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Baštěcký

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

mé stesky z minulého vydání vyvolaly obrov-
skou odezvu, někteří z vás nabídli obci právní 
pomoc v boji proti žalobám územního plánu, 
mnozí vyjádřili podporu ať už mailem, telefo-
nem nebo osobně. Všem moc děkuji, bylo to 
příjemné zjištění, že vám osud naší obce není 
lhostejný. Zároveň mě mile potěšilo, že moje 
úvodníky někdo čte. Vážím si toho, je to pro 
mě tolik potřebná energie. 

Energii jsem se snažila dobýt i  na  dovolené, 
kterou jsem s rodinou trávila v České republi-
ce. V mnohém pro mě byla inspirativní.  Obce 
a  města budují nejrůznější volnočasová zaří-
zení, která zatraktivní jejich prostředí nejen 
pro turisty, ale i pro své obyvatele. Na mnoha 
místech spatřily světlo světa zajímavé projek-
ty, které jsou určené nejrůznějším věkovým 
kategoriím, slouží jejich poznání, rozvoji a trá-
vení volného času. Protože i nás čeká realizace 
projektu, který bude zcela sloužit nám, obča-
nům Baště, ráda bych jeho konečnou podobu 
diskutovala s vámi. Proto na stránkách uvnitř 
Zpravodaje najdete pozvánku na  společné 
jednání o náplni komunitního centra U Oličů. 
Vaše náměty přivítám i poštou, mailem. Jak se 
říká, více hlav, více rozumu.

Věřím, že i  vy jste načerpali o  dovolených 
a  prázdninách tolik potřebnou energii. A  že 
ji budeme potřebovat. Čeká nás událostmi 
nabyté září, které začíná již tradičním Dnem 
psa, pokračuje zápasy SK Bašť, který postou-
pil do  vyšší třídy fotbalové soutěže a  vrcholí 
Baštěckým posvícením. To se letos odehraje 
v komornější podobě, protože se z Návsi pře-
sune do parku, který bude jeho centrálním dě-
jištěm. Je to z důvodu probíhající rekonstrukce 
U Oličů, nově zázemí pro probíhající oslavy na-
bídne Pivnice U Zelenků a další podnikatelské 
subjekty jsou v jednání.

Těším se na pozdně letní potkávání se s vámi. 
Těším se na  vaše dojmy, názory a  postřehy. 
V září se společně budeme bavit.

S přáním krásného babího léta

Iva Cucová

   Pokračování na str.2

www.obecbast.cz

Ilustrační foto. Foto: bydleni.idnes.cz

OBEC ŘEKLA STOP DALŠÍ MASIVNÍ VÝSTAVBĚ
Obec Bašť schválením nového územního plánu vystavila stopku masivní výstavbě 
v lokalitě Na Dlouhých. Více jak 13 ha pozemků, na kterých chtěl izraelský vlastník 
vybudovat 240 rodinných domů, bylo rozhodnutím zastupitelstva obce převedeno 
do územní rezervy. Znamená to, že každý, kdo by na těchto pozemcích chtěl stavět, 
se musí s obcí domluvit na změně územního plánu.

V úvodníku posledního vydání Baštěckého zpravodaje jsem si posteskla, že nás čeká několik 
soudních žalob vlastníků pozemků, jejichž využití jsme rozhodnutím zastupitelstva změnili. 
Změnili ve prospěch naší obce. O správnosti tohoto rozhodnutí budou rozhodovat soudy. Pro-
tože jsme obcí otevřenou, dovolím si vás na tomto místě informovat, jaké všechny právní kroky 
podnikla především společnost Dimri Construction & Development (B.A.S.T 1) s.r.o. nejen 
ve vztahu ke schválenému územnímu plánu, ale i k již neplatné stavební uzávěře. 
Společnost DIMRI podala ke  Krajskému soudu v  Praze návrh na  zrušení územního plánu. 

DEMOLICE U OLIČŮ DOKONČENY,
ZAČALO OBDOBÍ BUDOVÁNÍ
Již čtyři měsíce můžete pozorovat, jak probíhají práce na rekonstrukci objektu U 
Oličů. Vždy, když se v obci něco bourá nebo staví, každý se tak trochu stává mistrem 
zednickým, pokrývačským nebo asfaltérským a ví nejlépe, jak to postavit. Co hlas, to 
názor. Dovolím si proto trochu poodkrýt zákulisí stavby. 

Na apríla byla podepsána smlouva o dílo mezi obcí a vítěznou pražskou firmou NISAINVEST. 
Pro tu stavbu zcela zajišťuje subdodavatelská firma. Tuto skutečnost obec zná již od otevření 
nabídky, ve které firma deklarovala, že více jak 90 % prací budou zajišťovat konkrétní sub-

   Pokračování na str.4
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OBEC ŘEKLA STOP DALŠÍ MASIVNÍ VÝSTAVBĚ

Ke Krajskému úřadu Středočeského kraje společnosti DIMRI podala  podnět k přezkumu no-
vého územního plánu. Dále vyzvala obec k náhradě škody způsobené novým územním plánem 
a stavební uzávěrou ve výši celkem 226 milionů korun (tato částka představuje 13 ročních roz-
počtů obce, pozn. red.) Vzhledem ke skutečnosti, že zastupitelstvo obce na svém zasedání 27. 
června odmítlo smírné řešení sporu, očekáváme, že po uplynutí lhůty k zaplacení bude podána 
žaloba proti obci. Na tomto místě si dovolím vysvětlení, proč jsme smírné řešení odmítli. Po-
slední tři roky před vydáním územního plánu jsme se společností DIMRI intenzivně jednali 
o podobě výstavby. Snažili jsme se najít řešení, které by znamenalo co nejmenší zásah do kraji-
ny, do života stávajících obyvatel obce, do rozpočtu obce. Bohužel naše představy se významně 
rozcházely a k dohodě nebylo možné dojít. Smírné řešení by znamenalo akceptovat představy 
společnosti DIMRI.  
Obec prostřednictvím své advokátní kanceláře veškeré požadavky odmítla. Obec neshledává 
k  náhradě škody jakýkoliv odpovědnostní titul, tzn., že si není vědoma toho, že by porušila 
jakoukoliv zákonem stanovenou povinnost, či smluvní povinnost, kterou převzala. Výši náhrad 
považujeme za ryze spekulativní. 
Společnost DIMRI uplatňuje náhradu škody v souvislosti s  rozhodnutími obce též v řízeních 
proti České republice, a to v připravované arbitráži dle mezinárodní dohody o ochraně investic 
mezi Izraelem a Českou republikou vůči státu zastupovaného Ministerstvem financí. Dle zákona 
o odpovědnosti státu zastupovaného Ministerstvem pro místní rozvoj v souvislosti se stavební 
uzávěrou uplatnila náhradu újmy ve výši 168 miliónů korun.
O kauze svými dopisy informovala izraelského velvyslance v ČR, předsedu vlády ČR a ministra 
průmyslu a obchodu ČR. O dalším vývoji vám budeme přinášet zprávy na těchto stránkách.
 (cuc)

   Pokračování ze str.1
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sPORtOVeC

S nikým se nevezu...

Petr HOLEČEK 
kandidát do Senátu

staROsta

 7 . a 8. 10. 2016
krajské a senátní volby

MOBILNÍ SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A PNEUMATIK

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
a  pneumatik proběhne v  sobotu 24. září 
2016 v těchto časech a místech:

n   od 10:00 do 10:15 Baštěk u kapličky
n    od 10:25 do 10:40 Bašť u obecního 

úřadu
n    od 10:50 do 11:05 Nová Bašť u školky 

KinderGarten
n    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 občana 
je odevzdat odpad pouze obsluze 
mobilní sběrny a neponechávat jej volně 
u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
n    vyjeté oleje a použité filtry vč. obalů,
n   použité fritovací oleje,
n   barvy a laky včetně obalů, tiskařské 

barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
n   kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe 

a další domácí chemie,
n   nádobky od sprejů,
n   neupotřebená léčiva,
n   fotochemikálie,
n   pneumatiky (osobní do velikosti Avia 

a bez disků).

Předmětem sběru nejsou:
n    nebezpečné odpady stavebního cha-

rakteru (např. s obsahem azbestu).

DO DIÁŘE

3. září   Den psa
4. září  domácí zápas SK Bašť s Kojeticemi, 

17 hodin
5. září   zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 

hodin
8. září  veřejné projednání komunitního 

prostoru U Oličů
10. září  zrušení půjčovních hodin v Obecní 

knihovně
10. září  Posvícenské oslavy
11. září  pokračování Výstavy ovoce 

a zeleniny, OÚ, 10 – 16 hodin
24. září  mobilní svoz nebezpečného odpadu 

a pneumatik
24. září  bazárek dětského oblečení, Za Vilou 

204, 10 hodin
25. září  domácí zápas SK Bašť s týmem 

Zelenče B, 16.30 hodin
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Z LETNÍCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo obce schválilo:
  účetní závěrku obce Bašť k 31. 12. 2015 a účet-

ní závěrku Mateřské školy Bašť k 31. 12. 2015,
  závěrečný účet obce Bašť za rok 2015 s výhra-

dou,
  rozpočtové opatření č. 4 a 7/2016,
  veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotací 

mezi obcí Bašť a o.s. Kynologie Bašť, SK Bašť, 
ZO ČZS a Klidnou Baští, z.s.,

  příkazní smlouvu mezi obcí Bašť a společnos-
tí PPCentrum, s.r.o. na vykonání výběrového 
řízení na stavební práce pod názvem „Cyklos-
tezka a cyklokoridor v Bašti“ za cenu 18.150 Kč 
vč. DPH,

  výzvu k  podání nabídky v  rámci výběrové-
ho řízení na  veřejnou zakázku „Cyklostezka 
a cyklokoridor v Bašti“, 

  veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí dotace 
z  rozpočtu Středočeského kraje na  Lesopark 
pro Novou Bašť mezi obcí Bašť a  Středočes-
kým krajem,

  příkazní smlouvu mezi obcí Bašť a společnos-
tí PPCentrum, s.r.o. na vykonání výběrového 
řízení na  služby pod názvem „Lesopark pro 
Novou Bašť“ za cenu 18.150 Kč vč. DPH,

  výzvu k podání nabídky v rámci výběrového 
řízení na veřejnou zakázku „Lesopark pro No-
vou Bašť“, 

  převedení finančních prostředků určených 
na  dopravně-bezpečnostní opatření v  roce 
2016 na opravu komunikace Ke Střelnici,

  akční plán dopravně-bezpečnostních opatření 
pro roky 2016 a 2017,

  ceny a  podmínky inzerce v  Baštěckém zpra-
vodaji,

  nový jednací řád zastupitelstva obce s  účin-
ností od 27. 6. 2016,

  Směrnici obce č. 5/2016 o pořizování, využí-
vání a archivování zvukových záznamů průbě-
hu jednání zastupitelstva obce,

  závěr hodnotící komise na  výběr dodavatele 
projektu Cyklostezka a cyklokoridor v Bašti, že 
nejvýhodnější nabídku podala firma Červenka 
Bohumil–BČ, s. r. o. (IČ 27256464) z Neratovic 
za cenu 1 445 857,80 Kč včetně DPH,

  závěr hodnotící komise na  vyloučení ucha-
zeče Školní statek Středočeského kraje (IČ: 
72081368) a  na  výběr dodavatele projektu 
Lesopark pro Novou Bašť, kterým je společ-
nost KHL – EKO, a.s. (IČ 26160277) z Cho-
mutova, která podala nejvýhodnější nabídku 
za cenu 597 331,02 včetně DPH,

  podání tzv. komunální ústavní stížnosti proti 
usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 
5. 5. 2016, č. j. 7 As 51/2016 – 161, a  proti 
rozsudku Městského soudu v  Praze ze dne 
14. 12. 2015, č. j. 10 A 204/2014 – 197, ve věci 
přezkumu stanoviska EIA k  záměru „Letiště 
Vodochody“, a  to z  důvodu porušení prá-
va obce na samosprávu a z důvodu porušení 
dalších ústavně zaručených základních práv 
a svobod obce, zejména práva na spravedlivý 
proces, práva na  příznivé životní prostředí 
a práva na ochranu vlastnictví,

  podání žádostí o  dotaci ve  výši 100 tis. Kč 
na výsadbu stromů na pozemku parc. č. 544/1 
v k. ú. Bašť společnosti ŠKODA AUTO A ČEZ,

  převod pozemku parc. č. 560/3 v  k. ú. Bašť 
Státnímu pozemkovému úřadu,

  nabídku firmy STRABAG a.s. na  opravu ko-
munikace Ke  Střelnici za  cenu 823.752,03 Kč 
bez DPH jako nejvýhodnější, 

  smlouvu o dílo na zpracování studie proveditel-
nosti k projektu „Komunitní centrum v Bašti“ 
mezi obcí Bašť a společností PPCentrum s.r.o..

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
  rozpočtové opatření č. 3, 5 a 6/2016,
  návrh změny č. 3 územního plánu obce Pa-

nenské Břežany,

  vyhodnocení ankety ke  změně dopravního 
režimu Nad Dvorem,

  Zprávu Dozorčí rady MAS Nad Prahou o.p.s. 
o kontrolní činnosti týkající se stavebního řízení 
projektu Rekonstrukce a  výstavba autobuso-
vých zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou,

  požadavky skupiny obyvatel na zrušení záka-
zu vjezdu jezdce na  zvířeti do  aleje na  Bec-
kov, resp. na stezku mezi lokalitou Za Horkou 
a Nová Bašť,

  rezignaci pana Pavla Nebeského na  členství 
ve školském výboru,

  veškeré úkony, které byly učiněny společnos-
tí DIMRI, ZITER a  paní Barborou Zídkovou 
ve věci přezkumu, resp. zrušení Opatření obecné 
povahy – Územní plán obce Bašť včetně výzvy 
společnosti DIMRI k úhradě ušlého zisku,

  žádost o  změnu č. 1 Územního plánu obce, 
týkající se změny charakteru pozemků 526/8 
a  526/10 v  k. ú. Bašť ze smíšených ploch 
nezastavěného území se stanovením ochrany 
přírodních hodnot „významná veřejná zeleň“ 
na smíšené obytné plochy,

  vyhodnocení provozu obecní knihovny v Baš-
ti za období leden – červen 2016,

  návrh změny č. 3 územního plánu města Klecany.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
  žádost o prodej části pozemku parc. č. 608/3 

v k. ú. Bašť,
  žádost paní Zídkové o  změnu č. 1 územního 

plánu obce Bašť, týkající se změny charak-
teru pozemků 526/8 a  526/10 v  k. ú. Bašť ze 
smíšených ploch nezastavěného území se stano-
vením ochrany přírodních hodnot „významná 
veřejná zeleň“ na smíšené obytné plochy.

Úplná znění usnesení a  celé zápisy naleznete 
na  www.obecbast.cz nebo jsou k  nahlédnutí 
v úředních hodinách na Obecním úřadě.

Po několika marných pokusech domluvit se se společností ČEZ o vhodnějším umístění sloupů 
vrchního vedení nebo jejich uložení do země v ulici Ke Střelnici získala obec územní rozhod-
nutí na umístění chodníku u této komunikace. 
Chodník tak nepovede podél zdi zahradnictví, ale bude veden na druhé straně. Všechny do-
tčené orgány a vlastníci sousedních nemovitostí vydali souhlasné stanovisko, řešení napojení 
na Hlavní posvětil i Dopravní inspektorát Policie ČR. Územní rozhodnutí nabylo právní moci 
v červenci, ve stejném měsíci byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení, 
po obdržení posledního stanoviska bude podána žádost o vydání stavebního povolení. 
Plánovací smlouva o výstavbě lokality Za 
Bažantnicí (ulice Přípotoční a K Vlkáni-
ci) uzavřená mezi obcí a developerem KB 
Immobilien stanovuje povinnost develo-
pera vybudovat tento chodník na vlastní 
náklady. Jakmile obec získá pravomocné 
stavební povolení, bude společnost vyzvá-
na k realizaci projektu. Snad se to podaří 
ještě do konce tohoto roku, aby noví oby-
vatelé lokality získali bezpečný přístup na 
chodníky podél Hlavní a na autobusovou 
zastávku u Obecního úřadu.
 (cuc)

DO KONCE ROKU NOVÝ CHODNÍK? 

Tento pohled bude brzy minulostí. Foto: I. Cucová

VÝSTAVA OVOCE A ZELENINY

Dovolujeme si Vás pozvat na  tradiční 
výstavu zeleniny a  ovoce Báštěckých 
zahrádkářů, která se bude konat u  pří-
ležitosti  Posvícení v  Bašti  10. a  11. září 
v  prostorách Obecního úřadu. V  sobotu 
dopoledne od  10 hodin si budete moci  
vyzkoušet vazbu květin. Po  celou dobu 
výstavy bude probíhat soutěž o  nejlepší 
bramborák a pro děti uspořádáme pozná-
vací soutěž. Všichni jste srdečně zváni.
 (A. Bulvasová, ZO ČZS Bašť)

UZAVŘENÍ KNIHOVNY

V sobotu 10. září budou z personálních 
důvodů zrušeny půjčovní hodiny v obec-
ní knihovně. Na vaši návštěvu se knihov-
nice těší v pondělí 12. září.
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dodavatelské firmy. Není proto pravda, 
že ihned po  podpisu smlouvy zakázku 
přeprodala. Pravdou ovšem je, že v  prů-
běhu června se společnost NISAINVEST 
rozešla s  firmou Stavitelství Bučina. V  té 
době stavba stagnovala, některé činnosti 
(například odstranění oken) se uskutečni-
ly, aniž by byl dodržen postup prací a bez 
vědomí obce. Od té doby se na stavbě ob-
jevují pracovníci společnosti JS Steel s. r. 
o. ze Starého Hradiště.
Dohled nad bezpečností práce a dodržo-
vání postupů s vazbou na hygienické před-
pisy (v současné době například likvidace 
azbestu ze střechy) smluvně zajišťuje pro 
obec firma Manifold Group s.r.o. z Plzně. 
Na  dodržování projektové dokumentace 
dohlíží v  rámci sjednaného autorského 
dozoru firma HEXAPLAN INTERNA-
TIONAL z  Brna, každý týden na  stavbu 
dojíždějí její zástupci z  pražské pobočky. 
Veškeré odchylky od  projektu jsou okamžitě řešeny. Tato firma má 
za sebou velké projekty kongresových a obchodních center, zkušenosti 
její pracovníci získávali desítky let na stavbách po celé republice. 
Obec má uzavřenou smlouvu s  ing.  Marianem Vyžralem, který ně-
kolik let působil jako stavbyvedoucí na stavbách a následně vystudo-
val ČVUT a nyní aktivně projektuje. Znalost projektování se staveb-
ním prostředím je skvělá kombinace pro výkon technického dozoru 

DEMOLICE U OLIČŮ DOKONČENY, ZAČALO OBDOBÍ BUDOVÁNÍ
   Pokračování ze str.1

Obec Bašť vás zve 
na veřejné projednání záměru
komunitního centra U Oličů

Naplánujme společně 
činnosti a prostory určené skupinám 

 

seniorů, maminek na mateřské 
dovolené, žáků bez možnosti docházky 
do družiny, spoluobčanů se zdravotním 

hendikepem.

Čtvrtek 8. září 2016
16.00 maminky na mateřské dovolené, terasa restaurace Vila
17.00 zdravotně hendikepovaní, obecní knihovna
18.00 senioři, obecní knihovna
19.00 rodiče žáků, restaurace Vila

PROČ TO NĚKDE JDE A JINDE NE?
Snímky jsou pořízeny 
v  pondělí dopoledne, kdy 
technická četa obecního 
úřadu zajišťuje úklid stano-
višť nádob na  tříděný od-
pad. V lokalitě Nad Dvorem 
po  přestěhování kontejnerů 
není prakticky co uklízet, 
v Nové Bašti stále pokračuje 
trend ukládání směsného, 
velkoobjemového a  tříděné-
ho odpadu mimo kontejnery. 
Obec ve spolupráci s Obecní 
policií Líbeznice dokončuje 
dokumentaci prvních přes-
tupků k projednání přestup-
kovou komisí Odolena Voda.

(cuc)

investora. Na  stavbě se pohybuje několikrát do  týdne, pravidelně jej 
můžete potkat na  kontrolních dohlídkách každé úterý od  10 hodin. 
Své pochybnosti ohledně provádění rekonstrukce U Oličů tak můžete 
konzultovat jak s  ním, nebo prostřednictvím starostky obce. Ocení-
me vaše zkušenost, přivítáme vaše upozornění na možné nedostatky 
a pochybení.

(cuc)

U Oličů rostou nové zdi. Foto: I. Cucová

Nad Dvorem. Foto: L. Tlustoš

Nová Bašť. Foto: L. Tlustoš
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Jako každý rok, druhý víkend v  červenci je v  Bašti vyhrazen 
pouťovým oslavám. Jako každý rok je jejich průběh tradiční. 

V  sobotu ráno startuje Tour de Bašť, soutěž mopedů a  kol. Letošní 
33. ročník vyhráli a putovní pohár obce pro vítěze převzali Zdeněk Ma-
rýzko v kategorii originálních mopedů, Stanislav Škarda v kategorii spe-
ciálů a Pavel Červenka v kategorii kol. 

SK Bašť každoročně pořádá fotbalový turnaj spojený s taneční zábavou. 
Do  letošního turnaje se přihlásily týmy pořadatele, SK Hovorčovice, 
Svornost Brázdim a výběru dorostu SK Slavia Praha. Pohár vítězů si od-
vezlo družstvo výběru, SK Bašť skončil druhý.

POUŤOVÉ OSLAVY VE ZNAMENÍ TRADICE

Sobotní odpolední sportovní program poutě doplnil Nohejbalový turnaj 
o putovní pohár, který věnoval Václav Žihla st. Ze soutěžního klání vzešel 
vítězný tým ve složení V. Žihla ml., P. Icik a T. Bobek.

Vítězové, poražení i všichni, kteří se rádi baví, se večer sešli na  impro-
vizovaném parketu kabin fotbalového hřiště, aby své úspěchy společně 
oslavili při taneční zábavě. K tanci i poslechu zahrála kapela TOPÍK RE-
VIVAL. V neděli si to pak ve fotbale rozdaly staré gardy.
Tradice přece jenom nebyly úplně dodrženy. Letos na Náves nepřijely ko-
lotoče a večer při zábavě nepršelo.
 (cuc) Svůj závod mají na Tour de Bašť i cyklisté. Foto: L. Burešová

Fotbalový turnaj proběhl v duchu oslav postupu do III. Třídy. Foto: M. Mišnerová

MUDr. Petr Tiso, MBA
lékař, manažer nemocnice
zastupitel Jesenice
kandidát na hejtmanaPřijďte k volbám 7. a 8. října

I váš hlas může
rozhodnout

Bez názvu-1   1 15.08.2016   16:48:32
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kynologie Bašť pořádá

 

Soutěž o nejhezčího voříška

Soutěž o největšího a nejvyššího psa

Soutěž o nejkrásnějšího psa

Výstava pes veterán 

Výstava štěňátko (do 1 roku)

porotě zasednou tři známé osobnosti z našeho okolí.

O nejkrásnějším psu rozhodují diváci.

Soutěže a slosovatelné vstupenky o hodnotné 

se zúčastní psí zástupci útulku 

Točené pivo, nealko nápoje, grilované pochoutky, živá hudba, prodejní stánky.

Vstupné za každého psa 50 Kč, bez ohledu zda se zúčastní soutěže či výstavy. Výtěžek bude 
věnován Útu

Registrace psů do jednotlivých kategorií do 2
podrobnější informace o

 

zábavné odpoledne pro všechny psy
hod na cvičáku v Bašti

Doprovodný program

Ukázky a možnost zúčastnit se 
výcviku základní 

poslušnosti.

ěti

POSVÍCENSKÝ NOHEJBALOVÝ  

10. září 2016

Fotbalové hřiště, v případě nepříznivého počasí hala U Žihlů na Návsi

Bližší informace a přihlášky na tel. 774 622 010

TURNAJ V BAŠTI

			

BBBaaazzzááárrreeekkk			
podzimního	a	zimního	dětského	oblečení	a	obuvi	

24.	9.	2016	od	10	do	14	hodin	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

 
 

Bašť	se	baví	pořádá	

Příjem	zboží	:	sobota	24.9.2016	od	9	do	10	hodin!!	

Prodej	zboží	:	sobota	26.9.2016	od	10	do	14	hodin	

Výdej	neprodaného	zboží	a	výplata	peněz	:	sobota	26.9.2016	od	14	do	15	hodin	
Jednotlivé kusy označte lístečkem a kódem obsahujícím cenu,	velikost,	číslo nabízené věci ve 

Vaší tabulce a pořadové	číslo prodávajícího, které obdržíte na místě v prostorech CPR	Pohoda	(Za	
Vilou	204,	Bašť). Očíslovaný seznam všech věcí vepište do tabulky (ke stažení na 

www.bastsebavi.cz) a tu odevzdejte organizátorkám. Jeden prodejce může nabízet maximálně 75 
kusů.  Stálé prodávající najdou své pořadové číslo na webových stránkách spolku. Spolek si ponechá 

10% z ceny prodaných věcí a výtěžek věnuje na provoz Bašť se baví. 

Doplňující	informace	získáte	na	www.bastsebavi.cz,	bastsebavi@email.cz,	tel.	602 133 667.	
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KONTAKT:  Mgr. Miloslav Bálek, jednatel a trenér
m: +420 777 697 049, e: info@tenisakademiebalek.cz
www.tenisakademiebalek.cz, www.teniskempy.cz

Za podpory obce Bašť.

 

k vítězství nestačí!
Jen talent

Fotbalisté vstoupili do  uplynulé sezony s  úmyslem zabojovat o  postup do 
3. třídy. Podzimní část sezony však přinesla několik nepovedených zápasů 
a 4 prohry. Začátkem ledna jsme zahájili zimní přípravu. Většina mužstva po-
ctivě makala a připravovala se na jarní boje. V průběhu přípravy jsme si dali 
za cíl zkusit skoro nemožné a poprat se o postupovou šanci. Na lídra soutěže 
ze Sluh jsme ztráceli 12 bodů. Vstup do jarní části se nám povedl, sbírali jsme 
výhry a přibližovali se čelu tabulky. Důležitý zápas s vedoucím týmem ze Sluh 
jsme zvládli skvěle a propracovali se postupně na druhé místo tabulky. Avšak 
ani toto umístnění nám nezaručovalo postup a museli jsme čekat na zakopnu-
tí soupeře. Bohužel se nám nepovedly 2 zápasy a přímý postup zůstal v teore-
tické rovině. Před posledním kolem soutěže jsme měli ztrátu 2 bodů na vedou-
cí tým. Když jsme nastupovali na zápas v Řeži, měli jsme informaci, že Sluhy 
vyhrály a nemáme šanci na přímý postup. Avšak mužstvo ukázalo charakter 
a i v tomto zápase vybojovalo těsné vítězství. A právě toto vítězství bylo roz-
hodujíce v konečném zúčtování. Situace ve vyšších soutěžích se vyvinula tak, 
že vítěz druhé skupiny nemohl postoupit a postupovalo mužstvo z druhého 
místa. A v tom měl SK Bašť více bodů jako tým z druhé skupiny a mohli jsme 
slavit postup do vytoužené 3. třídy. Je to pro náš fotbal velký úspěch, usilovali 
jsme o to dlouhá léta. Chceme tímto poděkovat Obecnímu úřadu Bašť za ma-
ximální podporu, vedení fotbalového klubu za vytvořené podmínky, fanouš-
kům za vytrvalou podporu na zápasech i na hřištích soupeřů a hlavně všem 
hráčům, který se podíleli na velkém úspěchu baštěckého fotbalu.

Teď nás čeká nová výzva, dokázat, že patříme do vyšší soutěže. Bude to nároč-
ný úkol, budeme se potkávat s kvalitními soupeři a můžeme se těšit na velkou 
rivalitu. Čekají nás zápasy s fotbalisty Líbeznic, Hovorčovic, Předboje, Kojetic 
a dalších okolních obcí. Bude to lahůdka jak pro fotbalisty, tak pro naše fa-
noušky. Těšíme se na Vás i v nové sezoně 2016/2017.
 

(Attila Magyar, SK Bašť)

VELKÝ POSTUP BAŠTĚCKÉHO FOTBALU

ROZPIS ZÁPASŮ III.A TŘÍDA
Podzim 2016

1. kolo Nehvizdy A SK Bašť sobota 27. 8. 17:00
2. kolo SK Bašť Kojetice neděle 4. 9. 17:00
3. kolo Předboj SK Bašť sobota 10. 9. 17:00
4. kolo Brandýs n. L. B SK Bášť sobota 17. 9. 14:00 Dřevčice
5. kolo SK Bašť Zeleneč B neděle 25. 9. 16:30
6. kolo Měšice SK Bašť sobota 1. 10. 16:30
7. kolo SK Bášť Sluhy neděle 9. 10. 16:00
8. kolo Šestajovice SK Bašť neděle 16. 10. 16:00
9. kolo SK Bašť Líbeznice A neděle 23. 10. 15:30

10. kolo Sibřina SK Bašť neděle 30. 10. 14:30
11. kolo SK Bašť Větrušice neděle 6. 11. 14:00
12. kolo Brázdim SK Bašť sobota 12. 11. 14:00
13. kolo SK Bašť Hovorčovice neděle 20. 11. 13:30

Nově!
Výstava 
modelů autobusů
a odbavovacích 
strojků 

Náborový den 
pro řidičky a řidiče!

Zkuste
to!

Program akce:
l seznámení s prací řidiče
l prohlídka vozidel a areálu
l odbavovací strojek v praxi
l diagnostika motoru

Potvrd’te,
prosím, svoji účast e-mailem na: 
csadsc@csad-me.cz, více na: www.csad-sc.cz

315 671 659

Nabízíme:
l práci řidiče autobusu v zavedené 

stabilní firmě s moderními autobusy 
l HPP i VPP, vhodné i pro důchodce
l zaměstnanecké jízdné
l ubytování a široký  sociální program
l náborový příspěvek 10 000 Kč
l příspěvek na penzijní připojištění
l profesní vzdělávání
l možnost získání ŘP sk. D

Areál Mělník - Mlazice, K přívozu 2604
úterý 20. září 2016  15:00-17:00IV. ročník

DOTOVANÉ KOMPOSTÉRY NA VAŠE ZAHRADY

Dlouhodobé statistické výzkumy ukázaly, že každý občan vyproduku-
je za rok cca 331 kilogramů běžného komunálního odpadu. Z tohoto 
množství tvoří jednu třetinu právě bioodpad, který končí většinou ne-
využitý v popelnici. 

Kompostéry nahradí nevzhledné hromady na zahradách, urychlí pro-
ces kompostování až o polovinu času, odstraní zápach a zájem hlo-
davců, vytvoří kvalitní přírodní hnojivo pro vlastní potřeby a zvětší 
pohodlnost nakládaní s bioodpadem.

Pokud vás možnost získání dotovaného kompostéru zaujala, sděl-
te nám svůj zájem mailem na adresu bast@c-box.cz nejpozději do 
15. září 2016. Do mailu uveďte jméno a příjmení, adresu a telefonní 
kontakt. 
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Komerční prezentace

RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ,
ALE I POHODLNÉ

Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma předat 
k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000 míst zpětného odběru. 
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti více než 230 000 tun.

Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude ekologicky recyklován a získané suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů, 
když jej odevzdáte na některém z těchto míst:

n    Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. 
Nejbližší sběrný dvůr najdete v ulici Korálkových.

n    Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systé-
mem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody 
s prodejní plochou větší než 400 m2 malý spotřebič, jehož žádný rozměr nepřesáhne 25 centime-
trů, odebrat i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující s ELEKTROWINem vycházejí obvykle 
spotřebitelům vstříc v daleko větším rozsahu a začali to dělat dříve, než zákon vstoupil v platnost. 

n    Se sběrem spotřebičů pomáhá také už víc než 1000 hasičských sborů po celé republice. 

n    Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného 
odpadu, do kterého patří i staré elektro. Mobilní svoz nebezpečného odpadu opět proběhne 
v sobotu 24. září 2016 (viz oznámení na str. 2).

n    ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek 
– například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně inter-
netové stránky www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy 
aktuální informace. 

Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. To jsou dvě základní poučky, kterými se 
dnes řídí odpadové hospodářství v celé Evropě.

Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají jejich výrobci. Aby byla splněna v případě 
starého elektra i druhá podmínka, musíme je skutečně předat k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.

Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti 
Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo starého elektra, dohromady tedy něco k 50 000 tunám.

Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším společným úkolem bude sebrat 40 procent množství nově proda-
ných spotřebičů - počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle současných prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky 
nezmění, to tedy bude ročně něco přes 70 000 tun čili o něco víc než sedm kilo na obyvatele.
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Nabízím úklidové práce v domácnosti
PO – ÚT, ČT – PÁ kdykoliv během dne.

V případě zájmu, prosím, volejte 721 796 871
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andělky 
...kurzy pro Vás a Vaše děti… 

 
Andělky Vás zvou na vzdělávací i relaxační program pro děti a rodiče ve 

školním roce 2016/2017. 
 

Naše  kurzy a kroužky přispívají k všeobecnému rozvoji dětí.  
Jsou vedeny kvalifikovanými  lektory. 

Vybírat můžete z různých zájmových oblastí. 
 

 
 

Přihlášky a bližší informace  
www.andelky.cz 

  
andelky@andelky.cz 776 290 539 nebo 606 914 460  

 

Nově

i ranní

kurzy
Tel.: 724 755 149

www.zivaanglictina.cz

JAZYKOVÉ KURZY
A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA 

v Líbeznicích

Přihlaste se 
na ukázkovou 

hodinu zdarma.

ROZMLUVÍME
VÁS
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ŘIDIČ MKD, SERVISNÍ TECHNIK 
ŘIDIČ MKD: 
Požadujeme: 
ŘP sk. C, nebo C+E 
• Bezúhonnost, spolehlivost   
Nabízíme:                                  
• Depo Líbeznice CZ 250 65, Písek CZ 397 01, Všetaty 
   CZ 277 16 
• Možnost parkování v místě bydliště, možnost 
  zaučení 
• Možnost zaměstnanecké půjčky a dalších firemních  
  benefitů 
• Ohodnocení 35-50.000 Kč kamiony, 27-35.000 Kč 
 sólo vozy 
• Stabilní práci v zavedené společnosti 
 

Zavedená, rozšiřující se dopravní 
společnost přijme zaměstnance na 
následující volné pozice: 

Kontakt : 777 482 268, e-mail : info@polymarktrans.cz 
www.polymarktrans.cz 

SERVISNÍ TECHNIK  ( oprava a údržba vozového parku: 
DAF, IVECO, FIAT, KÖGEL) 

Požadujeme: 
ŘP sk. B, C (C+E výhodou) 
• Bezúhonnost, spolehlivost                                    
• Vyučení SOU Automechanik, praxe v oboru 
• Schopnost učit se novým věcem, časová  
  flexibilita 
Nabízíme: 
• Stabilní práci v zavedené společnosti 
• Depo Líbeznice ( Praha- východ) 
• Podporu při zvyšování kvalifikace, služební 
  telefon, možnost služeb. vozidla 
• Odpovídající platové ohodnocení na HPP 
  (25-30.000,- Kč/měs) 


