
Zpravodaj Obce Bašť • číslo 10 • říjen 2016

Baštěcký

www.obecbast.cz

Vážení spoluobčané,

skončilo léto, prázdniny, naše děti jsme vy-
pravili do školek a škol a už je za námi i první 
měsíc nového školního roku. Děkuji všem 
rodičům, kteří se před prázdninami zapojili 
do dotazníkového šetření spokojenosti. Vý-
sledky budou nejdříve projednány na zase-
dání zastupitelstva a poté se s nimi budete 
moci seznámit i na stránkách příštího vydání 
Zpravodaje. 

Na  vlastní kůži jsme pocítili dopad novely 
školského zákona. U  jedné ze tříd mateřské 
školy jsme museli snížit kapacitu, protože je 
v  ní integrováno dítě se zdravotním znevý-
hodněním. Je určitě správné, že hendikepova-
né děti mají možnost vyrůstat se svými zdra-
vými vrstevníky, ale před vedení obce to staví 
nutnost hledat dodatečné kapacity. Jednou 
z cest může být i zřizování dětských skupin ať 
již v režii obce nebo ve spolupráci se soukro-
mými poskytovateli předškolního vzdělávání. 

Řešíme však nejen problémy mateřské ško-
ly. V  současné době probíhá v  Líbeznicích 
přestavba půdních prostor základní školy, 
aby vznikly další třídy a prostory pro taneční 
a  výtvarné obory základní umělecké školy. 
Obec Bašť se ve  spolupráci s  obcemi Před-
boj, Měšice, Nová Ves a  samozřejmě Líbez-
nicemi podílí na financování této přestavby. 
Jednání o společném závazku byla náročná 
a složitá, přesto úspěšná a tak o prázdninách 
mohla přestavba začít. Pro žáky by měla za-
čít sloužit na přelomu listopadu a prosince.

Další podrobnosti se můžete dozvědět 
na  zasedání zastupitelstva obce v  pondě-
lí 3.  října. Oblast školství je pro nás velmi 
důležitá, proto další směřování obce v  této 
oblasti chceme diskutovat s vámi společně. 
Pozvání na  zasedání přijaly i  ředitelky MŠ 
Bašť a ZŠ a ZUŠ Líbeznice.

Těším se na setkání s vámi nejen na zasedá-
ní zastupitelstva obce, ale i u voleb. Vybrat 
si toho správného zástupce do  Senátu, ale 
především do vedení Středočeského kraje je 
pro nás všechny velmi důležité.

Správný výběr vám přeje

Iva Cucová
starostka

NOVÝ KABÁT POSVÍCENÍ
ÚVODNÍ SLOVO

   Pokračování na str. 4

Nouze naučila Dalibora housti. Probíhající rekonstrukce U Oličů, která vzhledu tra-
dičního místa oslav – Návsi - na kráse nepřidává, nás donutila přemýšlet o náhradním 
místě. Chtěli jsme je umístit do blízkosti místa konání zahrádkářské výstavy a tradiční 
trasy závodu Železného Baštěráka. Park se nabízel. 

Pomocnou ruku podali podnikatelé – obchod U Kerštofa a Pivnice u Zelenků, kteří pro oslavy 
zabezpečili občerstvení a Posvícení obohatili prodejem netradičních produktů. A tak poděko-
vání patří jak manželům Mimochodkovým, tak Martinu Zelenkovi.

V ŘÍJNU SI VYBEREME VEDENÍ KRAJE 
I ZÁSTUPCE DO SENÁTU

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR (1. kolo) se uskuteční v pátek  
7. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu  8. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin, 
případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 14.října od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

V obci Bašť je vytvořen jeden volební okrsek s adresou Obecní 126, Bašť pro všechny 
voliče, mající trvalý pobyt v obci. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem při volbách 
do Zastupitelstva Středočeského kraje a platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním dokladem při volbách do Senátu 
Parlamentu ČR. Každý volič obdrží nejpozději tři dny přede dnem voleb (tj. 4. 10. 2016) 
do schránky obálku v modré barvě, ve které budou hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva 
i hlasovací lístky pro volby do Senátu. Při příchodu do volební místnosti volič obdrží obálku 
v šedé barvě pro volby do zastupitelstev krajů a ve žluté barvě pro volby do Senátu. Umístění 
hlasovacího lístku do obálky správné barvy je důležité, opačné umístění hlas zneplatní. 

   Pokračování na str. 3

Oslavy posvícení byl jeden velký happening. Foto: I. Cucová
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Dlouhodobé statistické výzkumy ukázaly, 
že každý občan vyprodukuje za rok cca 331 
kilogramů běžného komunálního odpadu. 
Z tohoto množství tvoří jednu třetinu právě 
bioodpad, který končí většinou nevyužitý 
v popelnici. Umístěním kompostérů na po-
zemku občanů může obec snížit celkové ná-
klady na svoz odpadu.

Zkušenosti obcí, které kompostéry využí-
vají, ukazují, že už v prvních měsících se 
celkové množství odpadu snížilo až o 17 %.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE

Dovolujeme si vás pozvat na  zasedání 
zastupitelstva obce v  pondělí 3. října 
od  19 hodin v  Restauraci Vila, které 
bude věnováno problematice školství 
v obci. Pozvání přijaly ředitelka MŠ paní 
Zuzana Černá a  ředitelka ZŠ A  ZUŠ Lí-
beznice paní mgr.  Ivana Pekárková. 
Na  zasedání budou prezentovány vý-
sledky dotazníkového šetření spoko-
jenosti rodičů dětí navštěvujících MŠ 
a  možnosti dalšího zvyšování kapacit 
zařízení předškolní výchovy. Dále bu-
dou představeny novinky v  ZŠ A  ZUŠ 
Líbeznice a  diskutovány možnosti vý-
stavby základní školy v obci.

UZAVŘENÍ OBECNÍHO 
ÚŘADU

V souvislosti s konáním voleb ve dnech 
7. a 8. října, resp. 14. a 15. října (2. kolo 
senátních voleb) budou zrušeny úřed-
ní hodiny Obecního úřadu v  pátek 7. 
a  14.  října. Volební místnost se otevře 
ve 14 hodin.

NABÍDKA ÚKLIDOVÝCH 
PRACÍ V DOMÁCNOSTI
PO – ÚT, ČT – PÁ kdykoliv během dne.  
V  případě zájmu, prosím, volejte 
721 796 871.

ROZPOČET OBCE 
DO PRVNÍHO ČTENÍ
V září se již naplno rozeběhly práce na se-
stavování rozpočtu pro rok 2017. Minister-
stvo financí zveřejnilo predikci vývoje da-
ňových příjmů, které by pro obec Bašť měly 
činit více jak 25 miliónů korun. Společnost 
CityFinance, se kterou obec při sestavování 
příjmové stránky rozpočtu spolupracuje, 
výši příjmů snížila o 2 milióny. Pokud by se 
tyto odhady naplnily, znamenalo by to pro 
obec o 5 miliónů více než v letošním roce. 

Výdaje v příštím roce budou ovlivněny pře-
devším pokračující rekonstrukcí U Oličů. 
Chtěli bychom pokračovat ve výstavbě cyk-
lostezky, realizovat dopravně bezpečnostní 
opatření, doplnit komunální techniku, pro-
vést kácení přestárlých stromů ohrožujících 
bezpečnost zdraví a majetků, vysadit nové 
stromy a na fotbalovém hřišti vybudovat 
závlahový systém. Výčet určitě není kom-
pletní, rozpočet bude opakovaně projed-
náván na zasedáních zastupitelstva obce 
a ve finančním výboru. Rámec rozpočtu 
pro příští rok bude představen na zasedání 
zastupitelstva obce 3. října, další projedná-
vání je naplánováno na poslední říjnový 
den. Kdo se jednání nezúčastní, může se 
s návrhem rozpočtu seznámit v průběhu 
listopadu na úřední desce. Schválení roz-
počtu předpokládáme na posledním letoš-
ním zasedání zastupitelstva obce, které je 
naplánováno na 28. listopadu. Vaše náměty 
na investice, opravy i běžnou údržbu přiví-
táme telefonicky, mailem, písemně nebo při 
osobní návštěvě úřadu. 

(cuc)

ZE ZÁŘIJOVÉHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
    rozpočtové opatření č. 8/2016,
    zprávu kontrolního výboru,
    návrh nájemní smlouvy pro nájemce objek-

tu U Oličů,
    informaci o firemní mateřské škole a pří-

padné spolupráci se Studiem SMILE,
    návrh geometrického oddělovacího plánu 

pro zástavbu lokality Vlkánice,
    zastavovací studii k pozemkům parc. č. 

401/1 a 401/5 v k. ú. Bašť.

Zastupitelstvo obce schválilo:
    rozpočtové opatření č. 9/2016,
    Sazebník úhrad spojených s poskytováním 

informací podle zákona 106/1999 Sb., 
    smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 

parc. č. 560/3 v k. ú. Bašť mezi obcí Bašť 
a Státním pozemkovým úřadem,

    Nařízení obce Bašť č. 1/2016, kterým se 
vydává Tržní řád,

    časově neomezené odstranění zákazových 
dopravních značek B31 Zákaz vjezdu pro 
jezdce na zvířeti z aleje vedoucí na Beckov 
a z cesty spojující Horku s Novou Baští,

    dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Bašť 
a společností NISAINVEST na rekonstrukci 
objektu čp. 52,

    veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
ve výši 26.500,- Kč na zajištění provozu 
a opakujících se činností příjemce mezi obcí 
Bašť a o.s. Kynologie Bašť,

    dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí dotace mezi obcí Bašť a o.s. 
Kynologie Bašť. 

Zastupitelstvo obce neschválilo:
    žádost o odkup části pozemku parc. č. 567/5 

v k. ú. Bašť ve vlastnictví obce. 

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

DOTOVANÉ KOMPOSTÉRY NA VAŠE ZAHRADY

DO NOVÉHO ROKU 
S REVIZÍ KOTLE
Do konce roku 2016 mají nově domácnosti 
povinnost dle novely zákona o ochraně ovzdu-
ší č. 201/2012 Sb. nejpozději do 31. prosince 
2016 realizovat u kotlů na tuhá paliva první 
revizi kotle (povinnost se vztahuje i na nově 
zakoupené kotle). Za nedodržení této zákonné 
povinnosti může být domácnost pokutována 
až do výše 20 tisíc Kč (kontrolu bude provádět 
a případné pokuty vystavovat Městský úřad 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a výtě-
žek půjde do jeho rozpočtu). Obecní úřad Bašť 
může zajistit revizní firmu pro více zájemců 
a snížit tak náklad na vypracování revizní 
zprávy až o třetinu. V případě zájmu kontak-
tujte do 15. října obecní úřad na 283 981 065. 

(cuc)

Výzkumy dokazují, že kompostování v do-
mácnostech je nejefektivnější způsob třídě-
ní bioodpadu. Domácím kompostováním je 
možné zpracovat až 90 % bioodpadu vzni-
kajícího v domácnostech. 

Kompostéry mají výhody i pro občany:
    nahradí nevzhledné hromady na zahra-

dách,
    urychlí proces kompostování až o polo-

vinu času,
    odstraní zápach, zájem hlodavců atd.,
    vytvoří kvalitní přírodní hnojivo pro 

vlastní potřeby,
    zvětší pohodlnost nakládaní s bioodpadem.

Několik občanů již svůj zájem projevilo, 
nyní máte ještě šanci. Pokud vás možnost 
získání dotovaného kompostéru zaujala, 
sdělte nám svůj zájem mailem na adre-
su bast@c-box.cz nejpozději do 15. října 
2016. Do mailu uveďte jméno a příjmení, 
adresu a telefonní kontakt. Po tomto ter-
mínu budeme všechny zájemce informo-
vat o dalším postupu.
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CESTY PRO VŠECHNY (BEZPEČNĚ)

POZNEJ SVÉHO SOUSEDA

OBEC ČELÍ DALŠÍM ŽALOBÁM Bez komentáře. Foto: fotopast Obecní policie Líbeznice

Na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev krajů může volič 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše čtyř kandidátů, označit, 
kterému z kandidátů dává přednost. Hlasovací lístek pro volby 
do Senátu se nijak neupravuje. Volič může požádat o hlasování 
do přenosné hlasovací schránky.
Voličské průkazy se vydávají pro každé volby zvlášť, pro volby 
do Zastupitelstva Středočeského kraje tento průkaz opravňuje voliče  
volit v jakémkoli okrsku v územním obvodu Středočeského kraje. Pro 
volby do Senátu Parlamentu ČR (1. a případně i 2. kolo) opravňuje 
voliče volit v příslušném volebním (senátním) obvodu, v němž 
je hlášen k trvalému pobytu (č. 28 Mělník). Volič může požádat 
o voličský průkaz nejdříve 22. září 2016, a to písemně s úředně 
ověřeným podpisem nebo osobně, příp. využít plnou moc (s úředně 
ověřeným podpisem). 

(Zuzana Vojáčková)

Nabízím mytí oken
PO – ÚT, ČT – PÁ kdykoliv během dne. 

V případě zájmu, prosím, volejte 721 796 871.

V ŘÍJNU SI VYBEREME VEDENÍ 
KRAJE I ZÁSTUPCE DO SENÁTU

   Pokračování ze str. 1

V posledních měsících se hodně diskutovalo o tom, zda je bezpečné, 
aby se na komunikacích v Bašti určených především pro volno časo-
vé aktivity, objevovali spolu s chodci a cyklisty, také jezdci na koních. 
Cesty byly během zimních měsíců pro jezdce na koních uzavřeny z dů-
vodů zabránění případných střetů mezi koňmi, cyklisty a chodci.Toto  
rozhodnutí se s nemalým úsilím mnoha občanů podařilo zvrátit a ces-
ty jsou již znovu přístupné pro všechny. 

Není pravidlem, že by se koně na vyjížďkách lekali či dokonce plašili. 
Může se to stát pouze vyjímečně, a to hlavně když koně překvapí ne-
známé předměty. Koně zpravidla nemají rádi velké světlé oblé tvary, 
někdy  je mohou polekat i neznámé zvuky a pohyby.  

Jak se však zachovat, pokud potkáme jezdce na koni a  máme z velkého 
zvířete obavy? Co když malý jezdec na poníkovi zvíře dostatečně neo-
vládá? Jak se potom vyhnout případnému střetu?

    Nekřičíme a neběháme, když nás koně míjejí.
    Především, nikdy nechodíme ke koním zezadu ani ho neplácáme 

a nehoníme.
    Nikdy nemáváme věcmi, které by mohli koně polekat např. balonky, 

řechtačky apod.
    Cyklisté, kteří přijíždí v rychlostli zezadu, by měli na sebe hlasem  

upozornit  a počkat, až se jezdci dostatečně uhnou stranou. 
    Pokud venčíme pejska na volno, raději ho přivoláme. Mohl by se 

polekat někdy i na koně zaútočit. 
    Také jezdci na koních by měli vědět, že mají vždy pozdravit první, 

koně převést do kroku a míjet chodce z bezpečné vzdálenosti. 

Děkujeme zastupitelům naší obce, kteří kladně rozhodli, a tím podpo-
řily jednu z mála venkovních aktivit v naší obci. 

(Farma Baštěk)

Kamera, umístěná v blízkosti stanoviště na tříděný odpad v Nové Bašti, 
vydává první svědectví o nedisciplinovaných spoluobčanech, kteří si 
místo pletou se sběrným dvorem. Není to právě váš soused?

Společnost DIMRI Construction & Development (B.A.S.T 1) s. r. o. 
prostřednictvím svého právního zástupce podala k Okresnímu sou-
du Praha – východ další žaloby proti obci. Jde o žalobu na náhradu 
škody a ušlého zisku, žalobu na vyplacení nároku za změnu v území 
a žalobu na plnění povinnosti ze smlouvy. Celkem společnost DI-
MRI požaduje po obci 5 mil. Kč. Soudní řízení k žalobě na zrušení 
územního plánu dosud neproběhlo, stejně tak obec nemá k dispozici 
výsledky přezkumu Krajského úřadu Středočeského kraje. O dalším 
vývoji kauzy vás budeme informovat. 

(cuc)

S PLASTY UŽ NEBUDETE 
MUSET DO KONTEJNERU
Obec Bašť připravuje pro rok 2017 zkušební provoz individuálního 
sběru tříděného plastového odpadu z domácností. 

Zájemcům bude poskytnuta popelnice žluté barvy o objemu 120 li-
trů, která bude vyvážena jednou za 14 dnů. Vlastní svoz bude hradit 
obec, od zájemců o službu bude vybrán pouze poplatek za pronájem 
sběrné nádoby ve výši do cca 200 Kč.

Účast v individuálním sbě-
ru plastů bude dobrovolná. 
Stávající systém sběru tří-
děného odpadu v podobě 
kontejnerových stanovišť 
v obci zůstane zachován.

Prosíme občany, kteří o ob-
jednání služby uvažují, 
aby svůj zájem nezávaz-
ně sdělili do 15. října na 
e-mail: stanek@obecbast.cz 
nebo osobně na obec-
ním úřadě. Jedná se pou-
ze o předběžný průzkum 
za účelem zjištění potřebné-
ho počtu sběrných nádob.  
         (sta)
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   Pokračování ze str. 1

NOVÝ KABÁT POSVÍCENÍ

DEN PSA V BAŠTI JIŽ POPÁTÉ

ZAHRÁDKÁŘSKÁ 
VÝSTAVA

KOMUNITNÍ CENTRUM U OLIČŮ ZÍSKÁVÁ 
KONKRÉTNÍ OBRYSY

První zářijovou sobotu jsme už popáté při-
vítali na psí louce a cvičišti spolku kyno-
logie Bašť milovníky psů a jejich čtyřnohé 
miláčky. Proběhla tradiční výstava voříšků, 
soutěž o nej seniora, nej štěně a soutěžilo se 
v nových kategoriích o největšího a nejmen-
šího pejska a nej psa z útulku. Naše pozvání 
do poroty tentokrát přijala MVDr. Chadi-
mová, místostarosta obce pan Staněk a velitel 
Obecní policie Líbeznice pan Sedlák. Jejich 
úloha byla velmi těžká, ale vše zvládli na jed-
ničku. Na závěr diváci vybrali nejkrásnějšího 
psa dne, kterým se stala dvanáctiletá fena 
plemene hovawart jménem Afra. Po celé od-

V září se sešly dvě desítky obyvatel obce při 
veřejném projednávání náplně nově budova-
ného komunitního centra U Oličů. Starostka 
obce diskutovala se čtyřmi skupinami obyva-
tel, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. 
Jedná se o rodiče pečující o děti do tří let věku, 
zdravotně znevýhodněné spoluobčany, senio-
ry a žáky, kteří již nemají možnost navštěvo-
vat po výuce v ZŠ školní družinu, klub nebo 
středisko volného času. Mezi nejzajímavější 
náměty, které z diskuze vyplynuly, patří:

    pro rodiče s malými dětmi možnost kan-
celářské práce v nadstandardním prostoru 
a hlídání dětí po dobu práce ve sdílené kan-
celáři či po dobu jednání, 

    pro mentálně hendikepované taneční veče-
ry a nácvik běžných životních situací, 

    pro seniory vzpomínkové večery a kurzy 
nových trendů ve vaření,

    pro žáky četba knih a časopisů, hraní des-
kových her, šipek, stolního fotbalu, relaxace, 
poslech hudby v klubu.

Výsledky veřejného 
projednávání bu-
dou zapracovány 
do záměru projektu 
na provozování ko-
munitního centra, 
jehož zadání bude 
představeno na přelo-
mu roku. Děkujeme 
všem, kteří obětovali 
svůj volný čas, aby se 
s námi podělili o své 
představy a názory. 

(cuc)

Zahrádkáři v Bašti  pořádali ve dnech 10. a 11. 
září výstavu ovoce a zeleniny. Na výstavu nám 
obecní úřad zapůjčil své prostory. Najednou se 
místo jednacích stolů objevila jablka, hrušky, 
rajčata, papriky a další druhy ovoce a zeleniny. 
Doprovodnou akcí byla vazba květin. A tak 
vznikaly jak nádherné kytice, tak i vypichova-
né dekorace. Jedna z nich byla určena senátorce 
paní Veronice Vrecionové, která v doprovodu 
starosty Líbeznic Martina Kupky výstavu na-
vštívila. Paní senátorka totiž právě slavila naro-
zeniny. Děti z mateřské školky Fialka nakreslily 
obrázky, které výstavu oživily. Děkuji všem, kte-
ří se podíleli na úspěchu výstavy. 

(A. Bulvasová, ZO ČZS)

Součástí výstavy byly i ukázky vazby květin. 
Foto: A. Bulvasová

Desítky psů nejrůznějších plemen soutěžily v pěti kategoriích. 
Foto: D. Raveane

O budoucí podobě centra U Oličů diskutovali i senioři. Foto: I. Cucová

Oslavy posvícení navštívila senátorka paní Veronika Vrecionová. Foto: I. Cucová

Rtuť na teploměru vystoupa-
la na tropických třicet stupňů 
a tak park nabídl příjemný stín. 
V parku se odehrála registrace 
závodu Železného Baštěráka, 
doběh do cíle i vyhlášení vítězů 
(výsledky přinášíme na sportov-
ní stránce tohoto vydání). Děti 
se celé odpoledne bavily tanco-
váním, soutěžemi, malováním, 
v perníkové dílně nebo u di-
vadla. Dospělí sice letos museli 
oželet večerní taneční zábavu, 

ale i tak odpolední a podvečerní posezení na-
bídlo spoustě z nich prostor pro příjemné se-
tkání s kamarády a známými.

Na oslavy Posvícení zavítala senátorka paní 
Veronika Vrecionová, která předala hlavní 
cenu absolutnímu vítězi Dětského železného 
Baštěráka a svou návštěvou poctila i souběžně 
probíhající výstavu ovoce a zeleniny, tradiční 
součást oslav, kterou uspořádala místní orga-
nizace Českého zahrádkářského svazu.

(cuc)

poledne nám krásně svítilo sluníčko a diváci 
se mohli občerstvit v našem stánku, poslou-
chat hudbu v podání Václava Myšky, poradit 
se s veterináři nebo si nechat namalovat něco 
pěkného na obličej. Pátý ročník Dne psa byl 
opět věnován útulku v Kralupech nad Vlta-
vou a veškerý výdělek této akce byl na místě 
věnován vedoucí útulku paní Kolkové. Vy-
bráno bylo téměř pět tisíc korun. Na závěr 
patří poděkování všem, kteří pomáhali s pří-
pravami, všem účastníkům a návštěvníkům 
a zástupcům obce za podporu. 

(Monika Svatoňová, o.s. kynologie Bašť)
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Mladší přípravka pořádá domácí turnaj 
22.10. a budeme velmi rádi, pokud dorazíte 
naše mladé fotbalisty podpořit.

DVA TÝMY FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK VE DVOU KATEGORIÍCH

Společně s tréninky začala i podzimní kola 
okresní fotbalové soutěže. Jedná se o řadu 
turnajů pořádaných postupně u jednotlivých 
zúčastněných týmů. V souvislosti s velkým 
množstvím dětí a zkušenostmi z minulého 
ročníku, kdy některé děti nehrály tolik, ko-
lik by chtěly, jsme do soutěže přihlásili star-
ší přípravku (ročníky 2006-2007) i mladší 
přípravku (ročníky 2008-2009). V podzimní 
části soutěže jsou skupiny týmů sestaveny 
bez ohledu na kvalitu tak, aby dojezdové 
vzdálenosti byly co nejmenší. Až pro jarní 
část soutěže jsou týmy do skupin sestaveny 
podle dosažených výsledků.

Starší přípravka hraje ve skupině s týmy Odo-
lena Voda, Hovorčovice, Měšice, Klecany a Ze-

leneč (http://www.ofspv-turnaje.eu/starsi-pri-
pravky/podzim/skupina-a/). Během září kluci 
odehráli již dva turnaje a třetí turnaj v pořadí 
je 25.9. pořádán u nás.

Mladší přípravka hraje s týmy Odolena 
Voda, Hovorčovice, Klecany, Radonice 
a Brandýs-Boleslav A (http://www.ofspv-
-turnaje.eu/mladsi-pripravky/podzim/
skupina-a/) a prozatím stihla odehrát je-
diný turnaj v Hovorčovicích. O jeden je-
diný gól kluci skončili na čtvrtém místě 
- výsledky se „experimentálně“ počítaly 
pouze na základě vstřelených gólů a ne 
dle bodů. Nutno dodat, že tento způsob 
vyhodnocování pořadí byl pro další tur-
naje zrušen. 

ÚŽASNÝ VSTUP BAŠTĚCKÝCH FOTBALISTŮ DO 3. TŘÍDY

AFK Nehvizdy A – SK Bašť  0 : 1
Na první zápas v 3. třídě jsme nastoupili bez více 
opor. Disciplinovanou hrou jsme kvalitního sou-
peře nepouštěli do šancí a z protiútoků byli nebez-
peční. Ještě v první půli se krásně uvolnil P. Javorek 
a otevřel skóre zápasu. Škoda dalších nevyužitých 
šancí. Ale i tak jsme slavili první výhru.

SK Bašť – TJ Jiskra Kojetice  2 : 1
Na domácím hřišti jsme začali aktivně, rych-
lou hrou na krajích se dostávali do šancí. Ve 20.
min otevřel skóre F. Hons a o necelých 10min 
zvýšil na 2:0 J. Tauš. Bohužel nám druhý polo-
čas nevyšel dle představ, ale  bojovností jsme 
udrželi vedení na naší straně. Soupeř snížil 
po nešťastném vlastním gólu V. Kunderta.

Sokol Předboj – SK Bašť  1 : 5
Na hřišti našeho největšího rivala jsme 
nastoupili s odhodláním zvítězit. Hned 
v první minutě měli domácí velkou šan-
ci. V 5. min unikl Patrik Icik a dostal nás 
do vedení. Domácí ještě vyrovnali, ale pak 
už jsme nenechali nic na náhodě a za pár 
minut to potvrdil J. Tauš druhým gólem. 
Následně rozhodčí 
vyloučil domácího 
hráče. V druhé půli 
jsme zúročili naše 
zkušenosti a rozum-
nou hrou přidali 
další góly, dvakrát 
se prosadil B. Vostřel 
a na konci zápasu 
sólem M. Kundert. 

FK Brandýs n.Labem 
B – SK Bašť  3 : 0
Na kvalitního soupeře 
jsme na začátku ne-
našli recept. V první 
půli domácí po na-
šich chybách dvakrát 
skórovali. I tak jsme 

Celková tabulka Z V R P Skóre B +/-

1. TJ Sokol Šestajovice 4 4 0 0 25:6 12 6

2. FK Brandýs n.L. B 4 4 0 0 15:2 12 6

3. Sokol Měšice 4 3 1 0 16:5 10 4

4. SK Bášť 4 3 0 1 8:5 9 6

5. TJ Sokol Sluhy 4 2 1 1 10:9 7 1

6. SK Zeleneč B 4 2 1 1 10:9 7 1

7. Sokol Mochov 4 2 0 2 8:14 6 0

8. 1.FC Líbeznice 4 2 0 2 6:16 6 -3

9. Svornost Brázdim 4 1 1 2 17:15 4 -2

10. TJ Jiskra Kojetice 4 1 1 2 8:8 4 -2

11. SK Viktoria Sibřina 4 1 0 3 7:12 3 -6

12. AFK Nehvizdy 4 0 1 3 6:11 1 -5

13. Sokol Větrušice 4 0 0 4 4:14 0 -6

14. Sokol Předboj 4 0 0 4 2:16 0 -3

ŽELEZNÝ BAŠTĚRÁK LETOS POPRVÉ S ŽENSKOU KATEGORIÍ
tegoriích do 100 kg a nad 100 kg, rozdělují stále 
stejné tváře.

Takže největší poklona patří Martině Červenkové 
(byť přihlášené v kategorii mužů), Lence Křížo-
vé, Monice Svatoňové a Štěpánce Pokorné, které 
se bez bázně vrhly do špinavých vod rybníka 
na Návsi, aby po jeho přeplavání ujely dva okru-
hy na kole a pak ještě jeden uběhly. Že na konci 
závodu pily místo velkého piva jenom malé nebo 
ovocné, jejich výkon nijak nesnižuje a patří jim 
náš obdiv. 

(cuc)

Od prvního startu Železného Baštěráka uply-
nulo letos už šest let. Od té doby doznal dnes již 
tradiční závod spojený s Posvícením, několik 
změn. Před třemi lety přibyla dětská kategorie 
a letos se do závodu přihlásily čtyři statečné, 
takže i ženy už obsadily své stupně vítězů.

V dětské kategorii se bohužel projevil klesají-
cí trend zájmu dětí o jakýkoliv pohyb, loňské 
necelé tři desítky účastníků se letos ztenči-
ly na patnáct přihlášených. U mužů nedošlo 
k žádnému překvapení, stupně vítězů si v ka-

První turnaj soutěže sehrála starší přípravka v Odolené Vodě. 
Foto: M. Šejnoha

Seniorský fotbalový tým SK Bašť. Foto: M. Mišnerová

První disciplínou závodu je plavání. Foto: P. Červenka

měli v první půli dvě šance, které zůstaly 
nevyužité. Do druhé půle jsme naskočili 
s velkou šancí. Měli jsme více příležitostí, 
nastřelili taky tyč. Bohužel jsme ještě jed-
nou inkasovali. Zápas měl vysokou úroveň, 
skóre bylo pro nás kruté. 

(A. Magyar, SK Bašť)
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v sobotu 15. října 2016
   
   Program od 13 hodin:
   Zdobení a vyřezávání dýní

   Tvořivé dílny 

   Soutěže a hry pro děti 

   Hudební produkce

Vyhlášení výsledků soutěže o nejzajímavější dýni (16-16.15 h)

Pohádkově strašidelný les pro malé děti (od 16.30 h)

Pro jedlíky: soutěž v pojídání dýňových specialit

Pro labužníky:  vaření z dýní na návsi

            dýňové občerstvení

a navíc: dýňové suvenýry, prodej dýní 

S Sebou vzít:  ostrý nůž a lžíci

mÁsLoviCKÉ  
dÝŇovÁní

Jednotné vstupné od 
šesti let výše: 50 Kč, 
zlevněné pro skupiny 
dětí (od 10 osob): 30 Kč 

Informace o spojení  
do Máslovic na  
www.maslovice.cz

Kroužky pro děti Bašť 
  

Přidejte se k nám! 
 

Hledáme děti, které baví tanec a cvičení ve věku 4 - 10 let! 
 

 
 

více informací na andelky@andelky.cz  
nebo tel. 606 914 460, 776 290 539 

 

 
www.andelky.cz 

 

Zájezdy na divadelní představení
Divadlo na Fidlovačce: Až naprší 
a uschne, 11. 10. od 19:30 hodin
Stavovské divadlo: Mikve 9.11. od 
19 hodin
Divadlo na Fidlovačce: 
Dohazovačka, připravujeme na 
prosinec



Číslo 10 • říjen 2016

7

AKČNÍ PODZIM
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Hledáte řešení jak získat dotaci na 
Váš rodinný dům?

Chystáte se zateplovat fasádu, 
střechu či měnit okna?

Chcete získat zpět 
až 50% svých investic? 

Zaregistrujte svou nezávaznou poptávku na webu

www.moje-uspora.cz
Zadejte při registraci partnerský kód 
a získáte dotační poradenství ZDARMA.

Jakékoliv další informace žádejte na 
800 100 638 nebo obchod@cs-as.cz

D
OT

AC
E 

NA
 D

ŮM

Máme pro Vás smluvní garanci 
získání dotací s nabídkou na míru 

Vašich potřeb.

03AAD


