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UŽ NA JAŘE JSME ZAČALI SKLÍZET PLODY ZIMNÍ PRÁCE

V uplynulém roce podala obec osm žádostí o dotace na projekty v celkové hodnotě necelých 19 miliónů korun. O většině žádostí již bylo 
rozhodnuto a obec se tak může těšit na příspěvek na financování projektů ve výši 15 miliónů.

O získání dotace z Operačního programu Životní prostředí na Zatep-
lení objektu U Oličů ve výši 4 milióny korun jsme vás již informovali 
v předchozích vydáních. Ze stejného programu bude podpořen necelým 
miliónem nákup štěpkovače a domácích kompostérů. 

Zeptali jsme se starostky obce, Ivy Cucové, jak bude projekt 
Prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů pokračovat.
„V minulých dnech jsme zveřejnili zadávací dokumentaci projektu 
a vybrat dodavatele bychom měli 15. června, kdy zasedne komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek. Pokud výběr komise potvrdí 
19. června zastupitelstvo obce, nebude nic bránit podepsání smlouvy a re-
alizaci dodávky. Bohužel distribuce kompostérů tak připadne na období 
prázdnin a dovolených, ale věřím, že se všechny zájemce podaří uspokojit 
během měsíce července, na který je naplánováno ukončení projektu. Ob-
čané nezískají pouze kompostéry, ale i možnost vytvářet si štěpku z větví 
pomocí profesionálního štěpkovače.“

Na webových stránkách obce jsme zaznamenali další probíhající 
výběrové řízení na opravu místní komunikace Spojovací. 
Znamená to, že se bude silnice v nejbližší době opravovat?
Ano, obec byla úspěšná se žádostí o poskytnutí dotace z Programu obno-
vy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nejbližší postup 

je shodný jako u kompostérů, po podpisu smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem bude uspořádána schůzka se všemi majiteli dotčených ne-
movitostí, na které jim poskytneme bližší informace o postupu realizace 
a omezeních, které jim oprava komunikace přinese.“

Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav rozhodla dne 04.05.2017 
usnesením č. 3.3 o přemístění činnosti vybraných agend městského úřa-
du z Prahy do Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Nejpozději ke dni 
31.12.2017 dojde k opuštění prostor v Orebitské ulici a nadále bude v Pra-
ze využíváno pouze jedno patro budovy v Biskupské ulici. Současně s tím 
dojde k přemístění činnosti agend z Prahy dle následujícího popisu:

  Odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství – plánované přemístě-
ní z Orebitské ulice do Staré Boleslavi, Mariánské nám. 28
  Odbor životního prostředí - plánované přemístění z Orebitské ulice do 
Brandýsa nad Labem, objektu Ivana Olbrachta 59
  Odbor obecní živnostenský úřad - plánované přemístění z Orebitské uli-
ce do Brandýsa nad Labem, objektu Ivana Olbrachta 59
  Odbor vnitřní správy, agenda osobních dokladů a cestovních pasů – plá-

nované přemístění z Biskupské ulice do Brandýsa nad Labem, objektu 
Ivana Olbrachta 59
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení SPOD – plánované 
přemístění části oddělení z Orebitské ulice do Brandýsa nad Labem, 
objektu Ivana Olbrachta 59 a části oddělení do Biskupské ulice.
  Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek 
územního plánování a památkové péče - plánované přemístění z Orebit-
ské ulice do Brandýsa nad Labem, budovy úřadu na Masarykově náměstí.

Na pracovišti v Biskupské ulici budou agendy vykonávány v rozsahu cca 
10–12 pracovníků Odboru sociálních věcí (OSPOD + sociální kurátor 
+ výdej karet ZTP), 1 referentka Odboru dopravy zajišťující agendu 
řidičských průkazů a 1 pracovnice podatelny. Při specifikování agend 
umístěných v této budově je zohledněno sociální hledisko, tedy to, aby 

PLÁNOVANÉ PŘEMÍSTĚNÍ ČINNOSTI VYBRANÝCH AGEND MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU BRANDÝS NAD LABEM ZAJIŠŤOVANÝCH PRAŽSKÝMI PRACOVIŠTI 

Z dopisu Mgr. Radka Dünebiera, tajemníka městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav uvádíme:
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Z JARNÍCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

ZŠ a ZUŠ Líbeznice, příspěvková organiza-
ce, přijme od 1. 9. 2017 vyučenou(-ho) ku-
chařku (-e). Požadavky: vyučení v oboru, 
praxe vítána, zdravotní průkaz. Informace 
na tel.: 283 981 040, životopisy zasílejte na: 
krumpolcova@zslibeznice.cz

Obec vybírá i dodavatele pokračování cyklostezky. Znamená to, že obec získala dotaci 
z Integrovaného regionálního operačního programu?
„Bohužel, dotaci ve výši 2 milióny Kč jsme nezískali, ale zastupitelstvo obce rozhodlo o zahájení 
projektu z vlastních prostředků a již v loňském roce vyčlenilo potřebnou částku z rozpočtu obce 
na rok 2017. O dotaci můžeme požádat až do doby vydání kolaudačního souhlasu, v tomto obdo-
bí je vyhlášena nová výzva, obec podá žádost během několika příštích dní.“

Do zmiňovaných 15 miliónů v úvodu článku stále významná částka chybí. Získala obec 
ještě nějakou další dotaci, o které jsme se dosud nezmínili?
„Nejvýznamnější obdrženou dotací je podpora Komunitního centra U Oličů z Integrovaného 
regionálního operačního programu ve výši 10 miliónů. Z těchto prostředků bude financována 
rekonstrukce tělocvičny, kuželníku, zázemí terénních sociálních služeb, samotné komunitní cen-
trum, dětské hřiště a sadové úpravy vnitrobloku U Oličů. V nejbližších dnech bude vyhlášeno 
nové výběrové řízení na dodavatele, původní dodavatel, společnost NISAINVEST, je v úpadku 
a na jeho majetek byl vyhlášen konkurz, takže nic nestojí v cestě uzavření smlouvy s vítězným 
uchazečem a obnovení prací na rekonstrukci objektu U Oličů. Snad bude mít tentokrát obec více 
štěstí. S celkovými 14 milióny dotací na rekonstrukci se tak otevírá možnost realizace dalších 
investic v příštím roce.“ 

(cuc)

PRÁZDNINOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 
LINKY 368

V červenci a srpnu bude na lince 368 platit 
prázdninový jízdní řád. Nebudou v provo-
zu školní spoje zajíždějící do zastávky Lí-
beznice, škola a v pracovní dny ráno mezi 
5. a 9. hodinou bude ve směru z Baště 
na Ládví jezdit méně spojů. Platné jízdní 
řády jsou k dispozici na www.ropid.cz.

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Dne 7. července 2017 bude obecní 
úřad uzavřen pro veřejnost. Děkujeme 
za pochopení.

Zastupitelstvo obce Bašť schválilo:
  střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 
2018 až 2020,

  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene – služebnosti 
a o právu provést stavbu k pozemkům parc. 
č. 331/1, 594/1, 594/2 a 593/1 v k. ú. Bašť se 
vlastnictví obce za úplatu 24.200,- Kč mezi 
obcí Bašť a ČEZ Distribuce, a.s.,

  smlouvu o dílo mezi obcí Bašť a Ing. arch. 

Martinou Bredovou na pořízení změny č. 1 
ÚP Bašť za cenu 95.000,- Kč,

  kupní smlouvu mezi obcí Bašť a panem Jo-
sefem Novákem a paní Ing. Hanou Nováko-
vou na pozemek parc. č. 512/107 v k. ú. Bašť 
za cenu 35.500,- Kč a úhradu výdajů souvise-
jících geodetických prací ve výši 8.470,- Kč,

  převedení hospodářského výsledku Mateř-
ské školy Bašť za rok 2016 ve výši 147,97 Kč 
do investičního fondu,

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A PNEUMATIK

proběhne v  sobotu 24. června v  těchto 
časech a místech:

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

u obecního úřadu
 od 10:50 do 11:05 Nová Bašť 

 u školky KinderGarten
 od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem 

 křižovatka ulic Na Libovínek 
a K Bažantnici při vjezdu do lokality

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 ne-
bezpečné odpady. Povinností občana je 
odevzdat odpad pouze obsluze mobilní 
sběrny a  neponechávat jej volně u  sběr-
ného místa!

Předmětem sběru jsou:

 vyjeté oleje a  použité olejové filtry 
vč. obalů,

 použité fritovací oleje,
 barvy a laky včetně obalů, tiskařské bar-

vy, lepidla, pryskyřice apod.,
 kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe 

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

a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné od-
pady stavebního charakteru (např. s obsa-
hem azbestu apod.).

PLÁNOVANÉ PŘEMÍSTĚNÍ ČINNOSTI VYBRANÝCH 
AGEND MĚSTSKÉHO ÚŘADU BRANDÝS NAD 
LABEM ZAJIŠŤOVANÝCH PRAŽSKÝMI PRACOVIŠTI 

občané v sociálně, popř. zdravotně obtížné situaci nemuseli cestovat z hůře dostupných částí 
ORP do Brandýsa, ale danou věc si mohli vyřídit v lépe dostupné a kvantitativní hledisko, tedy 
to, která agenda se skutečně týká podstatné většiny obyvatel ve správním obvodu ORP Bran-
dýs nad Labem-Stará Boleslav a stále je při jejím vyřizování třeba dodržovat místní příslušnost 
– toto hledisko splňuje agenda řidičských průkazů. 
S uvedenou variantou byl dne 24.04.2017 osobně seznámen náměstek ministra vnitra pro řízení 
sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřený řízením sekce veřejné správy 
JUDr. Mlsna a neměl k ní výhrady (redakčně kráceno).

Pracoviště v  Praze bylo v  rámci reformy veřejné správy zřízeno proto, že z  celkového počtu 
58 obcí ORP  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav nemá 24 s Brandýsem žádné přímé spojení 
prostředky veřejné dopravy a řada dalších obcí má spojení nedostatečné, ale všechny tyto obce 
mají tradičně velmi dobré spojení na Prahu. Proto tyto obce souhlasily se začleněním do ORP 
Brandýs nad Labem pouze za podmínky zřízení pracovišť také v  Praze. Zamýšlené radikální 
omezení pracovišť v Praze je v plném rozporu s duchem původní reformy veřejné správy, jejímž 
hlavním cílem bylo přiblížit veřejnou správu občanům.  Naše obec sice má nyní přímé spojení 
s Brandýsem nad Labem i Starou Boleslaví několikrát denně, přesto starostka obce připojila svůj 
podpis pod otevřený dopis náměstkovi ministra vnitra pověřeného řízením sekce veřejné správy 
JUDr. Mlsnovi. Dopis podepsalo několik desítek starostek a starostů obcí v ORP Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav, kteří nesouhlasí s rušením pražských pracovišť.
          (cuc)

UŽ NA JAŘE JSME ZAČALI SKLÍZET PLODY 
ZIMNÍ PRÁCE
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Z BAŠTĚ OBRAZEM

  Směrnici obce č. 1/2017 o způsobu financo-
vání investic Mateřské školy Bašť,

  rozpočtové opatření č. 1/2017 a č. 2/2017,
  podání žádosti o dotaci ze Středočeského 
Fondu kultury a obnovy památek na doplně-
ní hardwaru obecní knihovny,

  podání žádosti o dotaci ze Středočeského 
Fondu sportu, volného času a primární pre-
vence na rozšíření víceúčelového hřiště a vy-
budování závlahového systému,

  hlavní principy pro dopracování studie vý-
stavby lokality Na Dlouhých (5 základních 
typologií domů, 5 etap v časovém horizon-
tu cca 5 let, 3 objekty občanské vybavenosti 
v lokalitě, z nichž jeden bude mateřská škola 
a další vybavení pro sport a rekreaci, 3 úrov-
ně a zajištění pěší průchodnosti všemi smě-
ry do obce a volné krajiny, minimálně 30 % 
veřejného prostoru z celkové výměry území, 
maximální počet 185 bytových jednotek, po-
nechání rezervy pro případnou 6. etapu),

  smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věc-
ného břemene k pozemku parc. č. 578/5 
v k. ú. Bašť mezi obcí Bašť a společností ČEZ 
Distribuce, a.s.,

  finanční příspěvek pro HOSPIC TEMPUS, 
z.s. ve výši 10.000 Kč,

  zpracování a podání žádosti o dotaci na pro-
jekt „Živá zahrada Mateřská škola Bašť“,

  obecně závaznou vyhlášku obce Bašť č. 1/2017 
o nočním klidu, 

  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene – služebnosti k po-
zemku parc. č. 344/34 v k. ú. Bašť a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IV-12-6020846/2 
mezi obcí Bašť a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. za úhradu 10 000 Kč,

  žádost paní Lenky Fridrichové o zařazení 
změny funkčního využití pozemků parc. č.  
344/35 a 344/36 v k. ú. Bašť na plochy SC sta-
bilizované do změny č. 1 ÚP Bašť se stanove-
ním přípustného režimu pro chov koní,

  stanovení přípustného režimu využití pro chov 
koní u pozemku parc. č. 512/14 v k. ú. Bašť,

  uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o provo-
zu a správě veřejného osvětlení v obci Bašť 
č. 3/0350/2012/D ze dne 24. 8. 2012 ve znění 
Dodatku č. 1 na dobu určitou do 31. 8. 2019 
mezi obcí Bašť a společností ELTODO-CI-
TELUM, s.r.o.,

  žádost spolku HEWER, z.s. o finanční pří-
spěvek ve výši 20 000 Kč,

  pořízení software na vydávání dat z kamero-
vého systému obce pro Policii ČR prostřed-
nictvím Obecní policie Líbeznice v maximál-
ní výši 60 379 Kč včetně DPH v technických 
parametrech podle cenové nabídky,

  darovací smlouvu mezi obcí Bašť a spolkem 
HOSPIC TEMPUS, z.s. o poskytnutí finanč-
ního daru ve výši 10 000 Kč,

  smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi obcí 
Bašť a společností KB – Immobilien, a.s. 
na prodej stavby chodníku do lokality Za Ba-
žantnicí,

  příkazní smlouvu na realizaci zadávacího ří-
zení Cyklostezka a cyklokoridor v Bašti mezi 
obcí Bašť a společností PPCentrum, spol. 
s r.o. za cenu 20 000 Kč bez DPH,

  příkazní smlouvu na realizaci zadávacího říze-
ní Nákup štěpkovače a domácích kompostérů, 

  zadávací dokumentaci projektu Cyklostezka 
a cyklokoridor v Bašti a Nákup štěpkovače 
a domácích kompostérů,

  smlouvu o administraci projektu Prevence 
vzniku biologicky rozložitelného odpadu 
mezi obcí Bašť a společností PPCentrum, 
s.r.o. za cenu 30 000 Kč bez DPH,

  žádost spolku Bašť se baví, z.s. o souhlas s po-
dáním žádosti o grant Nadace VIA na reali-
zaci projektu Kudy z nudy na úpravu zbýva-
jícího veřejného prostoru u knihovny v Bašti,

vzalo na vědomí:
  zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 
2016,

  informaci o průběhu jednání Pracovní sku-
piny k výstavbě lokality Na Dlouhých ze dne 
3. 4. 2017, 24. 4. 2017 a 22. 5. 2017,

  informaci o neplatnosti Smlouvy o dílo 
na výstavbu cyklostezky a cyklokoridoru 
mezi obcí Bašť a společností Červenka Bohu-
mil – BČ, spol. s r.o.,

  informaci Krajského úřadu Středočeského 
kraje o zahájení procesu schvalování Lesního 
hospodářského plánu pro lesní hospodářský 
celek Obec Bašť na roky 2017-2026,

stanovilo:
  školský obvod Mateřské školy Bašť, okres 
Praha-východ, se sídlem K Beckovu 142, 

Bašť, 250 65 Líbeznice, který tvoří celé území 
obce Bašť,

neschválilo:
  žádost Občanského sdružení Zdiby, z. s. o fi-
nanční příspěvek,

  žádost paní Lenky Fridrichové o zrušení vy-
mezení komunikace kp 2 na pozemcích parc. 
č. 512/14 a 512/110 v k. ú. Bašť,

  žádost paní Martiny Musilové o zařazení po-
zemku parc. č. 645 v k. ú. Bašť do změny č. 1 
ÚP Bašť,

  žádost paní Radky Velechovské, Markéty 
Maršálkové a Hany Maršálkové o zařaze-
ní změny funkčního využití pozemku parc. 
č.  350/2 v k. ú. Bašť do změny č. 1 ÚP Bašť,

  žádost společnosti AB Metal Recycling s.r.o. 
o zařazení změny funkčního využití pozemku 
parc. č. 200 v k. ú. Bašť do změny č. 1 ÚP Bašť,

  žádost spolku Linka bezpečí, z.s. o finanční 
příspěvek,

jmenovalo:
  komisi pro otevírání obálek a hodnocení na-
bídek zadávacího řízení Cyklostezka a cyklo-
koridor v Bašti a Nákup štěpkovače a domá-
cích kompostérů,

uložilo:
  předložení návrhu na zajištění externího au-
ditu hospodaření MŠ na následujícím zase-
dání zastupitelstva,  

  zajištění kvalifikovaného odhadu nákladů 
na rekonstrukci objektu Vila na objekt zaří-
zení předškolní výchovy,

  projednání stanovení místní úpravy spočívající 
ve vyznačení parkovacích míst v lokalitě Nad 
Dvorem s DI PČR a odborem dopravy Městské-
ho úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,

zrušilo:
  usnesení 20/032. část ii) ze dne 6. 3. 2017.

Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou 
k dispozici v úředních hodinách na Obecním 
úřadě nebo na www.obecbast.cz, stránka Zastu-
pitelstvo obce, podstránka Zápisy ze zasedání 
zastupitelstva obce od listopadu 2014. Další za-
sedání zastupitelstva se uskuteční v termínech 
17. 7.,  14. 8.,  11. 9.,  9. 10.,  6. 11. a 4. 12. 2017.

Od května máte možnost ukládat použité baterie v úředních hodinách do kontejneru na Obecním 
úřadě. Foto: I. Cucová

V příštích dnech bude dokončena výsadba lesoparku v Nové Bašti. V zastupitelstvu obce budeme 
jednat o instalaci herních prvků.      Foto: I. Cucová
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V květnu obec přivítala dalších 14 nových občanů Baště. Počet obyvatel k 1. 1. 2017 dosáhl 
hodnoty 2 335.         Foto: I. Cucová

8. května položila starostka obce věnec u památníků obětí 1. a 2. světové války a uctila 
tak památku padlých baštěckých občanů ve 2. světové válce.             Foto: I. Cucová

Pokud vás trápí neudržovaný pozemek v sousedství vaší nemovitosti, pošlete fotografii s uvedením data 
a čísla pozemku nebo jakoukoliv jinou jednoznačnou identifikací pozemku na bast@c-box.cz. Vlastníka 
pozemku vyzveme k jeho údržbě, pokud tak neučiní, předáme podnět k zahájení správního řízení 
odboru životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.                Foto: I. Cucová 

V uplynulých dnech byla posekána uvolněná část pozemku psí louky. Bohužel se tak odhalila ekologická 
zátěž, která bude postupně likvidována. Prosíme, nevstupujte na tuto část psí louky, vystavujete se 
nebezpečí úrazu.                                        Foto: I. Cucová 

Chodník spojující lokalitu Za Bažantnicí s Hlavní ulicí nebyl dosud dokončen (chybí svislé 
i vodorovné dopravní značení), zkolaudován ani předán obci. Při přecházení proto dbejte 
zvýšené opatrnosti.         Foto: I. Cucová
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AFRIKA POD KŮŽÍ
„Mám Afriku pod kůží. Jak se to stalo? Nevím to jistě, ale mám pár tušení. Když jsem tam jel poprvé, ptal jsem se kamaráda, který vyrá-
žel na svou desátou cestu, proč se neustále vrací. Co nového tam může vídat, co ho ještě dokáže překvapit. On se jen pousmál a řekl, že 
až tam přijedu, pochopím to“, uvedl svou přednášku o cestách do Afriky cestovatel Martin Šíp, který navštívil obecní knihovnu v květnu.

Pochopil jej, ale to porozumění je téměř nesdělitelné. Miluje černý kontinent pro jeho krá-
su. Pro noci a rána, kdy kolem vašeho stanu zní Afrika tak nahlas, až se zdá, že všechna ta 
zvířata sedí těsně vedle vás. 
Miluje ho pro časná vstávání, kdy se slunce ještě nevyhouplo nad obzor a on - tvor tak mi-
lující spánek - spěchá ze stanu s očima dychtivýma poznat, co dnes uvidí. 
Miluje ho i pro jeho lidi. Tak jiné, než jsme my. Nikam nespěchající, většinou usměvavé 
a vždy připravené využít příležitosti získat od vás cokoliv jste ochotní postrádat. Nezáleží 
na místě a chvíli. Jdete přes hraniční přechod a voják u brány z pletiva se na vás usměje 
a poví, že se mu vážně moc líbí váš šátek. Že by ho chtěl. Vy odpovíte, že to je dobře, protože 
je to vážně skvělý šátek, ale máte tu jen ten jeden, a když mu ho dáte, vaše pleš bude týdny 
plakat. Vycení zuby v širokém úsměvu a odpoví, že to nic, že to je jasná věc.
A tak píše, stříhá, leští fotky a snaží se vyprávět. S dalšími zážitky z cest za námi přijede 
v průběhu října nebo listopadu. O přesném termínu vás budeme včas informovat.  
 (cuc)

Martin Šíl doprovodil svou přednášku zajímavými obrázky  
 Foto: D. Poláčková

Radost rodiny Červenkových z vítězství byla nefalšovaná Foto: Bašť se baví

Část výpravy zahrádkářů před chrámem svaté Barbory 
v Kutné Hoře                        Foto: ZO ČZS Bašť

Hořící hranici na fotbalovém hřiště pozorovaly stovky návštěvníků Foto: SK Bašť

NAUČNOU STEZKOU NA BECKOV
Bašť se zapojila do třídenního projektu Dny nad Prahou, který pořádala Místní akč-
ní skupina Nad Prahou a uspořádala soutěž pro rodinné týmy na Naučné stezce 
Beckov. Poslední květnovou sobotu si prošlo naučnou stezku více než 30 rodin, 
z nichž se 26 zapojilo do soutěžení o Nejúspěšnější rodinu na naučné stezce. Děti 
plnily dovednostní úkoly, rodiče odpovídali na otázky z přírodovědy, historie Baště 
nebo tipovali délku stezky. Letošního zápolení se zúčastnila i rodina Zítkových, kte-
rá v uplynulých letech několikrát získala pohár Rodinného víceboje Bašť se baví, bo-
hužel nevyšla z něj vítězně a tak starostka obce mohla v rámci oslav Dne dětí předat 
cenu tentokrát rodině Červenkových. Gratulujeme a pro všechny zvídavé a zvědavé 
– vzdálenost od 1. k 8. informačnímu panelu naučné stezky je 754 metrů.  
 (cuc)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Jde o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní jarní svátek, 
rozšířený o tomto datu zejména v Evropě. Noc z 30. dubna na 
1. května byla pokládána za magickou. Tuto noc se lidé scházeli 
a scházejí u zapálených ohňů, z pozemků vyčištěných pro příští 
obdělávání pálí staré klestí, a slaví příchod jara. 
Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, 
nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovra-
tem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice na prokletém místě (napří-
klad na popravišti) slétají na čarodějnický sabat. Tato noc byla jedním 
z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání 
různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. 
Hlavním smyslem tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně 
oslava plodnosti.
V Bašti se na akci sešlo několik stovek lidí. Organizátorem je již tradičně 
SK Bašť, který postavil hranici a postaral se o nabídku občerstvení.
 (cuc)

VÝLET ZA STŘÍBREM 
DO KUTNÉ HORY

Zahrádkáři uskutečnili 
20.5.2017 výlet do Kut-
né Hory. První zastávka 
byla v Chrámu sv. Barbo-
ry /památka UNESCO/. 
Potom jsme prošli kolem 
Jezuitské koleje z r. 1667 
směrem k Hrádku. Zde 
jsme si oblékli oděv a hel-
mu. Po krátkém výkladu 
jsme prošli důl, kde se tě-
žilo stříbro. Dále šel každý  
účastník navštívit další 
památky dle svého uvá-
žení.  Např. do Vlašského 
dvora, Dačického domu, 
kostela sv. Jakuba, kostela 
Matky Boží. Všechny pa-
mátky Kutné Hory jsme 
nestihli projít. Např. mu-
zeum duchů, muzeum 
lega, alchymistická dílna. 
Počasí nám přálo, a  tak 
jsme se v dobré náladě 
vrátili zpět do Báště. 

(Jitka Kalašová)
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Nástrahy tratě závodu XCO Beckov si vyzkoušel P. Nový  Foto: CTB

Účastníci třech různě náročných tras se setkali na hřišti v Mratíně Foto: CTB

CYKLISTÉ Z BAŠTĚ NĚKOLIKRÁT 
NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Cyklistické závody pro širokou veřejnost XCO Beckov se uskutečnily 
v neděli 28. května na trati na hranici katastrů obcí Klíčany a Bašť. 
Pořadatelé závodu ze Sokola Veltěž s podporou MAS Nad Prahou 
připravili již 4. Mistrovství regionu Nad Prahou v závodech na horských 
kolech. Cyklistickými mistry se tak mohli stát i amatérští cyklisté zařazení 
podle věku do celkem 23 kategorií. 
A protože heslem pořadatelů je poznávání a setkávání lidí z regionu Nad 
Prahou, předcházelo samotnému závodu několik tréninků pod vedením 
zkušených cyklistů z TJ Sokol Veltěž. Všichni si tak mohli vyzkoušet trať 
závodu a třeba se i něco přiučit od průvodců, kteří ochotně poradili jak 
bezpečněji a rychleji jezdit na kole, jak překonat nějakou překážku. 
V letošním roce se z Baště závodu zúčastnila necelá desítka cyklistů 
od těch nejmenších na odrážedlech až po ty z kategorie nad 50 let. 
Cyklistickými mistry regionu Nad Prahou se stali Tobiáš Němec, Míša 
Cucová, Honza Ulrich a Petr Cuc. Gratulujeme.

(cuc)

CYKLOVÝLET
KOLEM KOLEM BAŠTĚ
V  sobotu 20. května navázal CYKLO TEAM BAŠŤ na více než stoletou 
tradici cyklovyjížděk po okolí Bašti organizovaných bašteckými cyklis-
tickými spolky. Ve spolupráci s Bašť se baví a Obcí Bašť připravil akci 
se třemi trasami o délkách 15, 30 a 50km, aby si mohli na pohodu šláp-
nout do pedálů cyklističtí začátečníci, ale i ti co už toho mají odjeto více.  
Všechny tři trasy byly vedeny nenáročným terénem směrem k Brandýsu 
nad Labem tak, aby se při zpáteční cestě potkaly na mratínském hřišti. 
Po krátkém občerstvení a probrání zážitků celý peloton společně vyrazil 
s mírným větrem v zádech k cíli. Na všechny tam čekalo něco na památ-
ku. Poděkování za osvěžující průběh akce patří všem účastníkům, part-
nerům a počasí, které nedalo na meteorologické předpovědi. Kolům zdar, 
a těšíme se na podzimní pokračování. Jiným směrem, ale zase s úsměvem. 

(PzB, CTB)

PRŮBĚŽNÉ DRUHÉ MÍSTO 
V SOUTĚŽI PRO SK BAŠŤ
V další části soutěže se výsledky našeho týmu postupně zlepšovaly. Lepší 
herní projev s sebou nese i očekávané výsledky. Musíme hlavně vyzdvih-
nout poslední 4 zápasy proti nepříjemným a kvalitním soupeřům, které 
jsme dokázali vyhrát. Postupně jsme jednoznačně vyhráli  u nepříjemného 
soupeře ve Sluhách (0:3). V dalším utkání jsme hostili nejlepší mužstvo 
soutěže ze Šestajovic. Kolektivním a kvalitním výkonem jsme vyhráli vy-
soko 4:1. Další týden jsme ovládli sousedské derby s Líbeznicemi a v zatím 
posledním zápase (do uzávěrky 2. 6., pozn. red.) jsme pokořili druhý tým 
tabulky ze Sibřiny. Celkové nás to vyšvihlo na druhé místo tabulky.

Čekají nás ještě 3 zápasy. Jsme odhodlaní zabojovat a udržet krásné 
druhé místo v kvalitní soutěži. Těší nás výrazná podpora od našich 
fanoušků, kteří za námi cestují taky na venkovní zápasy. Budeme se dál 
snažit jim servírovat další kvalitní výkony.

(Attila Magyar, SK Bašť)

# Celková tabulka Z V R P Skóre B +/-

1. TJ Sokol Šestajovice 23 18 2 3 71:28 56 23

2. SK Bášť 23 14 3 6 52:35 45 9

3. AFK Nehvizdy 24 13 4 7 72:49 43 7

4. SK Viktoria Sibřina 23 13 3 7 67:40 42 9

5. FK Brandýs n.L. B 24 13 2 9 62:59 41 5

6. TJ Sokol Měšice 24 11 3 10 59:51 36 0

7. TJ Jiskra Kojetice 23 11 2 10 59:51 35 -1

8. 1.FC Líbeznice 24 10 2 12 53:66 32 -4

9. Sokol Mochov 23 10 1 12 45:53 31 -2

10. TJ Svornost Brázdim 24 8 6 10 66:61 30 -6

11. TJ Sokol Sluhy 23 7 4 12 37:56 25 -11

12. FC Sokol Předboj 24 8 1 15 31:61 25 -11

13. SK Zeleneč B 23 4 7 12 44:65 19 -17

14. Sokol Větrušice 23 3 2 18 32:75 11 -22

Zápolení v atletických disciplínách předcházela pořádná rozcvička Foto: Bašť se baví

BAŠTĚCKÉ SPORTOVNÍ HRY 
TENTOKRÁT V LÍBEZNICÍCH
Jubilejní 10. ročník Baštěckých sportovních her pro děti a mládež přinesl 
několik novinek. Závody se uskutečnily jako atletický víceboj, takže vítě-
zové nebyli odměňovaní za výkony  v jednotlivých disciplínách, proběhly 
v Líbeznicích v krásném prostředí sportovního hřiště Duhovka u základní 
školy a byly připraveny ve spolupráci s profesionály z oddílu Atletika Lí-
beznice. Děti z Baště tak měly jedinečnou příležitost porovnat své výkony 
s dětmi, které se atletice věnují. Aby nebyly ochuzeny o stupně vítězů, vedle 
absolutního pořadí byli vyhlášeni i nejúspěšnější atleti z Baště. Přesto se 
několika atletům podařilo proniknout i na medailové pozice v rámci ab-
solutního pořadí. Sportovní dopoledne, kterého se zúčastnily více než čtyři 
desítky dětí, vyvrcholilo odpoledním medailovým ceremoniálem při osla-
vách Dne dětí. Gratulujeme všem vítězům i poraženým, děkujeme rodičům, 
že děti do Líbeznic odvezli a po celou dobu závodů je hlasitě povzbuzovali 
a spoluorganizátorům z líbeznické Stonožky a Atletiky Líbeznice za pomoc.

(Bašť se baví)
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SK Bášť
vás srdečně zve na 

Fotbalový pouťový turnaj
ve dnech 8. - 9. 7. 2017

Program
Sobota  
9:30               Fotbalový turnaj za účasti 
                      SK Bášť, Svornost Brázdim, 
                      TJ Aero Odolona Voda, SKK Hovorčovice
Odpoledne    Vystoupení fotbalových fanynek Bášť Black
20:00 - 2:00   Zábava

Neděle          Nohejbalový turnaj

Těšíme se na vás

Občerstvení zajištěno

… VYKOUZLÍ ÚSMĚVY NA TVÁŘÍCH SE 
SKUPINOU  

28.6.2017 od 17.00 HOD. 
Areál zdraví  
v Líbeznicích  
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
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Lenka Malá

VIZÁŽISTICKÉ SLUŽBY

• denní i večerní líčení

• svatební líčení 

• líčení na fotografi i 

• business portrét, glamour, extravagance

• retro styly líčení 

• vlasový styling

• poradenství a individuální kurzy líčení

Telefon: 775 109 229
kosmetika@lenkamala.cz 
www.lenkamala.cz

DIVADELNÍ ZÁJEZDY 
PODZIM 2017

5. října Tři mušketýři
(Divadlo Brodway)

23. října Vše o ženách 
(Studio Dva)

1. prosince 
Tři letušky v Paříži

(Divadlo R. Brzobohatého)

Rezervace vstupenek do 15. 6. na tel. 608 982 366
40 % sleva pro všechny, doprava zdarma od 12 
zájemců
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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

❯ ❯ ❯

Contact_leták A5_na šířku  20.04.17  15:24  Stránka 1
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