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Vážení spoluobčané,

jaro se stále přetahuje se zimou o  to, kdo 
bude vládnout, naštěstí pořadatelům velkých 
společenských akcí, jakými byl historicky prv-
ní Velikonoční jarmark a tradiční Pálení čaro-
dějnic, počasí přálo a  přilákalo vždy několik 
stovek návštěvníků. Je určitě skvělé vidět, 
jak to u nás na „vesnici“ žije. O to smutnější je 
prakticky nulový zájem o věci veřejné, které 
mohou naši obec ovlivnit na  další desítky 
let. Druhé dubnové zasedání zastupitelstva 
obce bylo věnováno prezentaci záměru izra-
elské společnosti na výstavbu více než dvou 
stovek rodinných domů pod lesem v  kopci 
na  Klíčany a  v  restauraci Vila, kde se jedná-
ní odehrávalo, sedělo sedm občanů Baště. 
Společenské akce mohou plnit i jinou funkci 
než nás jenom bavit. Že mohou i pomáhat 
nám ukázal Velikonoční jarmark. Z  vašich 
příspěvků za pletení pomlázek, barvení va-
jíček, zdobení věnců nebo výrobu zajíčků 
byla polovina výtěžku věnována novému 
poskytovateli sociálních služeb, spolku HOS-
PIC TEMPUS, s jehož zakladatelkou Věrou Pe-
tráčkovou vám přinášíme rozhovor v tomto 
vydání. A pomáhat můžete i dál, číslo účtu 
pro finanční příspěvky naleznete uvnitř čís-
la. Společenské akce také mohou být trnem 
v  oku nepřejícím spoluobčanům. Přesvěd-
čili se o tom organizátoři Pálení čarodějnic, 
když chtěli s pokračujícím soumrakem roz-
svítit světla na  fotbalových kabinách. Ne-
známý pachatel přestříhal kabely a  hřiště 
tak zůstalo ve tmě. Ale jak už to v takových 
případech bývá, efekt se minul účinkem, 
lidé se nerozešli, sehnala se provizorní svět-
la a  zábava pokračovala dál. Zůstala však 
taky trochu hořká pachuť zklamání z toho, 
čeho je někdo schopný. A  záběry kamer 
nám tady asi moc nepomohou. Pomáhají 
však už na jiných místech. Díky záznamům 
z  kamerového systému se podařilo ještě 
v den krádeže odhalit pachatele, který od-
cizil finanční hotovosti z automobilu České 
pošty, zaparkovaného v ulici Ke Hřišti. Nové 
kamery při vjezdech do obce nám zase dá-
vají přesnou statistiku překračování nejvyšší 
povolené rychlosti a  navíc působí preven-
tivně ve snižování rychlosti. Podařilo se tak 
zasadit další malý kamínek do mozaiky na-
šeho každodenního snažení o  zlepšování 
podmínek života v malé obci.

Tak ať se nám na tý naší vesnici hezky žije. 

Iva Cucová, starostka

ÚVODNÍ SLOVO

   Pokračování na str. 2

   Pokračování na str. 3

DALŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA V BAŠTI NADOSAH

NOVÝ DOPRAVNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM

V uplynulých dnech jsme zaregistrovali iniciativu spolku Bašť se baví, který část výtěžku 
z kreativních dílen Velikonočního jarmarku věnoval neziskové organizaci HOSPIC 
TEMPUS. Zeptali jsme se jedné ze zakládajících členek tohoto spolku, paní Věry Petráčkové, 
jaké jsou jeho cíle?
S úctou a pokorou pomáháme lidem, kteří se ocitli v terminálním stadiu nevyléčitelné choroby 
a přejí si strávit své poslední dny doma, v péči obětavé rodiny. Poskytujeme domácí zdravotní 

V minulém roce zastupitelstvo obce schválilo dopravní studii pro zvýšení bezpečnosti v obci. 
Součástí studie bylo mimo jiné doporučení zavést měřené úseky a jiná bezpečnostní opatření 
v rizikových místech a na vjezdech do obce. Na základě této studie a poznatků občanů, kteří 
opakovaně upozorňují na nedodržování rychlosti v obci, zastupitelstvo naplánovalo i na rok 
2017 v rozpočtu prostředky pro zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v obci. V tomto roce 
je plánované protažení  stezky z Líbeznic do obce, zabezpečení a osvětlení přechodů pro chodce 
a výstavba a modernizace kamerového systému. První dva dopravní kamerové systémy za přibližně 
300.000 Kč včetně montáže a nastavení byly zakoupeny a instalovány. Po 2 měsících provozu vám 
představujeme vyhodnocení provozu.
Řidiči projíždějící obcí si jistě všimli nově instalovaného kamerového systému u zastávky 
Měšická a při příjezdu do obce z Klíčan. Obzvlášť řidičům překračujícím povolenou rychlost 
se odhalil kamerový systém rozpoznávající registrační značku vozidla, která je zobrazena 
na přídavné tabuli. Ale nový kamerový systém umí mnohem více než pouze měřit rychlost 
a ukázat  „espézetku“ auta. Díky velmi vyspělému software, který vznikl ve spolupráci s Policií 
ČR, poskytuje kamerový systém souhrnné statistiky provozu pro občany obce, vyhodnocení 
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Z AUTOBUSOVÉ LINKY 417 JE 657

V souvislosti s dalším rozvojem Pražské in-
tegrované dopravy ve Středočeském kraji 
a nutností uvolnit pro další použití vybra-
né číselné řady došlo od 29. dubna 2017 
k  přečíslování některých autobusových 
linek. Z linky 417 se stává 657 (trasa i roz-
sah provozu zůstává nezměněn), 416 je 
nově 656 a přečíslovány jsou také všechny 
městské a  příměstské noční linky, které 
nově začínají číslicí 9. Přehled veškerých 
změn je uveden na  webových stránkách 
www.ropid.cz.

CELKOVÝ ÚKLID KOMUNIKACÍ 
V BAŠTI

V úterý 16. a ve středu 17. května budou 
uklizeny všechny komunikace v Bašti po-
mocí samosběrného vozu. Prosíme ob-
čany, aby v uvedených dnech v době od 
9. do 14. hodin neparkovali v ulicích po-
dle níže uvedeného rozpisu a  umožnili 
tak provedení kvalitního úklidu.

  Úterý 16. května 2017:
       Nová Bašť - všechny ulice, Nad Dvo-

rem – všechny ulice, Mělnická, Hlavní 
(od Líbeznic ke křižovatce s Dlouhou), 
K Beckovu, Za Školkou

  Středa 17. května 2017:
      všechny zbývající ulice v Bašti

KONTEJNERY NA KOV NA 
DALŠÍCH DVOU MÍSTECH V BAŠTI

V  uplynulých dnech byly na  další dvě 
stanoviště kontejnerů na  tříděný odpad 
v  Bašti - v  ulici K  Beckovu a  v  Baštěku 
u  kapličky - umístěny šedé kontejnery 
na sběr kovů. Třetí kontejner je umístěn 
již od roku 2014 na Návsi. 

Do kontejnerů na kovové obaly patří:
  nápojové plechovky
  vymyté konzervy od potravin
  vymyté konzervy od krmiva pro zvířata
  tuby
  umyté uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů

A nepatří:
   tlakové kovové nádoby od  kosmetiky 

a jiných sprejů
   kovové obaly od barev, benzínu a mo-

torových olejů

rychlosti projíždějících vozů a vyhodnocení typů vozidel pro Obecní policii a pro případy 
pátrání a odhalení trestných činností pro Policii ČR záznamy projíždějících vozidel.
Pro občany přinese kamerový systém nejen preventivní nástroj pro zpomalení dopravy, ale 
i v případě páchání trestného činu v obci dává mnohem lepší možnost na vypátrání přespolních 
pachatelů. Dále systém automaticky rozpozná druh vozidla a lze velmi snadno monitorovat průjezdy 
nákladních vozů porušujících zákaz motorových vozidel nad 12 tun. Většina příliš rychlých řidičů 
při měření zpomalí v měřeném úseku na povolený limit, což ukazuje účinnost měření a pomáhá 
řidičům si uvědomit, že možná i nevědomě překročili povolenou rychlost.

Vyhodnocení statistik za březen 2017

ZRUŠENÍ OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA
Úřad pro civilní letectví jako věcné a místně příslušný správní orgán podle ustanovení §89 odst. 
2 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikáni (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů informo-
val obecní úřad o zrušení ochranného hlukového pásma letiště Vodochody, vydaného dne 3. 11. 
2016 opatřením obecné povahy, pod spisovou značkou 12/730/0056/LKVO/07/16, číslo jednací: 
10197-16-701. Ochranné hlukové pásmo letiště Vodochody se ruší dnem 13. 3. 2017 na základě 
pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze spisové značky 6A 228/2016-456 ze dne 
16. února 2017.

(sta)

NOVÝ DOPRAVNÍ KAMEROVÝ SYSTÉM
   Pokračování ze str. 1

Statistiky vyhodnocení prv-
ního měsíce provozu dávají 
občanům velmi podrobný ná-
hled na stav dopravy v obci. 
Ohledně překročení rychlosti 
je jistě zajímavá skutečnost, 
že při příjezdu do obce z Klí-
čan překročí 11% vozidel po-
volenou rychlost a 0,6% jede 
rychlostí vyšší než 70km/h. 
Oproti tomu u zastávky Měš-
ická, v blízkosti přechodu pro 
chodce, autobusové zastávky 
a školky překročilo 13% vozi-
del povolenou rychlost a 1,1% 
bylo rychlejší než 70km/h. 
Velmi smutné je, že 9 řidičů 
překročilo povolenou rychlost 
o více než 60 km/h, tedy jeli 
více než 110 km/h.
Celkový počet projíždějících 
vozidel byl cca 69 tisíc od Klí-
čan a 60 tisíc od Měšic. Z toho 
byly necelé 3 tisíce nákladní 
vozy. Zhruba dva řidiči ze 100 
překročí rychlost 60km/h, 
a výstupy kamerového systému budou Obecní policii sloužit k lepšímu plánování měření rych-
losti v obci v kritických hodinách a takto pomohou zvýšit bezpečnost chodců, cyklistů a ostat-
ních řidičů.

Další postup při realizaci dopravních opatření

V roce 2017 plánuje obec mimo výše zmíněné opatření doplnil kamerové systémy stejného typu 
k autobusové zastávce Měšická v protisměru a k příjezdu do obce na silnici III/0091 mezi Líbeznicemi 
a Baští. Dále je plánované zveřejnění statistik dopravy na webových stránkách obce, aby občané měli 
tyto informace k dispozici a mohli si sami udělat obraz o dopravě v Bašti.
Jsme přesvědčeni, že tato opatření přinesou občanům větší míru bezpečí a zvýší životní úroveň 
v obci. Budeme nadále vděční za vaše připomínky, jak naší obec udělat bezpečnější a klidnější.

(meg)

Graf překročení rychlosti za měsíc březen Klíčany – Bašť

Graf překročení rychlosti za měsíc březen zastávka Měšická
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péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta, psychosociální podporu 
pacientovi   i jeho rodině a odlehčovací a pečovatelskou pomoc.
Zajistíme pomůcky usnadňující péči o nemocného v jeho domově a jsme 
rodině k dispozici, kdykoliv nás potřebuje. Naši klienti mohou využívat 
také nepřetržitou telefonickou poradnu. Zprostředkováváme i duchov-
ní pomoc, pokud si to nemocný nebo rodina přeje. Působíme na území 
okresu Mělník a Praha-východ, neodmítneme ani pacienty z Prahy.

Jak si mohou občané objednat vaše služby?
Služby je možné objednat telefonicky na čísle 720 557 554 nebo pro-
střednictvím e-mailu hospic@hospictempus.cz. Podmínkami přijetí 
pacienta do péče jsou terminální stadium onemocnění (nejčastěji ná-
dorového), poskytnutí lékařské zprávy o onemocnění klienta, doporu-
čení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře k poskytování domá-
cí hospicové péče, podpis informovaného souhlasu klienta a musí být 
zajištěna celodenní péče jiné osoby nebo rodiny klienta.

Jak probíhají vaše návštěvy v rodině?
Zdravotní sestry pravidelně dochází do domácnosti, průběžně kontro-
lují zdravotní stav pacienta, podávají léky (injekce a infuze), včetně opi-
átů, převazují rány, měří fyziologické funkce, poradí s pitným režimem 
a stravováním a také ohledně příznaků těžké nemoci, jako jsou například 
bolest, dušnost, nevolnost nebo zácpa. Náš personál pečujícím ukáže, 
jak se o nemocného starat. Předvedeme a vysvětlíme, jak  správně mani-
pulovat s nepohyblivým pacientem tak, aby nedošlo ke zranění jeho ani 
pečující osoby. Pomůžeme při podávání jídla a pití, vysvětlíme účelné 
úkony při hygieně ležícího inkontinentního člověka, naučíme pečujícího 
jak správně  polohovat, proč je důležité pečovat o pokožku celého těla 
a poskytneme také odlehčovací služby.  Za všech okolností dbáme na za-
chování lidské důstojnosti.

Co si můžeme představit pod pojmem odlehčovací služba?
Důležité je také vytvořit dostatečný časový prostor pro nezbytný odpo-
činek a načerpání nových sil pečující osobě. Vycházíme zcela z indivi-
duálních potřeb každého jednotlivce. V naší praxi odlehčovací služba 
znamená, že naše pracovnice zůstane u nemocného a pečující osoba si 
například jde zařídit své záležitosti, dojde si k lékaři, na úřad, nakoupit 
nebo se jde projít a tak podobně.

Můžete nám, prosím, představit tým spolku HOSPIC TEMPUS?
Náš tým tvoří všeobecné zdravotní sestry, psychosociální pracovnice 
a pečovatelky. Každá z nás má osobní zkušenosti s osobami se zdravot-
ním postižením, s paliativními pacienty i s dlouhodobě nemocnými. 
Myšlenku založit hospic realizovaly tři ženy s touhou pomáhat lidem. 
Paní Mgr. Dita Brezováková, která je vedoucí zdravotní sestrou a od-
borným zástupcem poskytování zdravotních služeb, paní Mgr. Alice 
Semiánová, DiS., která je pečovatelkou a garantem odborného sociál-

ního poradenství a já jsem předsedkyní spolku HOSPIC TEMPUS, z.s., 
zajišťuji finanční prostředky na provozní náklady hospice a  především 
jsem pečovatelkou.

Jakým způsobem jsou vaše služby financovány?
Klientům poskytujeme naše služby bezplatně a na provozní náklady 
získáváme peníze od laskavých dárců. Jsou to především obchodní 
společnosti, dále podáváme  žádosti o dotace, například na Středočes-
ký kraj a také se nám podařilo vytvořit tým pravidelných přispěvatelů 
z řad běžných občanů. Nově také využíváme spolupráci s portálem 
GIVT, který podporuje neziskové organizace.

Jak vás tedy můžeme podpořit?
Vážíme si lidí, kterým není zatěžko projevit nezištnou pomoc druhým. 
I malá částka má pro nás velký význam. Pokud se rozhodnete podpořit 
naše poslání, můžete to udělat jednoduše, zasláním libovolné finanč-
ní částky dle Vašich možností a uvážení na číslo účtu spolku HOSPIC 
TEMPUS, z.s. vedené u Komerční banky, a.s. 115-4273410257/0100. 
Nebo nás můžete podpořit, pokud nakupujete zboží na internetu. Před 
svým nákupem navštivte portál www.givt.cz , zde si jednoduše vyberte 
e-shop, na kterém se chystáte nakoupit a zvolte, že chcete svým náku-
pem podpořit spolek HOSPIC TEMPUS, z.s. Neplatíte nic navíc, pouze 
to, co obvykle, ale tentokrát jde určité procento z této sumy na konto 
naší společnosti. Pro neziskové organizace je spolupráce s GIVT zcela 
bezplatná. Navštivte naše webové stránky www.hospictempus.cz a řek-
něte o nás všem.
Ráda bych poděkovala těm, kteří už nás podporují a jsou nám velkou 
oporou, a to panu starostovi obce Líbeznice, Mgr. Martinovi Kupkovi 
a paní starostce obce Bašť, Ing. Ivě Cucové, MBA.

Děkuji za rozhovor. (cuc)

   Pokračování ze str. 1

DALŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBA V BAŠTI NADOSAH

4. 6. 2017
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Strážníci Obecní policie doplnili besedu videoukázkami  Foto: I. Cucová

Velikonoční jarmark přilákal stovky návštěvníků  Foto: I. Cucová

Děti při nocování v knihovně plnily desítky úkolů Foto: I. Cucová

Práce s modelínou baví všechny generace Foto: I. Cucová

BEZPEČNÝ DOMOV

PRVNÍ VELIKONOČNÍ
JARMARK SE VYDAŘIL

NOC
V KNIHOVNĚ

Opět zajímavá beseda, kterou se strážníky Obecní policie Líbeznice 
zažila desítka členů Klubu seniorů a jedna starostka. Dvě hodiny ten-
tokrát nestačily, tak zajímavé byly příspěvky. Moc děkujeme pánům 
Rudolfovi Sedlákovi a Jiřímu Vackovi.

(cuc)

Krásné počasí, desítku stánků, divadelní představení s velikonoční 
tematikou společnosti Koloběžka, skákací hrad, kolotoč, několik vý-
tvarných dílen, to vše si pro návštěvníky připravil tým Bašť se baví 
na druhou dubnovou neděli, kdy se v Bašti konal první Velikonoč-
ní jarmark. Modrá obloha, rozkvetlá magnolie, zelenající se vrbičky 
vytvořily skvělou kulisu pro příjemně strávené víkendové dopoledne 
nebo odpoledne, které mohli návštěvníci spojit s obědem, procház-
kou, hraním kuliček nebo kroketu. Děti si upletly více než 30 pomlá-
zek, ozdobily na 200 vajíček, vyrobily si přes 20 velikonočních zajíčků, 
maminky si naaranžovaly více než 20 velikonočních věnců. Polovinu 
výtěžku, přes 1 200 Kč, věnoval spolek Bašť se baví  nově vzniklé spo-
lečnosti poskytující domácí hospicovou péči HOSPIC TEMPUS z.s. 

(cuc)

Bez jednoho dvacet malých čtenářů prožilo svou první noc v knihov-
ně. Bašť se baví ve spolupráci s obcí Bašť připravila pro malé nocležní-
ky nabitý program plný čtení, luštění, tvoření, ale i pohybu na čerstvém 
vzduchu. Po pohybových soutěžích následovalo představení a čtení 
úryvků z oblíbených knížek, které bylo přerušováno nejrůznějšími kví-
zy, hádankami, křížovkami, osmisměrkami, skládáním vystřihovánek 
nebo vyráběním záložek. Před desátou hodinou prošly děti stezkou od-
vahy, kterou pro ně připravili členové CYKLO TEAM BAŠŤ a po půl-
noci se uložily ke spánku, který za čtení z knížek pohádek přichá-
zel velmi pomalu a tak některé usínaly až okolo jedné hodiny. Děti si 
na památku nocování v knihovně odnášely knihu, časopisy Čtyřlístek, 
originální pohlednici od autora Čtyřlístku, poukázku na audioknihu, 
především ale spoustu zážitků. 

(cuc)

PÁTKY VE ZNAMENÍ 
KREATIVITY
Jahody a šampaňské se stávají tradicí při kreativních pátečních ve-
čerech v Pohodě. Vzhledem k přípravám Velikonočního jarmarku 
a sobotnímu úklidu Baště byla účast poloviční, ale o to intenzivnější. 
Od polymerové hmoty jsme se některé odpoutaly až těsně před půlno-
cí a jedna z nás se „protvořila“ až do následujícího dne. A opět jsme se 
dohodly, že se sejdeme ještě i v květnu. Vyzkoušíme si výrobu košíčků 
z papíru, pedigu, motouzů nebo starých prostěradel. 

(cuc)
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VÝSLEDKY SENIORSKÉ SK BAŠŤ PŘINÁŠEJÍ MÍRNÉ ZKLAMÁNÍ

JARNÍ ÚSPĚCHY FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY
Tak nám začala jarní okresní fotbalová soutěž našich přípravek. A po ode-
hraných třech turnajových kolech na tom nejsme vůbec špatně.  V zim-
ní přípravě jsme nic nepodcenili a naši kluci odehráli 35 přípravných 
utkání. Jak je vidět, vše se vyplatilo.  Starší přípravka do soutěže vstoupila 
dokonale a předčila i naše očekávání. Po prozatím odehraných patnácti 
zápasech, kdy jsme jednou remízovali, dvakrát prohráli a dvanáctkrát se 
radovali z vítězství, se náš tým prozatím usadil na prvním místě v tabulce.
Také naši kluci z mladší přípravky již mají za sebou odehrané turnaje 
v Brandýse a na Vyžlovce. A po deseti odehraných utkáních, kdy jsme 
šestkrát podlehli soupeři a čtyřikrát slavili vítězství, si prozatím držíme 
krásné čtvrté místo v tabulce. Ale do konce je daleko a cíle máme vyšší, 
tak je stále co zlepšovat a zdokonalovat se.
Už i naše mini přípravka má za sebou první dva odehrané turnaje. Jako 
první jsme na našem domácím hřišti přivítali soupeře z pěti klubů, kdy 
naše děti mohly poměřit síly s týmy Březiněvsi, Hovorčovic, Praga Pra-
ha a SKK Slavia Praha.   Pro většinu kluků a holek to byla úplně první 
příležitost si obléknout fotbalový dres a vychutnat si opravdovou spor-
tovní atmosféru. Za podpory skvěle fandících rodičů se turnaj báječně 
vydařil. Radost byla z každého vstřeleného gólu, ale ty se nijak nepočí- Tým starší přípravky drží první místo tabulky Foto: SK Bašť

NA MISTROVSTVÍ REGIONU MAS NAD PRAHOU 
V ZÁVODECH NA HORSKÝCH KOLECH SE MŮŽETE 
PŘIPRAVIT POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH BIKERŮ

„Stačí, když bydlíte v Bašti nebo v dalších z 31 obcí regionu Nad Prahou, 
máte horské kolo a hlavně máte chuť v neděli nelenošit. Nemusíte být pro-

Vstup do sezóny se nám ale úplně nepovedl. V prvním zápase jsme narazili 
na kvalitního soupeře z Nehvizd, který nám nic nedaroval a odvezl si od nás 
3 body (1:3). Ve druhém zápase jsme herně přehráli soupeře z Kojetic, ale 
neproměněné šance a chyby gólmana nás obrali o cenné body (3:2). V derby 
zápase doma s Předbojem se nám povedl první poločas, kdy jsme si vypra-
covali dvojgólový náskok. Avšak úplně nepochopitelně jsme tento náskok 
ztratili a získali jenom jeden bod za remízu (2:2). Špatnou sérii se podařilo 
zlomit v dalším domácím utkání s béčkem Brandýsa. V zápase, ve kterém 
dobře zahrálo celé mužstvo, jsme mohli slavit první výhru (2:0). Další 2 zá-
pasy se Zelenčem (2:2) a s Měšicemi (0:1) byly hodně podobné. Znova jsme 
neproměňovali šance a po nedůslednostech v obranné fázi jsme soupeřům 
darovali cenné body.
Celá jarní část je zatím pro náš fotbal mírným zklamáním. Nedaří se nám 
úplně herně a hlavně nás trápí neproměněné šance a individuální chyby. 
Zbraně však neskládáme a chceme do konce sezóny napravit menší 
neúspěchy. Čeká nás ještě 7 zápasů, na které Vás zveme.

(A. Magyar)

V neděli 28. května 2017 se uskuteční již 4. Mistrovství regionu 
Nad Prahou v závodech na horských kolech. V rámci populariza-
ce sportování v přírodě účastníci zabojují o unikátní mistrovské 
dresy a poháry pro nejúspěšnější 3 závodníky v každé kategorii. 
Aktuální termíny tréninků najdete na www.xcobeckov.cz 

taly a výsledky nebyly důležitě.  Důležitá byla radost ze hry a z nadšení 
dětí. Jako odměnu si každý hráč po zásluze odnesl na krku medaili. 
Jelikož vítěz byl každý.                                     (Milan Juska)

fesionálními sportovci, abyste se stali Mistry regionu Nad Prahou v jedné 
z 23 kategorií“ přibližuje podmínky Pavel Mišoň z pořádající TJ Sokol 
Veltěž. „Pokud uvažujete o Vaší účasti – a kategorie jsou vypsány pro ce-
lou rodinu – budeme rádi, pokud nám tento fakt sdělíte formou přihlá-
šení přes registrační formulář. Ušetříte si tak spousty času u prezentace, 
minimalizujete chyby v přepisu Vašeho jména do časoměřičského systé-
mu, ale hlavně nevypadnete z pořadí Mistrovství regionu Nad Prahou.“ 

(cuc)

# Celková tabulka Z V R P Skóre B +/-

1. TJ Sokol Šestajovice 19 16 2 1 64:20 50 23

2. AFK Nehvizdy 18 11 3 4 48:28 36 9

3. FK Brandýs n.L. B 19 11 1 7 47:44 34 7

4. SK Viktoria Sibřina 19 10 3 6 53:34 33 6

5. SK Bašť 19 10 3 6 40:32 33 3

6. TJ Jiskra Kojetice 19 10 1 8 51:39 31 1

7. Sokol Mochov 19 9 1 9 40:37 28 -2

8. TJ Sokol Měšice 19 8 2 9 45:40 26 -1

9. 1.FC Líbeznice 18 8 1 9 39:51 25 -2

10. TJ Svornost Brázdim 19 5 5 9 46:50 20 -10

11. TJ Sokol Sluhy 19 5 4 10 26:45 19 -8

12. FC Sokol Předboj 19 6 1 12 27:54 19 -11

13. SK Zeleneč B 19 4 5 10 37:52 17 -13

14. Sokol Větrušice 19 2 2 15 26:63 8 -19

20. kolo Sluhy SK Bašť sobota 6. 5. 10.15
21. kolo SK Bašť Šestajovice neděle 14. 5. 17.00
22. kolo Líbeznice A SK Bašť sobota 20. 5. 17.00
23. kolo SK Bašť Sibřina neděle 28. 5. 17.00
24. kolo Větrušice SK Bašť neděle 4. 6. 17.00
25. kolo SK Bašť Brázdim neděle 11. 6. 17.00
26. kolo Mochov SK Bašť sobota 17. 6. 17.00

Do jarních bojů o mistrovské body jsme vstoupili koncem března. V našem 
týmu se objevily dvě nové tváře a to Ota Melmuka ml. a trenér mládeže Petr 
Holý. Dali jsme si za cíl udržet se na začátku tabulky a hrát kvalitní fotbal. 
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BRIGÁDA ZAHRÁDKÁŘŮ

UKLIDILI JSME BAŠŤ

Každé jaro pořádají Zahrádkáři v Bášti brigádu v parku u Restaurace 
Vila. Připojujeme se tím k vyhlášené akci „Uklidíme Česko“. Letos se 
nás sešlo 20 a přišli nám pomoct i děti. Nejdříve bylo potřeba vyhrabat 
ze záhonů napadané listí a ostříhat ozdobné keře. A tak vybaveni nůž-
kami a hráběmi jsme vyčistili záhony a pak jsme doplnili mulčovací 
kůru. Děti pomáhaly sbírat popadané větvičky a  nakládaly vyhrabané 
listí. Od začátku, kdy se park zakládal, a to už je pěkná řádka let, nás 
trápí ostružiny, kterých se nemůžeme zbavit. Při jejich odstraňování 
nás pěkně poškrábaly.
Počasí nám letos přálo a tak dobrá nálada nás neopustila ani cestou 
domů.

(A. Bulvasová)

V průběhu čtyř víkendů se na dvě stovky dob-
rovolníků zapojily do  úklidu Baště a  jejího 
okolí. Všem moc děkujeme.

Před pár lety nová iniciativa Ukliďme Česko v naší obci zakořenila a v le-
tošním roce se řady dobrovolníků, kteří uklízeli, opět rozšířily. Jako první 
uklidili rybáři okolí rybníků, další víkend pokračovali zahrádkáři, kteří 
se starají o park u Vily a následovali je první dubnový víkend nováčci při 
uklízení, a to děti z juniorské části SK Bašť. Ty se postarali o alej na Bec-
kov, kde je neohrožovaly projíždějící automobily. Úseky podél hlavní sil-
nice směrem na Klíčany uklidili členové CYKLO TEAM BAŠŤ, o část ko-
lem cyklostezky a mezi Novou Baští a lokalitou Nad Dvorem se postarali 
dobrovolníci z řad obyvatel lokalit. Věříme, že všichni, co jsme přidali 
ruku k úklidu, pak budeme i více všímaví ke svému okolí a dokážeme ty 
„nepořádné“ upozornit na jejich nevhodné chování.

(cuc)

Kopec do Klíčan uklidil CYKLO TEAM BAŠŤ Foto: P. Cuc

Na úklidu se podílely všechny věkové kategorie  Foto: P. Cuc

Parta zahrádkářů již léta probouzí ze zimního spánku park u Vily  Foto: ZO ČZS

Děti z Mladého strážníka a SK Bašť uklidily alej na Beckov Foto: I. Cucová Desítky pneumatik objevili fotbalisté z SK Bašť  Foto: A. Magyar

V aleji čekala na účastníky úklidu zasloužená odměna  Foto: I. Cucová
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www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu
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AFRIKA POD KŮŽÍ

Přednáška cestovatele Martina Šíla o tom, 
proč miluje Afriku
Knihovna Bašť, 18. května, 19 hodin
Vstupné zdarma

Přihlášky a bližší informace na
 www.cykloteambast.cz nebo www.bastsebavi.cz

Trasa Prezence 
Bašť, 
Náves

Start
Bašť, 
Náves

Cíl 
Bašť, park 
u knihovny

Popis trasy

1.   8:30   9:00 15:00 cca 50 km do Brandýsa nad 
Labem a zpět podél Labe 
přes Kostelec nad Labem

2. 10:30 11:00 15:00 cca 30 km před Brandýs 
nad Labem a zpět podél 
Labe přes Kostelec nad 
Labem

3. 11:30 12:00 15:00 cca 15 km do Mratína a 
zpět

CYKLO TEAM BAŠT pořádá cyklovýlet pro celé rodiny

20. května 2017

 
Pátek v Pohodě 
      12. května od 19 hodin
      Obecní knihovna, Bašť

KOŠÍKOVÁNÍ
KOŠÍKY Z PEDIGU, PAPÍRU, 

HÁČKOVANÉ

Pro účastníky budou připraveny 
pomůcky, zájemci o háčkované 
košíčky si přinesou vlastní 
háček velikost 6 mm.

Přihlášky na www.bastsebavi.cz 
do 11. května 2017

Vstupné dobrovolné.

Setkání sousedů nad Prahou

Sobota 27. května 2017

Region plný zajímavostí
▶ aktivity v obcích a městech celého regionu
▶ slosovatelné účastnické žetony za každou navštívenou aktivitu

Bašť  Naučnou stezkou na Beckov (9.30 – 11.30), ukázky složek Integrovaného 
záchranného systému (hasiči, policie) na Beckově (10.00)

Husinec  Výtvarná dílna v Ateliéru na Červené Skále (9.00 – 12.00)
Klecany  Koně a káry pro celou rodinu – jízdy na koních a šlapacích autech (10.00 – 12.00)
Kojetice  Prohlídka kojetického kostela s výkladem a mini-kvíz pro děti (10.00 – 11.00)
Líbeznice  Živé dopravní hřiště (10.00 – 12.00) a Překvapení v knihovně (9.30 – 11.30)
Máslovice  Malé máslovické muzeum másla (10.00 – 12.00)
Měšice  Lesní školka Stromeček (10.00 – 12.00), Pony Park dětem (9.00 – 12.00), 

komentovaná prohlídka zámeckého parku v Měšicích (13.00)
Mratín  Cesta mratínským bludištěm (10.00 – 11.00)
Neratovice  Hrátky v plaveckém bazénu Neratovice – pro děti zdarma (9.45 – 11.45)
Panenské Břežany Památník útlaku a národního odboje – volný vstup (9.00 – 12.00)
Předboj  Footgolf v Yard Resortu Předboj (9.00 – 11.00)
Přezletice  Divadelní představení „Kosprd a telecí“ v zahradě MŠ Přezletice (10.00)
Veliká Ves  Dopoledne pro děti s rybáři (10.00 – 12.00)
Zdiby  Výstava špýcharu a výtvarná dílna (10.00 – 12.00)
Zlonín  Golf Zlonín – Den otevřených dveří (10.00 – 12.00)

Setkání sousedů nad Prahou
▶ areál Centra volného času v Měšicích
▶ Farmářské trhy, prodejní stánky, rukodělné aktivity
▶ vystoupení, workshopy a ukázky činností jednotlivých organizací, škol a spolků
▶ tombola – losování cen pro aktivní účastníky dopoledních aktivit

Program
Vystoupení Junior Band ZUŠ Neratovice • Taneční vystoupení ZUŠ Neratovice • Pěvecký sbor Rorýsci 
ZUŠ Líbeznice • Taneční vystoupení ZUŠ Líbeznice • Judo Měšice – ukázky • Zumbadance – Stonožka 
Líbeznice • Yamaha Class Zuzany Bartošové z Líbeznic – vystoupení dětí a rodičů • Taneční vystoupení 
Andělek z Měšic • Hudební vystoupení žáků z Umělecké akademie ze ZŠ Hovorčovice • Aerobic 
pro radost – taneční vystoupení žákyň ZŠ Hovorčovice

Města a obce Regionu povodí Mratínského potoka
a MAS Nad Prahou srdečně zvou na

Více informací o jednotlivých aktivitách
najdete na www.nadprahou.eu
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KALENDÁŘ AKCÍ V ROCE 2017
 13. května Hello, Dolly (zájezd do Studia Dva)
 13. května Vítání občánků (pouze pro zvané)
 20. května Výlet za stříbrem (Kutná Hora)
 20. května Kolem kolem Baště (cyklovýlet)
 27. května  Naučnou stezkou na Beckov 

(prezentace obce v rámci Dnů nad Prahou)
 28.  května Cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou
 3. června Sportovní hry pro děti a mládež
 3.  června Den dětí
 4.  června  Alenka v kraji zázraků 

(zájezd do Divadla Hybernia)
 8. července  Pouť (Tour de Bašť, fotbalový turnaj a taneční 

zábava)
 2. září Den psa
 16. září Výstava ovoce a zeleniny
 16. září Rozloučení s prázdninami
 16.  září Železný Baštěrák
 23. září Kolem kolem Baště (cyklovýlet)
 23. září  Bazárek 

(prodej podzimního a zimního oblečení)
  říjen Vše o ženách (zájezd do Studia Dva)
  říjen Oslava Mezinárodního dne seniorů
 7. října Výstava Zemědělec (zájezd do Lysé nad Labem)
 7. října Zábavné psí odpoledne
 20. října Pátek v pohodě (tvorba šperků)
 21. října  Perníková dílna 

(pečení a zdobení perníkových ozdob)
 31.  října Halloween
 11. listopadu Svatomartinský jarmark
  prosinec  O třech letuškách (zájezd do Divadla Radka 

Brzobohatého)
 2.  prosince Adventní dílna (výroba adventních věnců)
 3. prosince  Rozsvícení vánočního stromu, 

Postávání u svařáčku
 5. prosince Mikuláš na Návsi
 16. prosince Vánoční pinec (turnaj ve stolním tenisu)

 
 

Zahrádkáři z Báště Vás zvou 
 

v sobotu 20. května 2017 
na cestu za stříbrem do Kutné Hory 

  

 
 

Zahrádkáři a děti do 18 let mají dopravu zdarma, ostatní platí 100,-Kč 
odjezd v 7:45 hod od Obecního úřadu v Bašti 

 
Přihlášky přijímá Maruška Zelenková  tel: 608 982 366 

Bašť se baví vás zve s dětmi na nový český 
rodinný muzikál na motivy známých
příběhů L. Carrolla Alenka v říši divů a Za zrcadlem

4. června 2017 v 15 hodin, 
Divadlo Hybernia Praha

Odjezd autobusu od Obecního úřadu v 13.45 hod.
Doprava zdarma

  
    X. SPORTOVNÍ HRY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Bašť se baví
za podpory obce Bašť a ve spolupráci se Stonožka Líbeznice a Atletika Líbeznice
pořádá   

Sobota 3. června 2017 v areálu DUHOVKA, Líbeznice
Prezence 9.30 až 10.00 hod.

Víceboj (běh na 200 m, skok do dálky, hod míčkem a sprint na 60 m)
Kategorie podle roku narození, v každé kategorii budou zvlášť hodnoceny holky a kluci

Vyhodnocení a předání cen proběhne v rámci oslav Dne dětí v Bašti 
3. června v 16 hodin (park u Hlavní)

Registrace na www.bastsebavi.cz do 1. června 2017
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ZASTÁVKA V BAŠTI 
NA NÁVSI OD 12 DO 13.15 HOD.
ZÁVODNÍCI BUDOU PLNIT ÚKOLY, 
NÁVŠTĚVNÍCI SI BUDOU MOCI 
PROHLÉDNOUT ZÁVODNÍ STROJE
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konzultace s námi Vás k ničemu nezavazuje. Jsme realitní kancelář, která Vás bezpečně
provede prodejem, pronájmem nebo koupí nemovitosti.

Obraťte se na nás,

Bezpečně Vás provedeme prodejem Vašeho bytu, domu, pozemku.

www.contactreality.cz

Uvažujete o prodeji nebo
pronájmu nemovitosti?

Zajistíme pro Vás: 

 vhodného zájemce o nemovitost 

 nejlepší cenu za prodávanou nemovitost 

 osobní jednání s kupujícím nebo prodávajícím

 prohlídky nemovitosti (vždy Vás budeme in-

formovat o výsledku jednání)

Contactreality s.r.o. | Na Horku 410 | 250 65   Bašť | Tel.: +420  603 216 003 | info@contactreality.cz

 kompletní služby s převodem nemovitosti 

 právní pomoc advokáta 

(sepsání smluv, úschovu kupní ceny) 

 sepsání návrhu na vklad do katastru 

nemovitostí

❯ ❯ ❯
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• realitní poradenství vč. daňové a právní oblasti 
• prodej a pronájem nemovitostí “na klíč” 
• zpracování odhadů tržní ceny nemovitostí 

• realitní služby jakéhokoliv druhu 

• zajištění financování a refinancování nemovitostí 
prostřednictvím společnosti GEPARDE Finance 

• lokace: Praha-město, Praha-východ, Praha-západ

Ing. Marta ZAJÍČKOVÁ

certifikovaná realitní makléřka

 
RE/MAX Ambassador 
Stanice metra B - Rajská zahrada

Praha 9 - Černý Most

 
Tel.: +420 602 127 175 
e-mail: marta.zajickova@re-max.cz


Milí sousedé a spoluobčané, 
ráda bych Vám touto cestou nabídla níže uvedené služby v oblasti 
realitního trhu, kde se pohybuji od roku 2008. Jsem Vám k dispozici buď 
přímo v Bašti, kde bydlím už 9 let nebo v kanceláři RE/MAX 
Ambassador na Rajské zahradě (Praha 9 - Černý most). Stačí zavolat 
nebo napsat.  
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