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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

prázdniny jsou za námi a zase utekly jako voda. 
Když jsem připravovala prázdninové vydání 
Zpravodaje, říkala jsem si, jak mám spousty 
času, než začnu dávat dohromady obsah čís-
la, které právě začínáte číst. Jak kdyby ten čas 
vůbec nebyl. Je pravda, že při cestování a  do-
volených utíká jinak než za  stolem u  počítače 
v  kanceláři. Doufám, že i  vy jste využili letních 
dnů k  poznávání nových míst, že jste si odpo-
činuli a nabrali sil do zbytku roku. Ti z vás, kteří 
sledovali moje cesty na Facebooku, vědí, že jsem 
navštívila Jižní Čechy, Jižní Moravu, Český ráj, Be-
rounsko. A všude jsem hledala inspiraci pro svoji 
práci v obci. Viděla jsem v praxi mnoho dobrých 
nápadů, někde jsem mluvila i  se svými kolegy 
a tak se těším, že i v Bašti se v blízké době objeví 
něco z nasbírané letní inspirace.

K tomuto očekávání mě opravňuje průběh let-
ních zasedání zastupitelstva obce. Ta rozhodně 
odpočinková nebyla, naopak jsme se pustili 
do  intenzivní přípravy investičních akcí, které 
bychom chtěli během posledního roku toho-
to funkčního období připravit. Ať už projekčně 
nebo i k realizaci. Přispět by k tomu měla i do-
savadní zodpovědná finanční politika obce, 
i  rozhodnutí zákonodárců o  zvýšení daňových 
příjmů obcí z rozpočtového určení daní. Děkuji 
vám všem, kteří mi zasíláte své náměty, co v obci 
vybudovat, zbourat, změnit, dovybavit. Většina 
vašich přání se potkává i s našimi záměry a dává 
nám to tak další impulsy, abychom věci uváděli 
v život rychleji.

Bohužel právě rychlost povolování, schvalová-
ní, kontrolování záměrů, žádostí, projektových 
dokumentací, je to, co nás trápí a brzdí, ale snad 
i na tomto poli se blýská na lepší časy. Nad mi-
nisterstvy, která administrují jednotlivé dotační 
programy, visí hrozba nedočerpání evropských 
dotací a tak se snaží. Škoda, že se tak nechova-
la již v  začátku programového období 2014 – 
2020, zbytečně jsme ztratili spoustu času. 

Nechci ovšem končit pesimisticky. Kdo rozhod-
ně neztrácel čas, jsou spolky, které pro nás při-
pravily podzim bohatý na  kulturní, sportovní 
a společenské akce, takže na některé z nich brzy 
na shledanou.

Iva Cucová,
starostka

www.obecbast.cz

Ilustrační foto.

JSOU ROZTOMILÉ, ALE ZPŮSOBUJÍ 
OBROVSKÉ ŠKODY
Řeč je o nutriích říčních, které se usídlili na dolním rybníce v Bašti. Ve volné přírodě 
nutrie říční osidluje břehy vodních toků a nádrží. V březích si buduje nory, které 
mohou být až 15 m dlouhé. Větší množství nutrií je schopno během krátké doby uvést 
břehy u vodních nádrží do havarijního stavu..

Další nepříjemností je, že nutrie jsou hostiteli parazitů, které mohou napadat i člověka. Rozší-
řené je především háďátko Strongyloides myopotami, které napadá kůži.
Nutrie říční (Myocastor coypus) pochází z Jižní Ameriky, povodí řeky Paraná. Do Evropy se 
dostala nutrie jako „hospodářské zvíře“ chované v zajetí kvůli kvalitní kožešině a masu. Jedinci 
uniknuvší ze zajetí do volné přírody založili volně žijící populace. 
Středočeský kraj společně s Královéhradeckým a Pardubickým patří k regionům s největším 
rozšířením tohoto vodního hlodavce. Monitoring jeho výskytu nikdo systematicky neprovádí, 
podle celostátních údajů myslivecké evidence ho ale přibývá. V roce 2003 myslivci ulovili 158 
nutrií a o deset let později, tedy v roce 2013, se toto číslo vyšplhalo na 1 909 kusů.
„Žádné negativní vlivy na přírodu nebyly zaznamenány, tím ale neříkám, že neexistují. Kaž-
dopádně nepůvodní a invazivní druhy by neměly být podporovány. Nikdy nevíte, co mohou 
v budoucnu způsobit,“ vysvětluje ředitel Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Petr Stýblo. 
Prováděcím nařízením Komise EU 2016/1141 ze dne 13. července 2016 byla nutrie říční zařa-
zena na seznam invazivních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii a měla by být 
co nejefektivněji a nejrychleji eradikována (rozuměj vymýcena) dle Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1143/2014.
V uplynulých dnech byl proveden jejich odchyt specializovanou deratizační firmou. Nutrie 
jsou odváženy do chovu v Odolené Vodě. Při výskytu dalších jedinců důrazně žádáme obyva-
tele obce, aby nutrie nekrmili. Děkujeme.
 (cuc)

VSTUPUJEME DO DRUHÉ DEKÁDY BOJE 
PROTI LETIŠTI VODOCHODY
Letiště Vodochody získalo v  uplynulých dnech od  ministerstva životního prostředí (MŽP) 
platný posudek vlivu na životní prostředí. Je tak blíž rozšíření, může totiž nyní žádat o územní 
rozhodnutí. MŽP vydalo v polovině srpna ověřovací stanovisko, kterým potvrdilo původní 

   Pokračování na str.3
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MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A PNEUMATIK

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a  pneumatik pro-
běhne v sobotu 23. září 2017 v těchto časech a místech:

n   od 10:00 do 10:15 Baštěk u kapličky
n    od 10:25 do 10:40 Bašť u obecního úřadu
n    od 10:50 do 11:05 Nová Bašť u školky KinderGarten
n    od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem - roh ulic Sedlecká 

a Na Libovínek

Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán elektroodpad. Ten 
je možné odevzdat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou.

Fyzické osoby - občané mohou v této době zdarma ode-
vzdat níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností ob-
čana je odevzdat odpad pouze obsluze mobilní sběrny 
a neponechávat jej volně u sběrného místa!

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

pryskyřice apod.,
n   kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí 

chemie,
n   nádobky od sprejů,
n   neupotřebená léčiva,
n   fotochemikálie,
n   pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků).

Předmětem sběru nejsou:
n    nebezpečné odpady stavebního charakteru (např. 

s obsahem azbestu apod).

ODJEZDY AUTOBUSŮ A PRODEJ 
VSTUPENEK NA DIVADELNÍ ZÁJEZDY

Vstupenky se začínají prodávat od 4. září v úředních hodi-
nách Obecního úřadu.

Všechny odjezdy jsou od Obecního úřadu v Bašti. Pokud 
někdo nevyužije dopravy, prosíme, nahlaste tuto skuteč-
nost při nákupu vstupenek.

n    5. října 2017 do divadla Broadway (Tři mušketýři) od-
jezd v 16.30 hod, cena vstupenek 350 Kč (Klub seniorů) 
a 450 Kč (ostatní)

n    23. října 2017 do divadla Studio dva (Vše o ženách) od-
jezd v 17.40 hod., cena vstupenek 150 Kč (Klub seniorů) 
a 250 Kč (ostatní)

n    1. prosince 2017 do Divadla Radka Brzobohatého (Tři 
letušky v Paříži), odjezd v 17.40 hod., cena vstupenek 
250 Kč (Klub seniorů) a 350 (ostatní).

Každá druhá vstupenka má vyznačenou hodnotu 0 Kč nebo 
VIP. Neznamená to, že jsme za vstupenku nic nezaplatili, ale 
to, že každá druhá vstupenka je díky programu Bonusys 
zdarma. Za každou takovou vstupenku obec platí 100 Kč, 
takže celkové výdaje za vstupenky jsou tvořeny prodejní 
cenou vstupenek a výdaji na program Bonusys. A od těchto 
celkových nákladů se odvíjí průměrná cena vstupenky.

Od pondělí 4. září 2017 dojde na lince 368, kromě ukončení prázdninového pro-
vozu a provedení drobných úprav jízdního řádu v ranní špičce, k zavedení nového 
školního spoje. Ten bude jezdit ve dnech školního vyučování z Baštěku k líbeznic-
ké škole, kde bude ukončen. Žáci ZŠ Líbeznice tak budou mít k dispozici již tři 
spoje, které zajistí dostatečnou kapacitu pro ranní cestování do školy.

V  průběhu podzimu by 
měl být za  účasti Ropidu 
a  IDSK (Integrovaná do-
prava Středočeského kraje) 
projednán se všemi dotče-
nými obcemi a městskými 
částmi záměr prodloužení 
mimošpičkových a  víken-
dových spojů linky 368 
z  Líbeznic na  Ládví. Zastupitelstvo obce Bašť již v  závěru loňského roku tento 
návrh podpořilo a navýšilo rozpočet o částku potřebnou na jeho realizaci.
 (sta)

Dobrý den,
moje dcera Alžbětka navštěvovala MŠ Korálky v Bašti a já bych chtěla touto cestou 
vyjádřit velkou úctu a díky všem učitelkám, kuchařkám a vedení školky. Byly to 
krásné roky, kdy moje dcerka do školky chodila s nadšením. Děti jsou opravdu 
dobře vedeny a zájem o ně je opravdový. My jsme měli paní učitelku Alici a Ivetu 
ze třídy Korálků a to se pojí s empatií, vstřícným a milým chováním.
Na závěr školního roku měli předškoláci slavnostní ukončení MŠ, které bylo úžas-
né a děti a rodiče na to budou mít krásné vzpomínky.
Vaše školky v Bašti jsou i moc hezky vybavené a stále se něco vylepšuje. Opravdu 
Bašti gratuluji k takové školce a personálu!

S velkým díky manželé Jarošovi s Bětuškou

NOVÝ ŠKOLNÍ SPOJ LINKY 368 

Z REDAKČNÍ POŠTY

ČISTOTA  
VODY

KVALITA 
OVZDUŠÍ

ZPRACOVÁNÍ 
ODPADU

OCHRANA 
PŘÍRODY

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY

Prevence vzniku biologicky rozložitelného odpadu v Bašti_poslat.indd   1 17.08.17   7:34

Jízdní řád ranních školních spojů linky 368
Předboj x x 7.27
Bašť, Baštěk 7.22 7.30 7.32
Bašť 7.25 7.33 7.35
Bašť, Měšická 7.27 7.35 7.37
Líbeznice, škola 7.32 7.40 7.42
Líbeznice, II 7.34 x 7.44

nový spoj
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Opět je tady září a s ním i rozhodování dětí i rodičů, jak naložit s časem 
po vyučování, do jakého kroužku se přihlásit, jak na něj dítě dopravit… 
Protože jsme také maminky a také řešíme podobné problémy, rozhod-
ly jsme se před dvěma lety v měšickém Centru volného času nabídnout 
mladším školákům kroužky v  Klubu Zaškolák. Naše myšlenka rodiče 
i děti zaujala a tak letos otvíráme již  třetí „kroužkový“ rok. 
Co je Klub Zaškolák? Je to nabídka kroužků pro děti z prvního stupně 
ZŠ v Líbeznicích i Hovorčovicích, které budou moci navštěvovat v úterý 
odpoledne. V  rozvrhu máme kroužky pohybové, jako judo a  tanečně-
-pohybová průprava, vzdělávací – můj počítač, hravé pokusy, angličtina 
i kreativní – hravé kuchtění, lego hraní. „Bonusem“ navíc je i letos dopra-
va na kroužek a zpět klubovým autobusem, ve kterém na převzetí dětí 
z družiny a jejich předání zpět do družiny nebo přímo rodičům dohlíd-
ne „autobusová babička“. Rodiče tedy nemusí řešit kvůli přesunu dítěte 
na kroužek uvolňování z práce J

V měsíci srpnu zrealizovala akciová společnost COLAS CZ opravu 
komunikace Spojovací. Jednalo se o jeden z nejrychleji uskutečně-
ných dotačních projektů, protože od podání žádosti neuplynulo ješ-
tě ani devět měsíců. Dotaci ve výši 230 tis. Kč obci poskytlo Minis-
terstvo pro místní rozvoj z Programu obnovy venkova 2017, zbytek 
uhradí obec z letošního rozpočtu. Celkové náklady se vyšplhaly na 
více než 660 tis. Kč.
 (cuc)

KAM NA KROUŽEK? DO KLUBU ZAŠKOLÁK! 

OBEC MÁ DALŠÍ OPRAVENOU
KOMUNIKACI

Ulice Spojovací před opravou a po opravě. Foto: I. Cucová

pozitivní stanovisko EIA k záměru z roku 2013. „Ověřovací stanovisko 
je jedním z  nezbytných podkladů pro oznamovatele, aby mohl zahájit 
povolovací řízení,“ řekla za MŽP Dominika Pospíšilová. 

Ministerstvo v květnu letošního roku zastavilo u posudku přezkumné říze-
ní a byla potvrzena platnost stanoviska z roku 2013, ale ještě ověřovalo, jestli 
splňuje požadavky novely zákona z roku 2015, což nyní potvrdilo. Ověření 

mělo být podle původních informací hotové do letošních prázdnin. 
„Stanovisko EIA z roku 2013 je tak platné a spolu s dnes vydaným ověře-
ním použitelné jako jeden z nezbytných podkladů pro povolovací řízení, 
ve kterých se teprve bude fakticky rozhodovat o povolení záměru, jako 
je například územní řízení, stavební řízení a další,“ doplnila Pospíšilová.

(z tiskové zprávy MŽP)

VSTUPUJEME DO DRUHÉ DEKÁDY BOJE PROTI LETIŠTI VODOCHODY
   Pokračování ze str.1

Důležitým dnem pro rozhodování  bude úterý 26. září, kdy budou pro 
rodiče a školáky z prvního stupně připravené ukázkové hodiny nabíze-
ných kroužků. Předběžný rozvrh jsme připravili s ohledem na konec vy-
učování a možnosti uvolňování dětí ze ZŠ Líbeznice a ZŠ Hovorčovice, 
pro které jsou kroužky Klubu Zaškolák především určeny. Věříme, že 
z naší nabídky si vyberou začátečníci, především z prvních tříd i pokro-
čilejší děti, které už naše kroužky navštěvovaly. Nabídka je koncipována 
tak,  aby si alespoň jeden kroužek vybralo každé dítě. A není definitivní 
a neměnná. Rádi předběžný rozvrh upravíme a doplníme dle zájmu dětí, 
nový kroužek jsme schopni otevřít už pro pět přihlášených dětí. 

Podrobnější informace o  jednotlivých kroužcích, předběžný rozvrh, 
ceník a  mnoho dalšího  najdete na  www.klub-za-skolak.webnode.cz. 
A  všechny vaše dotazy rádi zodpovíme přímo na  ukázkových lekcích. 
Tak se k nám přijďte podívat J
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FOTBALOVÝ PODZIM JIŽ ZAČAL
Během prázdnin si děti odpočinuly nejen od školy, ale i od fotbalu. Fot-
balové tréninky totiž skončily se začátkem prázdnin a začaly až 23. srpna. 
Stejně jako loni tréninky probíhají dvakrát týdně a  snažíme se na  nich 
děti (pokud možno) zábavnou formou rozvíjet po  stránce sportovní 
a především fotbalové. 
S  ohledem na  množství dětí a  existenci tří až čtyř tréninkových skupin, 
které se musí společně na  hrací plochu vejít, uvažujeme i  o  úpravě tré-
ninkových časů, resp. trénování různých kategorií v různé dny. Tyto úva-
hy ale zatím naráží na  nedostatečný počet trenérů fotbalové přípravky. 
V  této souvislosti stále hledáme další tatínky-trenéry, kteří by měli chuť 
aktivněji se zapojit. Ostatně další výrazný rozvoj není v  našich podmín-
kách bez zapojení rodičů myslitelný.
Pro příští ročník jsme kluky, stejně jako loni, přihlásili do  soutěží pořá-
daných Okresním fotbalovým svazem Praha-východ (OFS-PV) hraných 
turnajovou formou. Konkrétně jsme přihlásili tým mladší přípravky (roč-
níky 2009-2010), který svá utkání odehraje ve skupině E s Čelákovicemi 
A, Brandýsem-Boleslaví B, Brandýsem-Boleslaví C, Brázdimí a  Odolena 
Vodou. Svůj domácí turnaj uspořádaji jako první ze skupiny a to již v so-
botu 9.9.2017. Podrobnosti na  http://www.ofspv-turnaje.eu/mladsi-pri-
pravky/podzim/skupina-e/.
Početně velmi silný tým starší přípravky (ročníky 2007-2008) je přihlášen 
do skupiny s  týmy Šestajovice, Brandýs-Boleslav B, Měšice, Brandýs-Bo-
leslav C, Čelákovice B. Domácí turnaj pořádáme jako třetí v pořadí a  to 

CYKLO TEAM  BAŠŤ ve spolupráci s BAŠŤ SE BAVÍ
vás srdečně zve na podzimní projížďku

v sobotu 23. září 2017
z Návsi

Přihlašování bude spuštěno 8. září 2017
na webech cykloteambast.cz a bastsebavi.cz

Informace o trasách a odjezdech tamtéž.
Registrace není nutná.

Bývalý prvoligový fotbalista Zdenek 
Šenkeřík  působil jak v českých klubech 
(Bohemians Praha, FK Jablonec, Slavia 
Praha, Baník Ostrava), tak i v zahraničí 
(Malatyaspor - Turecko, If Stabaek - 
Norsko). Mimo jiné má  také zkušenosti v  
Evropské lize a Lize mistrů, ve které byl 
nejúspěšnějším slavistickým kanonýrem. 
Se Slavií Praha získal dva  mistrovské 
tituly.

Obec Bašť ve spolupráci s SK Bašť nabízí dětem

INDIVIDUÁLNÍ FOTBALOVÝ TRÉNINK
POD VEDENÍM  ZDENKA ŠENKEŘÍKA

Kontakt: zsenkerik@seznam.cz

v  neděli 1.10.2017. Podrobnosti na  http://www.ofspv-turnaje.eu/starsi-
-pripravky/podzim/skupina-e/.
Na oba domácí turnaje vás všechny srdečně zveme.

(Martin Opava)

ROZPIS ZÁPASŮ III. A TŘÍDA           PODZIM 2017

1. kolo SK Bašť Mochov neděle 27. 8. 17.00
2. kolo Líbeznice A SK Bašť sobota 2. 9. 10.15
3. kolo SK Bašť Křenice neděle 10. 9. 17.00
4. kolo SK Bašť Nehvizdy neděle 17. 9. 17.00
5. kolo Brázdim SK Bašť sobota 23. 9. 16.30
6. kolo SK Bašť Sibřina neděle 1. 10. 16.00
7. kolo Brandýs n. Lab. SK Bašť sobota 8. 10. 14.00
8. kolo SK Bašť Mratín neděle 15. 10. 15.30
9. kolo Předboj SK Bašť sobota 21. 10. 15.30

10. kolo SK Bašť Kojetice neděle 29. 10. 14.30
11. kolo Zeleneč B SK Bašť sobota 4. 11. 14.00
12. kolo SK Bašť Měšice neděle 12. 11. 14.00
13. kolo Sluhy SK Bašť sobota 18. 11. 13.30

PŘEDÁNÍ KOMPOSTÉRŮ

Od  28. srpna si mohou občané, kteří projevili zájem o  kompostér, vyzvedávat komposté-
ry na  Obecním úřadě v  Bašti v  úředních hodinách PO  a  ST od  8 do  17 hodin, ÚT, ČT a  PÁ 
od 8 do 12 hodin. Upozorňujeme, že rozměry zabaleného kompostéru jsou 20 x 60 x 70 cm 
a hmotnost 19,5 kg.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

www.acre.cz hledá do pěstební zahrady 
v Bašti na jakýkoli úvazek muže či ženu. 
Nástup možný ihned. Kontaktní telefon: 
603813398.
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Obec Bašť, CYKLO TEAM BAŠŤ a zahrádkáři
vás srdečně zvou na

Loučení s 
prázdninami
16. září 2017
Program:

10.00 zahájení výstavy ovoce a 
zeleniny (OÚ)
14.30 start dětského Železného 
Baštěráka 
15:00 Diskotéka s Andělkami 
15.30 start Železného Baštěráka
16.00 vyhlášení výsledků obou 
kategorií Železného Baštěráka
16.30 Pražský pouťový orchestr
17.00 Divadlo Honzy Hrubce
18.00 koncert kapely Theron

Po celé odpoledne pouťové atrakce, tvořivá dílna

Občerstvení zajištěno, prodej U Kerštofa
 

Hudba a ozvučení: V. Cach, Music Light Effect 

Zahrádkáři v Bášti
Vás zvou na 

Výstavu ovoce a zeleninyVýstavu ovoce a zeleniny
v prostorách Obecního úřadu v prostorách Obecního úřadu 

v  sobotu 16. září od 10:00 do 17:00 hodin

Doprovodný program
Vazba květin

Soutěže pro děti po celou dobu trvání výstavy

Ukázka, jak zahrádkáři zavařují

Zahrádkáři v Bášti
Vás zvou na 

Výstavu ovoce a zeleninyVýstavu ovoce a zeleniny
v prostorách Obecního úřadu v prostorách Obecního úřadu 

v  sobotu 16. září od 10:00 do 17:00 hodin

Doprovodný program
Vazba květin

Soutěže pro děti po celou dobu trvání výstavy

Ukázka, jak zahrádkáři zavařují

Zahrádkáři Vás zvou

v sobotu 7.10.
na veletrh Zemědělec 2017

do Lysé nad Labem

Odjezd v 9:00 hodin 
od Obecního úřadu

Přihlásit se můžete u paní Cukrové 
tel. 723 664 296

Zahrádkáři Vás zvou

v sobotu 7.10.
na veletrh Zemědělec 2017

do Lysé nad Labem

Odjezd v 9:00 hodin 
od Obecního úřadu

Přihlásit se můžete u paní Cukrové 
tel. 723 664 296

 Sobota 16. 9. 2017 ve 14:30 hod.  
      Prezentace od 14:00 hod. v parku u Hlavní 

Závod v jízdě na kole, běhu a zdolání vodní překážky 
Každý závodník musí mít kolo a cyklistickou helmu 

CYKLO TEAM BAŠŤ 

Sobota 16. 9. 2017 v 15.30 hod.  
 

PREZENTACE od 15:00 hod. v parku u Hlavní 
START v 15:30 hod. u rybníka 

CÍL v parku  
TROJBOJ – plavání, kolo, běh 

KATEGORIE: MUŽI pod a nad 100 kg, ŽENY 
ZÁJEMCI hlaste se na tel: 608 162 292 

 
 
 

Železný Baštěrák 2017 

pořádá 
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11-15 hodin:

Posvícenské  
vinobraní   

v  Máslovicích
v sobotu 9. září 2017

Soutěž jedlíků posvícenských koláčů  a hroznů vína

LUBOŠ POSPÍŠIL + 5 P
od 14 hodin

Stloukání másla  Bakchus s doprovodem 
Divadlo pro děti  Máslovické drnkačky
Běh s máslem   Burčák z vína i medoviny
Atrakce pro děti  Široký výběr vín
Drátovací dílna   Korková dílna se špunty
         

Taneční zábava od 19 h

DJ Zagashi 22 – 02 h 

V muzeu výstava Sovy

Bližší informace o programu s časovým harmonogramem 
a vstupném najdete na webových stránkách www.maslovice.cz

    Prodej         slepiček
Drůbež Červený Hrádek
 prodává slepičky typu

 Tetra hnědá a 
Dominant ve všech barvách

Stáří  14 - 19 týdnů
Cena  149 - 180 Kč/ks  

Prodej se uskuteční:

21. září 2017
Bašť  -  za Obecním úřadem  -  14.15 hod.

…………………………………………….

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek – 
cena dle poptávky

 Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
                       601 576 270, 728 605 840                               
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Bašť se baví a 
informuje
Září - prosinec 2017, www.bastsebavi.cz

TÝDEN V RÁJI
Bašť se baví po pěti letech obnovila tradici týdenních prázdninových pobytů 
rodin z Baště na některém z krásných míst České republiky. Po Krkonoších, 
Lipnu, Slapech a Máchovu jezeru jsme tentokrát zavítali do Českého ráje, do 
oblasti Prachovských skal. Děti nám už povyrostly a tak náš pobyt byl 
cykloturistický.

Počasí nám přálo a tak jsme každý den mohli začít rozcvičkou, o kterou se 
postarali fotbaloví trenéři Martin a David. Po snídani jsme sedli na kola nebo 
využili vlakové dopravy a podnikali výpravy za poznáním. Historickou lokálkou, ze

dokončení na str. 2 

Vážení spoluobčané,

uplynulo prvních osm měsíců od 
okamžiku, kdy jsme vás poprvé zvaly na 
akce, které jsme pro vás připravily 
v novém složení výkonné rady spolku Bašť 
se baví. 
Během té doby se nám podařilo obnovit 
tradici Pátků v Pohodě, které byly 
v jarních měsících věnovány 
výrobě náramků z korálků, tvoření z fima 
a pletení košíků z pedigu. Uspořádaly 
jsme jarní Bazárek, na kterém jste 
nakoupili zboží za 16 tisíc korun. Pro malé 
čtenáře jsme připravily nocování 
v knihovně Noc se Čtyřlístkem a 
velikonoční tradice jsme si připomněli na 
Velikonočním jarmarku. Z výtěžku jeho 
čtyř výtvarných dílen jsme necelými 
třinácti stovkami korun podpořili baštěcký 
spolek poskytující hospicovou péči 
HOSPIC TEMPUS. Dvakrát jsme vyjeli do 
divadla, do Studia Dva na  komedii 
Poprask na laguně a na výpravný muzikál 
Alenka v kraji zázraků v Divadle Hybernia. 
Tvoření a zábavu jsme také doplňovali 
pohybem, společně s CYKLO TEAM BAŠŤ 
jsme na kolech poznávali okolí Baště, 
vyzkoušeli si atletické disciplíny při X. 
sportovních hrách dětí a mládeže a na 
kolech a turistikou jsme strávili nádherný 
týden v Českém ráji. Organizačně se Bašť 
se baví podílela na programu Dnů nad 
Prahou, na kterých se naše obec 
představila rodinným vícebojem na 
Naučné stezce Beckov a na oslavách Dne 
dětí, které organizovala obec Bašť. 
Vracíme tak obci její finanční podporu, 
která v letošním roce dosáhla 27 tisíc 
korun. Díky patří také desítkám 
dobrovolníků, bez kterých by „to“ nešlo.
O prázdninách jsme nezahálely, připravily 
jsme pro vás opět bohatou nabídku aktivit, 
ze které si určitě vybere každý. A tak už se 
moc těšíme na setkávání s vámi.

Iva, Martina a Renata

Účastníci zájezdu do Českého ráje                                                                            Foto: Bašť se baví
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TÝDEN V RÁJI
dokončení ze str. 1

které se vyklubal obyčejný vlak, kterých u nás dosud jezdí 
spousty, jsme první den dojeli do Sobotky. Po výšlapu na 
Humprecht nás čekaly želví závody na místním koupališti. 
Druhý den jsme od Jinolických rybníků vyrazili na Přivýšinu 
a přes Rumcajsovu jeskyni jsme došli na zříceninu Brada. U 
vody nás pak čekalo stavění vorů a jejich pouštění na 
Oborském rybníku. Třetí den jsme strávili v Sedmihorkách, 
odkud jsme podnikli náročnější tůru po Hruboskalsku na 
Valdštejn, takže odpočinek následující den ve Štastné zemi 
v Radvánovicích byl víc než zasloužený. Předposlední den 
jsme si prošli Prachovské skály a den jsme opět zakončili u 
Jinolických rybníků skládáním vlaštovek a závody v jejich 
létání. Poslední den se zatáhla obloha a tak do deště 
vyrazili pouze ti nejzarytější cyklisté a ostatní jsme se 
věnovali tvoření v suchu penzionu. Přesto se ke slovu 
dostaly vory, které bezvadně pluly v kalužích po dešti. 
Večery děti trávily opět pohybem, na hřišti a v blízkém 
lesíku při stopované, přehazované, opičí dráze nebo 
bojovce. Děti si z pobytu odvezly pamětní listy, medaile, 
odměny, vlastnoručně vyrobené výrobky a hlavně spousty 
zážitků a nových kamarádství. Obrázky z pobytu si můžete 
prohlédnout na webu spolku nebo na facebookové stránce 
Bašť se baví. Cykloturistický pobyt Bašť se baví v Českém 
ráji 2017 je za námi, ať žije pobyt 2018. Na jakém dalším 
úžasném místě je zatím velká neznámá i pro organizátory. 
(Iva)

Účastníci jarního Kolem kolem Baště                                  Foto: Bašť se baví

SPOLEČNĚ NA KOLECH
Úspěšnou jarní akci si zopakujeme společně s CYKLO TEAM 
BAŠŤ i na podzim.

DO DIÁŘE
Kdy a kde se s námi můžete setkat
             2. září Den psa (psí louka, výtvarný stan)
           16. září Loučení s prázdninami (park, výtvarný stan)
           23. září Kolem kolem Baště (Náves, organ. zajištění)
           23. září Bazárek podzimního a zimního oblečení (CPR
 Pohoda)
         20. října Pátek v Pohodě (carving ovoce a zeleniny, CPR

Pohoda)
         21. října Perníková dílna (CPR Pohoda)
   3. listopadu Pátek v Pohodě (ozdoby ze šustí, CPR Pohoda)
 11. listopadu Svatomartinský jarmark (park u knihovny)
    1. prosince Tři letušky v Paříži (DRB Praha)
    2. prosince Adventní dílna (CPR Pohoda)
    8. prosince Pátek v Pohodě (vánoční ozdoby, CPR Pohoda) 
      

BAŠŤ SE BAVÍ AKTUÁLNĚ
Přihlašte se k odběru aktualit z www.bastsebavi.cz nebo 
se staňte fanouškem fb profilu a už vám nic neunikne. 
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TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME
Úplně první počinem Bašť se baví v 
roce jeho založení byl výtvarný 
kroužek pro naše malé děti. V tradici 
tvoření pokračujeme i v letošním 
roce, na podzim, kdy budou dlouhé 
večery, ještě intenzivněji.

Poprvé ve 2. pololetí tohoto roku se s 
vámi setkáme ve výtvarném stanu na 
Dni psa. V sobotu 2. září od 14 hodin 
na psí louce si budete moci vyzkoušet 
tvoření z lékařských špachtlí.

Další výtvarný stan čeká na účastníky 
Loučení s prázdninami, které se 
uskuteční v sobotu 16. září od 14 
hodin v parku na Hlavní. Na památku 
si každý může odnést vlastnoručně 
vyrobenou sovičku.

V říjnu je pro děti připravena 
Perníková dílna. V sobotu 21. října od 
14 hodin v Centru pro rodinu Pohoda 
si děti samy připraví těsto na perníčky 
a na místě upečené perníčky si budou 
moci ozdobit. Upéct si mohou i 
vánoční svícen. 

V listopadu si děti mohou vyrobit 
vánoční ozdoby ze slámy, korálků 
nebo šišek při Svatomartinském 
jarmarku, který se bude konat v 
sobotu 11. listopadu od 11 do 14 
hodin v parku u obecní knihovny. 
Tvoření se bude konat v CPR Pohoda.

Další tvůrčí aktivity jsou určeny pro 
dospělé. Pokračování seriálu Pátků v 
Pohodě odstartujeme v pátek 20. října 
od 18 hodin carvingem ovoce a 
zeleniny. Jednáme s kuchaři CZECH 
CARVING STUDIA, kteří mají na svém 
kontě úspěchy z mezinárodních 
soutěží. Počet míst bude omezen, 
proto neváhejte s přihláškou. Další 
pátky budou ve znamení příprav na 
Vánoce, 3. listopadu od 19 hodin  si 
vyzkoušíme výrobu ozdob z 
kukuřičného šustí a 8. prosince od 19 
hodin  k výrobě ozdob budeme 
používat korálky. Všechny Pátky se 
konají v Centru pro rodinu Pohoda.

V sobotu 2. prosince si od 10 nebo 15 
hodin můžete v CPR Pohoda vyrobit 
adventní věnec na váš vánoční stůl. 
Chvojí, korpusy, vázací drát bude pro 
všechny k dispozici, dekorace a svíčky 
si můžete donést vlastní. (Iva) 
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MÍSTO KDE ŽIJEME
Bašť se baví podala v polovině roku žádost 
o grant Nadace VIA z programu Místo kde 
žijeme. Rádi bychom  společně s vámi 
dokončili úpravu veřejného prostranství za 
obecní knihovnou.

Nadace VIA je nezávislá česká nadace. 
Nečerpá peníze z evropských ani státních 
fondů, ale prostředky získává výhradně od 
individuálních dárců, firem, nadací a z 
výnosů nadačního jmění. Rozvíjí komunitní 
život a podporuje ty, kteří zlepšují život ve 
svém okolí. Učí příjemce grantů pečovat o 
společný prostor, plánovat, komunikovat a 
spolupracovat.

Program Místo kde žijeme je určen pro ty, 
kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a 
instituce a společně upravit nějaké 
konkrétní veřejné prostranství, ať už jde o 
park, náves, náměstí či třeba malý zarostlý 
plácek. Získané finanční prostředky 
pomáhají proměnám takových míst, která 
se stávají základnou pro další setkávání a 
pomůžou k tomu, že vaše okolí ožije. 

Záměr, který předložila Bašť se baví, získal 
podporu v zastupitelstvu obce. Obec Bašť 
se stala partnerem a vložila do projektu 
pozemek.

V současné době probíhá hodnocení 
záměrů, ten náš se dostal do užšího 
výběru. Držte nám palce, abychom grant ve 
výši 300 tis. Kč získali.

V tom případě by se každý z vás mohl stát 
spoluautorem projektu další podoby a 
využití prostranství za knihovnou.  (Renata)

CO JE TO CPR POHODA
Zkratka CPR, která se v textu několikrát opakuje, znamená Centrum pro 
rodinu Pohoda. V Bašti existuje od roku 2010, několik let zde pravidelně 
fungovalo mateřské centrum, nyní slouží jako zázemí příležitostných akcí Bašť 
se baví a pro pravidelné cvičení seniorů a žen.

Centrum pro rodinu Pohoda naleznete na kraji obce Bašť před odbočkou na Panenské Břežany 
v příjemném prostředí parku, v blízkosti se nachází knihovna a dětské hřiště                                  
                                                                                                                                       Obrázek: mapy.cz

Prostory CPR Pohoda je možné využít i pro dětské oslavy. V učebně lze vytvořit 
posezení až pro 12 dětí, pro pohybové aktivity lze využít hernu. V případě 
zájmu rodičů může CPR začít opět fungovat i jako mateřské centrum. 


