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NEMOCNICE NA BULOVCE S CERTIFIKÁTEM 
KVALITY
V prosinci 2016 obhájila Nemocnice Na Bulovce certifikát akreditace SAK, který získala 
po šetření Spojenou akreditační komisí. Poprvé ho nemocnice získala v roce 2014 
s platností do letošního roku. Obhájená akreditace má platnost do roku 2019. 

Získání certifikátu je výrazem kvality zdravotnického zařízení. Znamená to, že nemocnice je po 
všech stránkách schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni kvality. Prvotní je 
samozřejmě hledisko odborné péče, ale posuzováno je i technické zabezpečení, služby a celé 
zázemí nemocnice. Na získání certifikátu se podíleli všichni zaměstnanci nemocnice, prošli 
řadou školení, byli nuceni prokazovat své vědomosti i manuální schopnosti. Získání samotné 
akreditace není samoúčelné. Odráží kvalitu zdravotní péče, bezpečnost našich pacientů ve 
zdravotnickém zařízení a zaručuje , že je postupováno podle postupů správné léčebné praxe tedy 
takzvaným lege artis způsobem.    Pokračování na str. 2

STŘEDOČEŠTÍ STAROSTOVÉ ODMÍTAJÍ 
ALTERNATIVNÍ VARIANTU SILNIČNÍHO 
OKRUHU KOLEM PRAHY

Středočeští starostové odmítají alternativní variantu Silničního okruhu kolem Prahy. 
Dne 12. 12. 2016 se v Líbeznicích sešli starostové obcí a měst, kterých se dotýká severní 
část alternativní neboli regionální trasy Silničního okruhu kolem Prahy. Dvě desítky 
starostů odmítly změny této trasy, znamenalo by to podle nich odsunutí výstavby okruhu 
daleko za rok 2030. Alternativní trasování odporuje stávajícím územním plánům jejich 
obcí a měst a na mnoha místech se dostává do kolize se stávající nebo budoucí výstavbou.

Jednání se účastnili starostové a  zástupci prakticky všech obcí dotčených novou trasou, tedy 
i  Bořanovic, Hovorčovic, Baště, Zlonína, Líbeznic, Měšic a Mratína. 
Odpůrci dlouhodobě připravovaného Pražského okruhu zpracovali a  zveřejnili podobu alterna- 
tivní trasy okruhu, označovanou také jako tzv. regionální trasa. Ředitelství silnic a  dálnic ČR 
nechalo jejich záměr prověřit studií, kterou zpracovali experti z Dopravní fakulty ČVUT v Praze. 

POPLATKY ZA POPELNICE,  
BIOODPAD A PSY

Poplatky bude možné platit v  hotovosti 
i  platebními kartami v  úředních hodinách 
na OÚ od 16. ledna do 1. března 2017.

    Popelnice     80 l 120 l
 Svoz týdenní 1 850 Kč 2 200 Kč
 Svoz sezónní 1 500 Kč 1 850 Kč
 Svoz čtrnáctidenní 1 400 Kč 1 600 Kč
    Popelnice na plast: 200 Kč
    Biopopelnice: 120 l 240 l  

 500 Kč 750 Kč
    Psi:   100 Kč za prvního psa 

 150 Kč za každého dalšího

Bezhotovostně na  účet 3020082/0300 lze 
platit do  20. února 2017 (ve  zprávě pro 
příjemce uveďte příjmení plátce, ulici, čís-
lo popisné a  objem popelnice, poplatek 
za popelnici na plast nelze v 1. roce hradit 
platbou na  účet). Známky včetně smluv 
vám budou doručeny do  vašich poštov-
ních schránek. Při platbě po uvedeném ter-
mínu vám nemůžeme garantovat doručení 
známky do prvního březnového svozu.
Slevy pro důchodce lze uplatnit pouze při 
hotovostní platbě nebo platbě kartou. Pro-
síme, svůj nárok oznamte jako první před 
výběrem velikosti popelnice.

DOČASNÁ ZMĚNA ÚŘEDNÍCH 
HODIN

Od 16. 1. do 1. 3. 2017 včetně se mění 
úřední hodiny obecního úřadu. Každou 
středu bude otevřeno od 8 do 11 a od 13 
do 19 hodin.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
BEZ HOTOVOSTI

Připomínáme vám možnost platby po-
platků za popelnice, bioodpad, psy, ově-
řování, výpisy z CzechPointu prostřednic-
tvím těchto platebních karet.

Navrhovaná alternativní trasa silničního okruhu kolem Prahy vede v těsné blízkosti domů Nad Dvorem Autor: ŘSD
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Alternativní varianta není v  žádném 
podstatném technickém parametru ani 
v  nezbytných přípravných procesech nijak 
výhodnější. Její další příprava by velmi 
pravděpodobně přinesla zásadní zdržení 
přípravy stavby Pražského okruhu a  tím i  její 
realizace. Není také nijak prokázáno, že by se 
na  regionální trase nalezla politická shoda, 
která by vyústila ve  změnu územních plánů. 

Tradičně při Mikulášské nadílce vystupují děti z mateřské školy Foto: MŠ Bašť

Získání akreditace je cílem, o který usiluje řada zdravotnických zařízení. Tento proces však nekončí 
získáním osvědčení. Trvale musí být rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice každé 3 roky 
obhájila, že kvalitu péče nejen udržuje, ale dále zvyšuje. O to se všichni zaměstnanci nemocnice 
budou dále snažit, tak aby Nemocnici Na Bulovce vyhledávalo stále více pacientů, kteří budou 
odcházet spokojeni s tím, že byli léčeni kvalitním a bezpečným způsobem podle moderních 
poznatků medicínské vědy.
 (MUDr. Miroslav Zlámal, ARO Nemocnice Na Bulovce)

STŘEDOČEŠTÍ STAROSTOVÉ ODMÍTAJÍ ALTERNATIVNÍ VARIANTU SILNIČNÍHO 
OKRUHU KOLEM PRAHY

POTVRZENÍ O ZAPLACENÉM 
ŠKOLNÉM

Potvrzení o zaplaceném školném za rok 
2016 si lze vyzvednout na Obecním úřadě 
u účetní paní J. Mazánkové od pondělí 16. 
1. 2017 v úředních hodinách v pondělí od 
8 do 16 a ve středu od 13 do 19 hodin. Po-
tvrzujeme předem předvyplněný formulář 
(jméno a příjmení dítěte, rodné číslo). For-
mulář lze stáhnout na webových stránkách 
mateřské školy.

Závěry studie jsou jednoznačné: Rizika jsou 
tak vysoká, že odborníci novou trasu odmítají.  
„Proti této variantě se určitě zvedne vlna 
nesouhlasu. Trasa totiž vede přes plánovanou 
i  stávající zástavbu,“ říká profesor František 
Lehovec z Fakulty dopravní ČVUT.

„Bašť by se při realizaci alternativní varianty 
okruhu kolem Prahy dostala do  samotného 

centra velkých dopravních staveb. Na  západě 
letiště, na  jihovýchodě dálnice a  na  severu 
vysokorychlostní trať. Naše území už 
žádnou další zátěž neunese. Nikdo s  ní navíc 
dlouhodobě nepočítal, není ani v  územním 
plánu Baště a dalších obcí. Potřebujeme okruh 
kolem Prahy, ale ne v  této variantě“ říká 
starostka Baště Iva Cucová.

(cuc)

NEMOCNICE NA BULOVCE S CERTIFIKÁTEM 
KVALITY

MIKULÁŠ V BAŠTI SPOLEK KULÍNEK 
NA AKCI V BAŠTI
Tentokrát jsme se zúčastnili akce Bašteckých 
žen „Postávání sousedů u  svařáčku“ a  „Miku-
láš na  Návsi“. Atmosféra byla příjemně vánoční 
a bylo vidět, že si to všichni přišli užít. Akce byla 
velmi dobře připravená a především příjezd Mi-
kuláše s  čerty byl působivý. Přesto, že panovaly 
velmi nízké teploty, tak jsme to všichni zvládli 
díky dobré náladě a výbornému svařáčku. Chtě-
li bychom všem poděkovat za  podporu našeho 
spolku. Přejeme vám do nového roku 2017 hodně 
zdraví, pohody a vzájemného porozumění.

(Vladimír Kulhánek, spolek Kulínek)

Jako každý rok, tak i letos, si pro zlobivé děti přiletěli Mikuláš, andělé a čerti. 

Nejdříve se dopoledne objevili v mateřské škole. Děti se na návštěvu připravily a dopředu 
si vybraly říkanky a písničky, které se společně naučily. Celé ráno netrpělivě čekaly, až se 
objeví na zahradě za okny. Některé děti byly statečné, vůbec se nebály, některé jen trošič-
ku, ale paní učitelky je uklidnily, že je čertům určitě nedají. Vždyť u nás byli na návštěvě 
a nikoliv proto, aby pouštěli hrůzu. Děti společně zazpívaly známé písničky a koledy a ka-
ždý si připravil nějakou říkanku. Nakonec každý dostal od Mikuláše nebo anděla balíček 
plný překvapení. Večer se pak v pekelnou proměnila Náves. Neformální sdružení Baštecké 
ženy připravily efektní vystoupení Mikuláše s kočárem a doprovodem andělů a čertů, pro 
děti balíčky, pro dospělé ručně vyrobené svícny, věnce, cukroví a chlebíčky. I nejmenší děti 
odhodily strach a přednášely strašidelným čertům básničky a zpívaly písničky. Účast přes 
dvou set návštěvníků je důkazem, že tato akce se stala velmi oblíbenou a náročné přípravy 
se rozhodně vyplatí.

(cuc, meg a Alice Stibalová, MŠ Bašť)



Číslo 1 • leden 2017

3

Jízd na ponících a koních si užívají malí i velcí Foto: J. G. Meger

Stupně vítězů obsadili Lenka Křížová,
Jan Ulrich a Roman Čížek             Foto: P. Cuc

V chladném počasí se účastníci sbírky ohřívali u ohně Foto: kynologie Bašť

Stále častěji se na rodinných tvořeních zapojují tatínkové
Foto: I. Cucová

DĚTI VYRÁBĚLY 
VÁNOČNÍ DEKORACE

V  sobotu 10. 12. proběhla v  restauraci Vila 
tradiční vánoční dílna pro děti a  jejich rodiče. 
Spolek Bašť se baví připravil pro děti aran-
žování vánočního svícnu, výrobu sněhuláků 
z  ponožky a  rýže a  tvoření vánočních přání 
z  papíru. Dvě desítky dětí i  rodičů zapojily 
svoji fantazii, poctivě vyráběly a  domů si od-
nášely náruč krásných výtvorů, které je budou 
těšit celé vánoční prázdniny.

(cuc)

TŘÍKRÁLOVÉ JÍZDY NA FARMĚ 
BAŠTĚK

Letošní, již 5. ročník Tříkrálových jízd, přilákal tradičně více než 200 
nadšenců do koní. Hostitelé připravili opět výborné teplé občerst-
vení a o zahřání při teplotách kolem -8 stupňů se postaral guláš, 
zelňačka, horké vafle a svařák. Sedm poníků a koní zajistilo nadšení 
z jízdy pro děti i dospělé a to vše za pouze dobrovolný příspěvek. 
Tříkrálové jízdy se staly pohodovou akcí v začátku nového roku.

(meg)

VÁNOČNÍ PINČES 
OSLAVIL DESÁTÉ 
NAROZENINY
Necelá desítka amatérských hráčů 
stolního tenisu se před Vánocemi 
sešla při příležitosti jubilejního de-
sátého ročníku turnaje ve stolním 
tenisu Vánoční pinčes o pohár vě-
novaný obcí. Na poháru pro vítěze 
bude poprvé vyryto ženské jméno, 
turnaj vyhrála Lenka Křížová. 

(cuc)

VÁNOČNÍ SBÍRKA KYNOLOGIE BAŠŤ

ZAHRÁDKÁŘI BAŠTI
Zahrádkáři v Bašti se v sobotu 7. 1. 2017 sešli u příležitosti výroční 
členské schůze své Základní organizace. Na schůzi zhodnotili minulý 
rok a odsouhlasili  plán akcí na rok 2017. Akce jsou otevřené i pro ne-
členy a tak se můžete přihlásit například na zájezd do Litoměřic nebo 
na další akce, které budou ohlášeny ve Zpravodaji. V současné době má 
organizace 42 členů a ráda své řady rozšíří. Pokud máte zájem, kontak-
tujte Alenu Bulvasovou na tel.: 603 144 528.

(A. Bulvasová, ZO ČZS)

Poslední adventní víkend pořádala kynologie Bašť opět vánoční sbírku pro psí útulek Lesan 
z Kralup nad Vltavou. Více než 50 lidí strávilo příjemné dopoledne při špekáčcích, vánočním 
cukroví a svařáku. Mladé členky spolku vyrobily mýdla, sole a balzámy na rty, starší generace 
vyrobila ponožky a rukavice, které si mohli účastníci zakoupit. Poté, co dorazila dvě plně na- 
ložená auta se sbírkou z líbeznické školy, se věcné dary již nevešly pod stromeček. Výtěžek 
z prodaných předmětů a finančních darů ve výši přesahující 6 500 Kč byl spolu s bohatou nadíl-
kou hezkým překvapením pro pejsky z útulku Lesan. 

(meg)

Nabídka brigády na Farmě Baštěk.
Jedná se převážně o úklid stájí. Dvakrát až čtyřikrát v týdnu na cca 2 hod.
denně. Více informací na www.farmabastek.wbs.cz
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BETLÉM  Z  MÁSLA
v Máslovicích
je vystaven v Malém máslovickém muzeu másla
od 27. listopadu 2016 do 29. ledna 2017.

V muzeu je k zhlédnutí 
kromě betléma a stálé 
expozice i výstava

SVÁTKY 
V NEPÁLU 
aneb Slaví v Nepálu 

Vánoce? 
4. díl cyklu 
Vánoce ve světě

Otevírací doba muzea o Vánocích: 
24. - 31. 12. otevřeno denně 10-12 a 13-16 h, 1.1. otevřeno od 13 do 16 hodin. 

Vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč, rodinná vstupenka 80 Kč.
Další informace na ou@maslovice.cz nebo na tel: 724 191 246, www.maslovice.cz 

Betlem-mediaA5.indd   1 14. 11. 2016   14:20:34

Obec Bašť a Klub seniorů vás zvou na zájezd 
do Vinohradské divadla v Praze
ve čtvrtek 9. března od 19 hodin na komedii

     

Hlavní hrdina geniální komedie řeší vskutku svízelné osudové 
dilema: jak oznámit své milence, atraktivní varietní divě, že ji 
opouští, protože se žení s šlechtickou dcerou? A kdyby jen to: 
jak si má poradit s tím, že rodina jeho nastávající pozvala právě 
jeho nic netušící milenku na slavnostní večírek, kde má být 
svatba oznámena? V hlavních rolích Petr Rychlý, Václav Vydra, 
Jaroslav Satoranský, Kateřina Brožová, Tereza Bebarová, Šárka 
Vaculíková.

Vstupenky: 340 – 390 Kč, členové KS 50 %,
doprava zdarma, objednávky do 27. ledna 2017
u Marie Zelenkové na  608 982 366



Číslo 1 • leden 2017

5



6
Povoleno MK ČR pod číslem E 19862 • tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť • vychází 11 x ročně • redakční  
uzávěrka tohoto čísla byla 30. prosince 2016 • grafická úprava a tisk: GRAFIS studio • náklad 850  výtisků • zdarmaBaštěcký zpravodaj8

Více informací na: www.cvcmesice.cz   tel.: 733 111 865

PŘEJEME VÁM MNOHO ÚSPĚCHŮ

KURZY PLAVÁNÍ

profesionální a příjemné lektorky

dětské plavání
komfortní zázemí

rodinné plavání

spousta zážitků v přírodě i v bazénu

moderně zařízený  bazén

konkrétní témata a přihlašování od února

letní tématické týdenní tábory

street dance
pohybová průprava

výtvarné tvoření s keramikouplavecká přípravka
můj počítač

judo lego hraní
angličtina

hravé pokusy

A ŠTĚSTÍ V ROCE 2017 
KLUB ZAŠKOLÁK

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017




