpad 
i  netříděný komunální odpad, posekanou 
trávu, velkoobjemový odpad, použitou 
výplň „kočičích záchodů“ apod. Situace 

ÚVODNÍ SLOVO
dospěla do  takového bodu, 
že ke  kontejnerům na  tříděný 
odpad v  Nové Bašti a  Nad 
Dvorem vyjížděli pracovníci 
několikrát týdně. 

Starostka obce Iva Cucová 
k  tomu říká: „Problém 
se snažíme dlouhodobě 
řešit „výchovou“ občanů, 
informováním o  zásadách 
třídění, častějšími vývozy 
nádob, zřídili jsme sběrné 
místo, jehož provozní dobu 
jsme už rozšířili na  dva dny 
v  týdnu. Stále apelujeme 
na občany, aby si všímali svého 
okolí, posílali jména, SPZ, fotky 
nebo jiné záznamy těch, kteří 

nepořádek dělají. Bohužel bez odezvy. Pokud 
nezačneme tyto nezodpovědné jedince 
trestat, nezmůžeme vůbec nic a  budeme 
muset vydávat více finančních prostředků 
na rozšíření technických služeb, které budou 
po těchto lidech pouze uklízet.“ 

Zůstalo tak pouze u  diskuzí na  facebooku 
nebo zasílání fotografií nepořádku, o kterém 
obec samozřejmě ví a  situaci pravidelně 
vyhodnocuje. Vzhledem k  čerpání 
dovolených a  bezodkladným úkolům 
(sekání trávy a  udržování pořádku v  celé 
obci) v  průběhu června dospěl nepořádek 
na  stanovištích nádob na  tříděný odpad 
v Nové Bašti a Nad Dvorem do stavu, který 
dokumentuje fotografie. 

   Pokračování na str. 2

LETIŠTĚ VODOCHODY STÁLE NEJISTÉ

Média nedávno informovala, že obce v  okolí 
Letiště Vodochody nebyly úspěšné se svou ka-
sační stížností proti rozhodnutí soudu, který 
dal za  pravdu investorovi a  obnovil platnost 
kladného stanoviska EIA z roku 2013. „Od za-
čátku neměla kasace velkou naději na  úspěch. 
Rozhodli jsme se ale využít i  tuto příležitost, 

abychom upozornili, že původní kladný po-
sudek s více než 120 podmínkami má vážné 
vady. Soud ale v  tomto případě nerozhodo-
val o  odborných výhradách. Spor je spíše 
procedurální a  týká se samotného Minis-
terstva životního prostředí a  investora,“ vy-
světluje starostka obce Iva Cucová.

   Pokračování na str. 2
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Díky nim Tomášek chodí do  školky opravdu 
velmi rád, dělá velké pokroky a  do  školky se 
těší. Což je pro mě velmi důležitý argument - 
spokojenost našeho syna.

Ohledně hodnocení jídelníčku - to, že si po-
malu každý den syn několikrát přidává, je dů-
kazem jeho velké spokojenosti. Jen si říkám, 
kdy mi přijde nedoplatek na  stravné :-) když 
toho tam tolik sní.

Velmi děkuji za  opravdu profesionální, milý 
a  pozorný přístup všem ze školky Korálků 
a Kostiček.

(Krčilovi)

Rekonstrukce a  výstavba autobusových za-
stávek regionu MAS Nad Prahou – fakta

Stavební povolení z  ledna 2014 bylo rozhodnu-
tím Ministerstva dopravy a  KÚ Středočeského 
kraje zrušeno z důvodu nezákonného projedná-
vání (byl porušen správní řád a stavební zákon).

V  kolaudačním souhlasu je uvedeno, že pod-
mínky stavebního povolení byly splněny (dle 
výše uvedeného nebyly splněny), dotace byla 
čerpána na  základě stavebního povolení, které 
v  souvislosti se stavbou nikdy nebylo projedná-
váno.

Zastávka Bašť – Baštěk, náves je navíc v rozporu 
s  vyhláškou na  odstup mezi stavbami na  po-
zemních komunikacích, stavbou zastávky byla 
porušena norma na  tvar křižovatky a  stavba 
neodpovídá ani normě na  stavbu autobusových 
zastávek (mimo jiné na umístění a tvar zastávky 
před křižovatkou). 

Všechna tato fakta jsou písemně doložitelná. 
Nyní probíhá druhé obnovené stavební řízení.

(Manželé Srbkovi)

Nepořádek u kontejnerů v Nové Bašti a Nad 
Dvorem

Je to neskutečné. Větší nepořádek jsem zažila 
v  roce 2008, když jsem se nastěhovala do obce 
a kontejnery byly ještě v Brandýské ulici.

Jsem si vědoma, že za  tento nepořádek (dá se 
to tak ještě nazvat?) mohou lidé převážně zde 
žijící. Jsem zděšena a  znechucena takovým 
chováním. Nerozumím, jak může někdo poho-
dit odpadky u  kontejneru, když je už plný. Je 
to otravné, nosit odpad sem tam, ale není snad 
takovou překážkou si stav kontejnerů předem 
obhlídnout. To je postesk nad arogancí těch, 
kteří tento, promiňte mi ten výraz, bordel, do-
káží napáchat. 

Pořádně nevím, co by se mělo udělat. Kame-
ra nad místo s  kontejnery? Pravidelné kontroly 
a  bohužel i  úklid na  náklady obce? Zvýšení ka-
pacity, která je evidentně nedostatečná? Poslední 
týdny popeláři vysypou kontejnery, a  jelikož je 
ve  vyznačeném prostoru víc nepořádku, ne-
chávají je mimo něj. Nyní jsou mimo prakticky 
všechny nádoby. Kdyby přišel silný vítr, může se 
kontejner posunout do cesty a nechtěla bych v té 
chvíli být za volantem kolemjedoucího auta. 

(hk)

Dotazníkové šetření v MŠ

Mám potřebu vyjádřit hodnocení mš ještě 
jednou a  nejen přes dotazník. Náš syn chodí 
do  třídy Korálků a  opravdu je velmi velmi 
spokojený. A  to především díky skvělému pří-
stupu celého personálu :-) 

Velmi děkujeme za nádherný přístup paní uči-
telce Alici, Ivetě a vždy mile paní školnici Janě. 
Díky ale patři také paní Jitce a  Lence z  Kos-
tiček.

Z REDAKČNÍ POŠTY

PRÁZDNINOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 
LINKY 368

Od 2. července do 31. srpna 2016 platí 
na lince 368 prázdninový jízdní řád.

 nejsou v  provozu školní spoje a  za-
stávka Líbeznice, škola (pro linku 
368)

 v ranní přepravní špičce ve směru 
Ládví jede o 2 spoje méně a do-
chází k úpravám časů odjezdu

  v  ranní přepravní špičce ve  směru 
Bašť / Předboj dochází k drobným 
posunům časů odjezdu

  dopoledne, odpoledne a  večer 
ve  všední dny nedochází k  žádným 
změnám

  o víkendu nedochází k žádným změ-
nám

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem rodičům dětí z MŠ, kte-
ří odpověděli v  dotazníkovém šetření. 
Výsledky vám přineseme ve vydání Baš-
těckého zpravodaje po prázdninách.

ČERNÉ SKLÁDKY V BAŠTI

Obec přijala opatření, která vedla ke  zrušení 
stanoviště kontejnerů v  lokalitě Nad Dvorem/
Sedlecká ke konci června. Lokalita Nad Dvorem 
i tak má k dispozici stanoviště a to na křižovatce 
ulic K Beckovu a Za Školkou. „Pokud se proká-
že, že „uvnitř“ lokalit je možné udržet pořádek, 
zvážíme zrušení stanoviště i  v  Nové Bašti, kde 
ovšem těžko budeme hledat náhradu. Zároveň 
jednáme se svozovou společností o rozšíření je-
jích povinností o  úklid po  vývozu nádob. Dále 
připravujeme pilotní projekt, kdy by mohly 
mít domácnosti, které projeví zájem, k  dispo-
zici za  symbolický poplatek popelnici na  plasty 
u svých nemovitostí“, doplňuje starostka obce.

Při příležitosti úklidu po  stanovišti Nad Dvo-
rem bylo kompletně uklizeno stanoviště v Nové 
Bašti. Se svozovou firmou se podařilo dojednat, 
že k  1. červenci byl posílen vývoz kontejne-
rů na  plasty z  četnosti 2x týdně na  3x týdně 
na  uvedených stanovištích a  na  Návsi. Samo-
zřejmě je možné po vyhodnocení zvýšit četnost 
svozu i na dalších stanovištích, která zatím tuto 
potřebu nevykazují. Zároveň budou stanoviště 
nádob na tříděný odpad Nad Dvorem a v Nové 
Bašti elektronicky monitorována a  výstupy bu-
dou Obecní policií Líbeznice předávány pře-
stupkové komisi v Odolené Vodě k řešení.

(cuc)

   Pokračování ze str. 1

LETIŠTĚ 
VODOCHODY  
STÁLE NEJISTÉ

To byl také hlavní důvod, proč stížnost obcí 
Nejvyšší správní soud odmítl. Obce podle 
něj v  tomto správním sporu nejsou dotče-
né na  svých právech. Podstatné je, že v  sa-
motném sporu ministerstvo versus inves-
tor Nejvyšší správní soud ještě nerozhodl. 
I v případě, že by soud kasační stížnosti ne-
vyhověl, neznamená to, že by stavba letiště 
mohla začít. Změnil se mezitím zákon EIA 
a investor musí pro další správní řízení pro-
jít notifikačním procesem EIA. Jeho smys-
lem je povýšit všechny původní podmínky 
rozhodnutí EIA na  závazné. „Připravujeme 
právě teď vyjádření k tomuto notifikačnímu 
řízení. Budeme se opírat o věcné argumenty 
proti jednotlivým podmínkám. Řada z nich 
je totiž zcela nerealistická a  neodpovídá 
současnému stavu. Projekt například počí-
tá s  odvodněním celé plochy letiště kanali-
začním potrubím – přivaděčem, který i  při 
běžných srážkách a  menší zastavěné ploše 
naprosto nestíhá srážkovou vodu odvést. 
Znovu upozorníme také na problematickou 
studii dopadů na zdraví obyvatel,“ doplňuje 
starostka Cucová. 

(cuc se souhlasem M. Kupky)

   Pokračování ze str. 1
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ČERVEN V BAŠTI PATŘIL DĚTEM

LOVILI VELCÍ I MALÍ

Letošních rybářských závodů Baštěckého rybářského spolku pro do-
spělé se poslední květnovou sobotu zúčastnilo 26 rybářů. Počasí tento-
krát vyloženě přálo. Vítězem se stal Jiří Vondráček s celkovým počtem 
977cm ulovených ryb, mezi nimiž byl i statný amur o délce 70cm. Vel-
ký úspěch slavily speciální ceny pro rybáře, kteří se umístili na prvních 
deseti místech. Jednalo se o  doma naložené utopence, které v  duchu 
tohoto sportu připravil pan Antonín Cukr. 

V  polovině června se při krásném počasí sešlo bezmála 20 mladých 
rybářů na  již druhém ročníku dětských rybářských závodů. První část 
závodů byla věnovaná rybolovu, při kterém junioři mohli s  vlastními 
nebo zapůjčenými pruty ukázat své schopnosti a  trpělivost. Té bylo 
opravdu potřeba, pouze dva rybáři se mohli pochlubit úlovky, a  to 
kapry o  velikosti 49cm a  62 cm, což je krásný úspěch. Při následných 
soutěžích se předvedli všichni závodníci a  ukázali jak své znalosti při 
poznávání ryb, tak i  trpělivost a  šikovnou ruku při lovení dřevěných 

rybiček na břehu. Poháry pro závodníky, kteří obsadili první čtyři mís-
ta získali Alice Hájková, Matěj Fridrich, Jáchym Novák a Vojta Hnízdil.

Vojta Hnízdil, který ulovil (a  samozřejmě stejně jako Jáchym po změ-
ření a  vyfocení pustil) krásného kapra, prokázal i  při ostatních soutě-
žích, že si plně zaslouží 1. místo nejen díky největšímu úlovku, ale i že 
poznal při vědomostní soutěži všech 10 ryb. 

Po  celé dopoledne se o  mladé rybáře starali „senioři“ z  Baštěckého 
rybářského spolku a  podporovali odbornými radami, rozuzlováním 
zamotaných vlasců, vyháčkováním chycených triček a  napichováním 
těsta a kukuřice. Díky dotaci od obce Bašť a daru od rybářského spolku 
bylo pro rybáře i  jejich doprovod připraveno pití, špekáčky a  klobá-
sy zdarma. Děkujeme všem účastníkům, pomocníkům a  sponzorům 
za povedenou akci a těšíme se na 3. ročník v příštím roce. 

(meg)

Poslední dvě červnové soboty proběhly v  Bašti akce věnované dětem. 
Nejdříve opožděné oslavy Dne dětí. Na dopolední dětské rybářské zá-
vody navázal odpolední Den se Zlatou rybkou. Desítky dětí se bavily 
vodnickými taškařicemi s  vílou Elvírou, bublinováním, sledováním 
pohádky nebo tvořením dřevěných obrázků. Kolotoč a  skákací hrad 
doplnil tolik populární aquazorbing nebo třpytivé tetování. Počasí 
opět přálo a tak na akci neulpěl ani stín, ani mráček.

To se bohužel nedá říct o další sobotě. Za zamračené oblohy proběhly 
již deváté Baštěcké atletické hry pro děti a  mládež. Pro děti tak nej-
větším soupeřem bylo dusné a  horké počasí. Ale chuť k  pohybu ani 
výkony to neovlivnilo. Odpolední Vítání prázdnin probíhalo již za vy-
datného deště. Vítr sice odnesl stany, ale neodvál dobrou náladu a chuť 

se společně bavit. A tak děti v přestávkách mezi deštěm cvičili zumbu, 
hráli fotbal, stříleli ze vzduchovky, vozili se na  policejním motocyklu, 
sledovali výcvik psů nebo si mohli vyrobit „placku“ na památku. 

Neratovičtí dobrovolní hasiči s  oblíbenou barevnou pěnou nedorazili, 
protože museli po  deštích čerpat vodu ze sklepů a  odstraňovat padlé 
stromy v  celém regionu. A  tak se o  vyvrcholení příjemného odpoledne 
postaralo vyhlašování výsledků a předávání cen vítězům atletických her. 

(cuc)

Střelba ze vzduchovky je tradiční aktivitou. Foto: I. Cucová

Vytváření bublin si děti samy vyzkoušely. Foto: I. Cucová

Dětem šlo lovení lépe na suchu. Foto: Š. Pokorná

Rybáři mají nekonečnou trpělivost. Foto: J. G. Meger
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Závěr sezóny SK Bášť
 
                     2015/2016

Závěr sezóny 
2015/2016

SK Bášť junior
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JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s  cestováním 
do zahraničí znamenají i vyřizování cestov-
ních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při 
cestování s dětmi? Věděli jste například, že 
i  děti mohou do  členských států Evropské 
unie a  dalších vybraných evropských zemí 
cestovat na vlastní občanský průkaz? 

Cestovní pas i  občanský průkaz jsou pro 
děti levnější 
Blíží se čas dovolených a  s  ním čeká mnohé 
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České 
republiky. Pro cestování s  dětmi do  zahrani-
čí již čtvrtým rokem platí, že i  dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad, jelikož v  roce 2012 
došlo nařízením Evropské unie ke  zrušení 
možnosti cestovat na zápis v cestovním dokla-
du rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že 
se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro 
děti dovolená nějak zásadně prodraží. Ces-
tovní pas pro dítě do  15 let totiž stojí 100 Kč 
a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.  
 
Vzhledem k  nestabilní bezpečnostní situa-
ci v  některých zemích, které byly dlouhodo-
bě turistickými destinacemi, jako například 
Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat 
nárůst zájmu o  cestování po  Evropě, a  proto 
jistě potěší možnost cestovat po  většině států 
Evropy pouze s občanským průkazem. Na  ten 
je nyní možné vycestovat do  zemí Evropské 
unie a  také do  Albánie, Bosny a  Hercegoviny, 
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švý-
carska a na Island. Cena za vydání občanského 
průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho 
platnosti 5 let. 
 
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů 
O  vyřízení cestovního pasu nebo občanské-
ho průkazu pro dítě do  15 let žádá zákonný 
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí 
s  dítětem zajít na  nejbližší obecní úřad obce 
s  rozšířenou působností. K  žádosti, kterou 

na  místě zpracuje úřed-
ník, není nutné přiklá-
dat fotografii; úředník 
pořídí fotografii dítěte 
přímo na  úřadu při po-
dání žádosti. Při podání 
žádosti zákonný zástup-
ce předkládá svůj průkaz 
totožnosti a  rodný list 
dítěte. V  případě, že má 
dítě vydán již platný ob-
čanský průkaz nebo ces-
tovní doklad, lze tento 
předložit místo rodného 
listu. 
 Lhůta pro vydání ces-
tovního pasu nebo ob-
čanského průkazu činí 
maximálně 30 dnů. 
V  případě vycestová-
ní v  kratší lhůtě než 30 
dnů je možné požádat 
o  vydání cestovního 
pasu ve  zkrácené lhůtě 
6 pracovních dnů; ten-
to úkon je ovšem u  dětí 
zpoplatněn poplatkem 
ve  výši 2  000 Kč. Bližší 
informace k  vyřizování 
osobních dokladů lze 
nalézt na  webu Minis-
terstva vnitra na  adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 
 
Informací není nikdy dost 
V  případě, že má dítě cestovat mimo Evrop-
skou unii, doporučujeme se předem informo-
vat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké 
jsou podmínky vstupu, pobytu a  vycestování 
s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor 
na  to, že některé státy mimo Evropskou unii 
mohou vyžadovat určitou minimální dobu 
platnosti cestovního dokladu při vstupu na je-

jich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji 
činí požadovaná minimální doba platnosti 6 
měsíců.  
 
Podrobnosti k  těmto i  dalším podmínkám 
(např. vízová povinnost) lze zjistit u  zastupi-
telského úřadu daného státu, popřípadě je lze 
nalézt na  webu Ministerstva zahraničních věcí 
www.mzv.cz v  sekci „Cestujeme“ a  dále v  části 
„Státy a území – informace na cesty“. 

(MV ČR)
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