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Baštěcký

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

děkuji vám za váš zájem o věci veřejné. Účastí 
u voleb jsme vysoce překročili celorepubliko-
vý průměr, podpořili jsme vysokou účast ve 
Středočeském kraji, více lidí k volbám přišlo už 
jenom v Praze, a v rámci kraje nás předčili pou-
ze v okrese Praha – západ. Zájem o volby byl 
tak velký, že chvílemi se před volební místností 
tvořily fronty. Věřím, že jste zvolili správně, ať už 
jste s celkovým výsledkem spokojeni nebo ne. 
Představitelé parlamentních stran mají před se-
bou náročná vyjednávání, a myslím si, že tomu 
tak bude i v okamžiku, kdy čtete tyto řádky 
(pozn. autora úvodník píši 24 hodin po ozná-
mení výsledků). My ovšem nemůžeme čekat se 
založenýma rukama, musíme pracovat, připra-
vovat rozpočet a projekty, přijímat rozhodnutí, 
bez ohledu na to, jaká budoucnost nás čeká. 
Uvidíme, zda se dočkáme vyšší byrokracie, dal-
ších zákazů a nařízení, nebo se nám bude pra-
covat volněji, s podporou elektronizace veřejné 
správy a dalších zjednodušení především pro 
vás jako uživatele naší práce.

Váš zájem o věci veřejné mě těší. V uplynu-
lých dnech jsme vás požádali o sdělení vašich 
názorů na individuální sběr vytříděného plas-
tového odpadu. Potěšilo nás, že odezva přes 
počáteční nesnáze s vyhledáním dotazníku 
na webu obce, byla skoro čtyřicetiprocentní. 
A díky vašim odpovědím víme, že má význam 
systém rozšiřovat o další komodity. S výsledky 
a návrhem na rozšíření individuálního sběru 
tříděného odpadu vás seznámíme v předvá-
nočním vydání.

O záležitostech, které se dotýkají většiny z nás 
nebo určitých skupin, se nebojíte hovořit už ani 
na zasedáních zastupitelstva. Na prezenčních 
listinách hostů se objevuje stále více podpisů, 
mnozí z vás si již našli cestu k tomu „svému“ za-
stupiteli. Každá lokalita v obci toho svého má.  
A pokud neradi hovoříte na veřejnosti, vždy je 
tady pro vás k dispozici mail úřadu nebo můj, 
stejně tak telefon. Když zavoláte nebo napíše-
te, vždy se vám dostane odpovědi a věřím, že 
navíc se tím předejde i nejrůznějším omylům 
nebo nepochopení.

S přáním, ať si dokážeme naslouchat

Iva Cucová,
starostka

www.obecbast.cz

STATISTIKY INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH 
KAMER – 8 Z 10 ŘIDIČŮ ŠLÁPNE NA BRZDU
Uplynulo šest měsíců od instalace nových dopravních kamer v blízkosti autobusové 
zastávky Měšická a  u  vjezdu do  Klíčan. Díky velmi podrobným statistikám jsme 
mohli vyhodnotit jejich dopad na zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu v obci.

Samozřejmě nelze porovnat tato čísla s předchozí situací, kdy kamery dopravu nemonitoro-
valy a statistika neexistovala, nicméně jsme nyní schopni reagovat konkrétně na poznatky 
občanů bydlících poblíž měřených lokalit, což dříve nebylo možné. Díky technologii použité 
v kamerách můžeme prezentovat stav od konce února do konce srpna 2017. Před vyhodno-
cením statistik mi dovolte přiblížit techniku, která se za novým kamerovým systémem skrývá 
a která vysvětlí naše důvody pro pořízení nových kamer v ceně cca. 120 tisíc Kč za kus.
Řidiči projíždějící radarem vyšší rychlostí si jistě všimli, že je kromě rychlosti i ukazována 
registrační značka vozidla. Tato skutečnost prozrazuje, že se nejedná pouze o jednoduchý 
radar s ukazatelem, ale o sofistikovaný kamerový systém nové generace. Mimo měření rych-
losti umožní zařízení automatické rozpoznání registrační značky, typu vozidla (osobní, do-
dávka, nákladní), směr jízdy, rychlost 70m a 10m před zařízením a zároveň pořídí obrazový 
záznam vozidla. Naměřené hodnoty kromě registrační značky se ukládají přímo do databáze 
u Obecní policie v Líbeznicích a umožní nám vytvářet velmi podrobné anonymní statistiky 
provozu, která vám tímto dáváme k dispozici. Obrazový záznam a registrační značka vozidla 
je zašifrován a uložen do zabezpečeného uložiště Obecní policie, která na základě požadavku 

JAK JSME VOLILI V BAŠTI

   Pokračování na str. 2

Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Bašti

Na seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které proběhly 
ve dnech 20. a 21. října 2017, bylo v Bašti zapsáno 1 409 voličů. Do volební místnosti na 
Obecním úřadě v Bašti se v obou dnech dostavilo 966 voličů, což představuje volební účast 
68,56 %. Ta byla tedy o několik procentních bodů vyšší než celorepublikový průměr. Voliči 
v Bašti odevzdali 961 platných hlasů. A jak hlasování dopadlo? Nejvíce hlasů 239 (24,86%) 
obdrželo hnutí ANO 2011 následované ODS s 212 hlasy (22,06%). Na třetím místa se umís-
tila Česká pirátská strana, která získala 139 hlasů (14,46 %). Patnáct stran obdrželo méně než 
10 hlasů. Celkové výsledky voleb včetně podrobných výsledků za Bašť najdete na stránkách 
Českého statistického úřadu na www.volby.cz.

(cuc)

Ostatní strany
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UKONČENÍ SVOZU 
BIOPOPELNIC A UKLÁDÁNÍ 
ZAHRADNÍHO ODPADU 
NA SBĚRNÉM MÍSTĚ

Poslední svoz biopopelnic v  letošním 
roce proběhne v  pondělí 27. listopadu. 
Zahradní odpad bude možné letos na-
posledy odvézt na sběrné místo v sobotu 
2. prosince.

PODZIMNÍ A ZIMNÍ PROVOZNÍ 
DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA

Do  soboty 2. prosince bude možné kaž-
dou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin ode-
vzdávat zahradní odpad, velkoobjemový 
odpad a elektroodpad. V úterý bude sběr-
né místo opět otevřeno až na jaře.
Od  9. prosince 2017 do  února 2018 bude 
sběrné místo v provozu každou sobotu pou-
ze od  9:00 do  10:00 hodin. Přijímán bude 
velkoobjemový odpad a elektroodpad.
V  období vánočních svátků bude sběr-
né místo uzavřeno v  sobotu 30. prosince 
2017.

MOBILNÍ SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
a pneumatik proběhne v sobotu 25. listo-
padu 2017 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 - křižo-
vatka 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.).

STATISTIKY INTELIGENTNÍCH
DOPRAVNÍCH KAMER

   Pokračování ze str.1

Policie ČR může vyhledat v této databázi fotky vozidel v definovaném časovém období nebo po-
dle registrační značky, např. když došlo k trestnému činu a je zde možnost, že pachatel projel obcí.
Další důležitou funkcí systému je automatické zpracování průjezdu nákladních vozidel pro 
Obecní policii, která tímto velmi snadně dohledá zda projíždějící „náklaďák“ projel obcí opráv-
něně nebo zda se tranzitní řidič pouze vyhnul zpoplatněnému úseku. Tyto podklady jsou poté 
použité pro řešení přestupku. 
Další funkce jako certifikované automatické zpracování přestupku překročení povolené rychlosti 
budou po konzultaci s Obecní policií doplněny v nejbližší době.
Další zajímavou funkcí je dynamicky nastavitelný text na tabuli v závislosti na rychlost, čas, den 
v týdnu. Takto lze například upozornit řidiče na mimořádnou situaci jako práci na silnici, fotbalový 
turnaj, silniční závody a jiné situace vyžadující zvýšenou opatrnost řidičů.
Když se podíváme na statistiky z posledních 6 měsíců, je nejdůležitějším ukazatelem dodržení povo-
lené rychlosti. Na obou stanovištích kamer lze říci, že 40-60% řidičů zpomalí v průběhu měření před 
radarem na povolenou rychlost a  tak se zmenšuje poměr řidičů překračujících povolenou rychlost 
z 96% na 34% (Mělnická) a z 85% na 43% (Hlavní od Klíčan). Snížení rychlosti o 10km/h je zazname-
náno u 89% (Mělnická), resp. 75% (Hlavní od Klíčan). 

Počet a podíl vozidel podle rychlosti 10m před zařízením:

Září 2017 Mělnická Hlavní od Klíčan
Rychlost km/h před zařízením počet podíl počet podíl

0-50 27 201 86,2 % 37 011 91,6 %
50,1-55 2 215 7,0 % 2 305 5,7 %
55,1-60 1 022 3,2 % 643 1,6 %
60,1-70 704 2,2 % 319 0,8 %
70,1-80 279 0,9 % 85 0,2 %
80,1-90 88 0,3 % 25 0,1 %

90,1 a více 39 0,1 % 10 0,0 %
Celkem 31 548 40 398

Podíl vozidel na 50km/h 02/2017 09/2017
Hlavní od Klíčan 29,5 % 25,9 %

Mělnická od Měšic 52,2 % 48,3 %

Celkový podíl vozidel překročujících povolenou rychlost směrem k zařízení (absolutní počty nelze 
porovnat, protože zařízení nebylo v provozu po celý únor):

Podíl vozidel překračující povolenou rychlost se snížil o cca 4%

Další zajímavý údaj je počet velkých vozidel, který činil v září 7 286 vozidel projíždějících ulici 
Mělnická a 7 389 vozidel projíždějících ulici Hlavní v obou směrech. Vzhledem k zákazu vjezdu 
vozidel nad 12,5 tuny do obce (s výjimkou zásobování) se domníváme, že nemalá část nákladních 
vozů projíždí obcí nelegálně a společně s Obecní policií budeme pracovat na snížení počtu průjez-
dů těchto kamionů.
V příštím roce plánujeme dle dopravně – bezpečnostní studie mimo jiné rozšíření kamerového 
systému na další lokality. Tímto bude naše obec zase o něco bezpečnější. Rádi uvítáme Vaše připo-
mínky a návrhy. 
Detailní statistiky najdete na webu obce www.obecbast.cz.

(meg)

Nejvyšší povolená rychlost vozidel je omezena 
na 20 km/h.
Stání (nikoliv zastavení) vozidel je možné pou-
ze na vyznačených místech.
Řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči 
chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nut-
nosti musí zastavit vozidlo.
Je umožněn pohyb chodců po celé komunikaci.
Jsou umožněny hry dětí na komunikaci.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA V OBYTNÉ ZÓNĚ?
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JAK TŘÍDÍME?
Středočeský kraj každý rok vyhodnocuje třídění odpadu v obcích a městech v rámci krajské soutěže „My třídíme nejlépe“. Bašť je zařazena 
do kategorie obcí od 2 do 10 tisíc obyvatel a v průběžném pořadí je v současnosti na 16. místě s 208 body. První místo patří Průhonicím s 305 
body a mezi posledními je na 92. místě Libiš se 75 body.

Nově se v Bašti budeme setkávat s tzv. místy pro 
přecházení. O co se jedná? Místo pro přechá-
zení je místo na pozemní komunikaci, které je 
uzpůsobené pro přecházení chodců. Na vozovce 
je vyznačeno dvěma bílými silnými přerušova-
nými čárami a může být doplněno i svislou do-

pravní značkou „A12a Chodci“. 
Místo pro přecházení není přechodem pro 
chodce a chodci na něm nemají přednost před 
vozidly. To je samozřejmě jeho zdánlivá nevý-
hoda. Každý účastník silničního provozu by se 
měl ovšem chovat rozumně a odpovědně a para-
doxně právě na přechodech pro chodce dochází 
k mnoha zbytečným nehodám, kdy si chodci 
bezhlavě vynucují své právo přednosti.
Místa pro přecházení jsou zřizována tam, kde pří-
slušné orgány (odbor dopravy a Policie ČR) ne-
povolí umístění klasického přechodu pro chodce.

 (sta)

Po delším období klidu se v říjnu objevily dva případy vloupání do ro-
dinných domů v Bašti a v Líbeznicích. Pachatelé (nebo pachatel) se 
vloupávají do domů bez ohledu na to, zda je někdo doma.  K vloupá-
ní došlo vždy v noci, kdy v horních podlažích spaly rodiny majitelů 
a pachatel se do domu dostal nezajištěným oknem v přízemí, kdy poté 
odcizil zejména finanční hotovost z peněženek, nebo zlato a šperky. 
Nezapomeňte se tedy před uložením ke spánku přesvědčit, že máte 
všude v přízemí zavřeno, případně si zapněte elektronické zabezpečení.
V případě, že by vás někdo v noci neplánovaně navštívil, nebo byste 
zaznamenali pohyb podezřelých osob, nerozpakujte se volat policii!

(Rudolf Sedlák, Obecní policie Líbeznice)

Dne 4.10. uspořádali strážnici OP Líbez-
nice pro děti ze zájmového kroužku Mla-
dý strážník měření rychlosti v obci Bašť 
v lokalitě Nová Bašť jako součást kam-
paně na připomenutí nejvyšší povolené 
rychlosti v obytných zónách a na ulici 
Mělnické. Měření probíhalo od 17 do 18 
hod. Děti si mohly vyzkoušet práci se sil-
ničním rychloměrem a řidičům rozdávali 
smajlíky za dodržení předepsané rychlos-
ti v obci. Pozitivní bylo, že za celou dobu 
měření rychlosti žádný řidič nepřekročil 
rychlost a to v obou směrech.

(Rudolf Sedlák, Obecní policie Líbeznice)

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

POZOR NA NEZVANÉ NÁVŠTĚVY

MLADÍ STRÁŽNÍCI MĚŘILI
RYCHLOST V BAŠTI

Děti z Mladého strážníka
si vyzkoušely práce s radarem 
 Foto: OP Líbeznice

V polovině října došlo k požáru kontejnerů na tříděný odpad v Nové 
Bašti. U nočního požáru zasahovala jedna jednotka hasičů, škoda 
dosáhla okolo 100 tisíc korun. Společnosti FCC zcela shořelo nebo 
ohořelo pět kontejnerů, obec bude muset vyměnit třetinu zámkové 
dlažby a dva plotové dílce, zároveň se bude muset opravit chodník 
a obrubníky. Oplocení školky v blízkosti stanoviště je ohořelé, stejně 
jako zeleň. Do doby opravy byly kontejnery umístěny na parkoviš-
ti soukromé mateřské školy, za což děkujeme jednateli V.M.O. s.r.o. 
a Mateřská škola MAMA s.r.o. panu Martinovi Oudovi, který jako 
vlastník a provozovatel školy k využití pozemku dal souhlas.

(cuc)

POŽÁR KONTEJNERŮ V NOVÉ BAŠTI 

Škoda na stanovišti kontejnerů dosáhla 100 tisíc korun Foto: J. Staněk, Obec Bašť

Samozřejmostí při třídění odpadu by mělo být také ohleduplné cho-
vání k okolí. 
l  stanoviště kontejnerů není smetiště - tříděný odpad patří do kontejne-

rů, ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netří-
děný) nebo jiné předměty,

l  větší množství tříděného odpadu je vhodné uložit do prázdného kon-
tejneru - přehled svozových dnů je k dispozici na webových stránkách 
obce,

l  kontejnery mají být plné odpadu a ne vzduchu - krabice je nutné roz-
ložit a plastové láhve a nápojové kartony je třeba před vhozením se-
šlápnout,

l  skleněné láhve dělají při vhazování velký hluk - kontejner na sklo se 
nepoužívá v době nočního klidu a v brzkých ranních hodinách,

l  víka kontejnerů je potřeba vždy uzavřít - papír se neznehodnotí deštěm 
a odpad se nemůže větrem rozfoukat po okolí. 

(sta)

Jak a kde třídit?
l  Plasty, papír, nápojové kartony a sklo je možné odkládat na 9 kontejne-

rových stanovištích v obci. Zároveň byl v letošním roce spuštěn indivi-
duální svoz plastů, k nimž se v roce 2018 přidá individuální svoz papíru.

l  Kovový odpad je možné odevzdávat do kontejnerů umístěných na Ná-
vsi, v ulici K Beckovu a v Baštěku u kapličky.

l  Na nepotřebný textil slouží kontejnery, které se nacházejí v Nové Bašti, 
na Návsi a v ulici K Beckovu.

l  Zahradní odpad a bioodpad patří do speciálních sběrných nádob hně-
dé barvy nebo na sběrné místo.

l  Velkoobjemový odpad a elektrodopad je možné odevzdávat na sběrném 
místě. Pro drobný elektroodpad je určený červený kontejner na Návsi.

l  Nebezpečný odpad (kromě stavebního) a pneumatiky jsou několikrát 
ročně sbírány prostřednictví mobilního svozu.

l  Tonery a baterie je možné odkládat na sběrném místě nebo na obecním 
úřadě.
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Vážení,
chtěli bychom vám před-
stavit „Spolek KULÍNEK“. 
Spolek sdružuje rodiče 
a  přátele lidí s  mentálním 
postižením. Jeho cílem je 
zapojit dospělé lidi s men-
tálním postižením do  vět-
šinové společnosti.
Realizujeme různé aktivity, 
které jim pomohou s lepším 
začleněním do společnosti – např.: návštěvy různých kultur-
ních akcí, divadelních představení, koncertů, výstav apod. 
Letos na podzim jsme připravili návštěvu několika divadelních 
představení a tvůrčí práci v keramické dílně. Od ledna 2018 
opět připravujeme cvičení ve vodě s plaváním a další akce. 
HLEDÁME V  OKOLÍ DALŠÍ KAMARÁDY s  mentálním 
postižením, kteří by se chtěli těchto aktivit účastnit. 
Moc prosíme rodiče, sourozence nebo přátele lidí 
s MP, aby jim vysvětlili, o jaké akce se jedná, a v případě 
jejich zájmu nás kontaktovali. Aktuální přehled o tom, 
co právě chystáme, najdete na www.spolekkulinek.cz 
a na facebook.com/spolekkulinek
Budete-li se chtít zapojit osobně, nebo máte-li 
dotazy k  naší činnosti, kontaktujte nás prosím na 
e-mailu spolek.kulinek@seznam.cz nebo na telefonu 
602 203 435.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem spoluob-
čanům, kteří nás fi nančně podporují ať přímo při na-
šich akcích, nebo zasláním příspěvku na  náš účet. 
Dále pak patří náš dík také všem, kteří nám bezplatně 
pomáhají. Děkujeme ☺

Kulinek A6 9_2017.indd   1 21.09.17   9:52
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá

F. X. Brixi, A. Dvořák, G. F. Händel, W. A. Mozart,
G. Puccini, F. Schubert a další

Aneta Ručková – soprán
Josef Kratochvíl – varhany
kaple svaté Anny v Panenských Břežanech

pátek  15. 12. 2017 od 18 hodin

vstupné 100 Kč
předprodej vstupenek v Památníku národního útlaku a odboje 

Panenské Břežany již zahájen

Adventní koncert

Hlavní 11, 250 70 Panenské Břežany
Tel.: 730 561 207

Email: pamatnik.brezany@gmail.com

doporučujeme teplé oblečení

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z LETNÍCH ZASEDÁNÍ ZO

Zastupitelstvo obce schválilo:
  smlouvu o administraci projektu Komunitní 
centrum v Bašti mezi obcí a společností 
PPCentrum spol. s r. o. za 190 000 Kč bez DPH,

  kupní smlouvu na vodovod a splaškovou ka-
nalizaci na pozemcích parc. č. 554/62, 554/78, 
554/79, 554/50, 554/153, 554/316 a 554/314 v 
k. ú. Bašť mezi obcí Bašť a manželi Panchárt-
kovými za cenu 1 000 Kč včetně DPH,

  podání žádosti o dotaci na projekt „Skatepark 
Bašť“ z Programu 133 530 Podpora mate-
riálně technické základny sportu, Podprogra-
mu 133D 531 Podpora materiálně technické 
základny sportu – ÚSC, SK a TJ, jehož sprá-
vcem je Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy, odbor sportu,

  urbanistickou studii lokality Na Dlouhých 
jako závaznou pro další případný proces zpra-
cování změny Územního plánu obce Bašť,

  dodatek č. 1 smlouvy o zabezpečování provozu 
vodovodů a kanalizací a o pronájmu vodárens-
kého a kanalizačního systému ze dne 23. 6. 
2009 mezi obcí a společností VaK Zápy, s.r.o.,

  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti k pozemku 
parc. č. 616/1 v k. ú. Bašť a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-6021555/2 mezi obcí 
Bašť a společností ČEZ Distribuce, a.s., 

  uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického zařízení 
parc. č. 66 v k. ú. Bašť k distribuční soustavě 
mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, a.s.,

  poskytnutí příspěvku ve výši maximálně 
30 000,- Kč na úpravu plotu na pozemku parc. 
č. 26/1 v k. ú. Bašť, který přiléhá k Hlavní ulici,

  přijetí dotace Středočeského kraje ve výši 
27 000,- Kč na HW vybavení knihovny,

  uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bašť 
a Středočeským krajem o poskytnutí dotace ve 
výši 27 000,- Kč na HW vybavení knihovny, 

  zadávací dokumentaci projektu Živá zahrada 
pro MŠ, 

  pojistnou smlouvu mezi obcí Bašť a Allianz 
pojišťovna, a. s. s celkovým ročním pojistným 
ve výši 49 993,- Kč,

  smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí 
a společností ČEZ Distribuce, a.s. k pozemkům 
parc. č. 554/2, 554/6 a 585/8 v k. ú. Bašť ve 
vlastnictví obce za úhradu 15 000,- Kč, 

  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a smlouvu o právu provést sta-
vbu k pozemku parc. č. 593/1 v k. ú. Bašť ve 
vlastnictví obce mezi obcí a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. za úhradu ve výši 10 000,- Kč, 

  smlouvu o dílo mezi obcí Bašť a společností 
PPCentrum spol. s r. o. na zpracování žádosti 
o dotaci na zateplení budovy obecního úřadu 
za cenu 20 000,- Kč bez DPH.

Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou k 
dispozici v úředních hodinách na Obecním úřa-
dě nebo na www.obecbast.cz. Další zasedání za-
stupitelstva se uskuteční v termínech 6. listopadu 
a 4. prosince 2017.

DO DIÁŘE

  3. 11., 18.00  Pátek v Pohodě (ozdoby ze 
šustí, CPR Pohoda, pořádá 
Bašť se baví)

  6. 11., 19.00  zasedání zastupitelstva obce 
(zasedací místnost, Obecní 
úřad Bašť)

  8. 11., 18.00  Autorské čtení (Danka Šárková, 
knihovna, pořádá Obec Bašť)

11. 11,. 11.00  Svatomartinský jarmark (pro-
stranství u knihovny, pořádá 
Bašť se baví)

12. 11., 14.00  poslední zápas SK Bašť pod-
zimní části (fotbalové hřiště)

23. 11., 18.00  Cestovatelská přednáška Tu-
gela falls (Martin Šíl, knihovna, 
pořádá Obec Bašť)

  1. 12., 19.00  Tři letušky v Paříži (zájezd do 
DRB, pořádá Obec Bašť, od-
jezd autobusu v 17.40 od OÚ)

  2. 12., 10.00 a 15.00  Adventní dílna (výroba    
    věnců, pořádá Bašť se baví)
  3. 12.  Rozsvícení vánočního stromu, 

Postávání u svařáčku (Náves, 
pořádají Baštěcké ženy a Obec 
Bašť)

  4. 12., 19.00  zasedání zastupitelstva obce 
(zasedací místnost, Obecní 
úřad Bašť)

  5. 12.  Mikuláš na Návsi (pořádají 
Baštěcké ženy)

  8. 12., 19.00  Pátek v Pohodě (vánoční oz-
doby, CPR Pohoda, pořádá 
Bašť se baví)
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# Celková tabulka Z V R P Skóre B +/-

1. SK Viktoria Sibřina 8 6 1 1 38:11 19 7

2. TJ Sokol Měšice 8 6 1 1 25:15 19 10

3. 1.FC Líbeznice 8 5 1 2 29:17 16 1

4. FK Brandýs n.L. B 8 5 0 3 17:18 15 3

5. TJ Jiskra Kojetice 8 4 2 2 24:13 14 5

6. FC Sokol Předboj 8 4 2 2 23:19 14 5

7. TJ Svornost Brázdim 8 4 1 3 23:15 13 -2

8. SK Bášť 8 4 1 3 26:20 13 -2

9. SK Zeleneč B 8 3 1 4 27:19 10 1

10. Sokol Mochov 8 2 3 3 13:19 9 0

11. Sparta Mratín 8 2 1 5 17:24 7 -5

12. AFK Nehvizdy 8 2 0 6 18:27 6 -12

13. TJ Sokol Sluhy 8 1 0 7 17:42 3 -9

14. SK Křenice 8 1 0 7 10:48 3 -9

Do podzimní části jsme vstoupili se záměrem navázat na výsledky 
z předešlé sezóny. Od prvního zápasu bojujeme s úzkým kádrem a ne-
dostatkem fotbalistů. V každém zápase nastupujeme v jiném složení. 
Navíc nám situaci komplikuje několik zranění a pracovní povinnosti 
některých hráčů.

Po pomalejším začátku jsme se však chytili herně a přineslo to i vý-
sledky. Momentálně držíme krok s nejlepšími v této soutěži. Herně 
jsme nepropadli, avšak nás stejně jako loni trápí velké množství ne-
proměněných šancí.

Sobotní závod v poslušnosti a obraně byl velice vydařený. Parádní 
počasí přilákalo na start 35 závodníků, kteří závodili v několika ka-
tegoriích. Nejlepším pejskem v kategorii pes začátečník byla fenka 
Rubi, v kategorii pes profesionál byla nejlepší fenka Sára. Při obranách 
zvítězil v začátečnících pes Berny a v profi obranářích pes Athos. Náš 
pan figurant v roli rozhodčího měl velice těžkou práci, ale vše zvlád-
nul na jedničku. Těší mě, že na předních místech bylo i několik pejsků 
z útulku. Jejich páníčcci odvedli velký kus práce a patří jim můj veliký 
obdiv a dík. Nakonec jsme byli všichni tak unavení, že nám nezbylo sil 
na plánovaný fotbalový zápas, takže jsme ho odložili na jiný termín. 
Na závěr děkuji všem za účast a těšíme se na příští ročník

(Monika Svatoňová, kynologie Bašť)

Do konce sezóny nás čekají ještě 3 zápasy.

Máme odhodlání získat co nejvíce bodů a udržet dobrou výchozí si-
tuaci do jarních bojů. Těší nás podpora fanoušků, kteří za námi cestují 
i na venkovní zápasy.

(Attila Magyar, SK Bašť)

FOTBALOVÝ PODZIM V BAŠTI ZÁVODY V ZÁKLADNÍ
POSLUŠNOSTI A OBRANÁCH

So 4.11. 2017 – 14.00 Zeleneč B : Bašť

Ne 12.11. 2017 – 14.00 Bašť : Měšice

So 18.11. 2017 – 10.15 Sluhy : Bašť

Desítky psů se ucházely o tituly v několika kategoriích Foto: kynologie Bašť

Od letošního jara se v obci narodily nebo do obce přistěhovaly dvě desít-
ky miminek. Na slavnostní akt přivítání dětí do života obce se se svými 
rodiči dostavilo dvanáct. Opět je přišly pozdravit děti z mateřské školy, 
tentokrát předškoláci ze třídy Korálků pod vedením učitelek A. Stibalové 
a I. Tvrdé. Partnery vítání byly Centrum volného času Měšice, které rodi-
če s dětmi zve na plavání batolat, spolek Bašť se baví, který nabízí společ-
né rodinné akce a nově paní Petra Kalibová, fotografka, která zajistila pro 
všechny účastníky fotografie na památku a věnovala slevový voucher na 
rodinné focení. Do programu bylo v letošním roce zařazeno ještě jedno 
Vítání nových občánků v listopadu, které se přesouvá do roku 2018.

(cuc)

OBEC PŘIVÍTALA DVANÁCT
NOVÝCH OBČÁNKŮ

K slavnostním okamžikům patří přípitek   Foto: P. Kalibová
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Jak udělat z rajčete kytku  se účastníky Pátku v Pohodě, věnovanému 
carvingu, snažil naučit kuchař David Beran z Beran Catering Praha. 
Carving není jen styl lyžování, ale i název pro ozdobné vyřezávání ovoce 
a zeleniny. A tak se v Centru pro rodinu Pohoda objevily bedny jablek, 
rajčat, ředkviček a mrkví a všechna ta zelenina a ovoce sloužila k prv-
ním nesmělým krůčkům účastníků za carvingovým uměním. Nikdo se 
nezranil, prsty zůstaly všechny, některá díla byla i velmi zdařilá, pohodu 
pátečního večera si rozhodně užili všichni.

(Iva Cucová, Bašť se baví)

Zahrádkáři a senioři společně jeli na tradiční výstavu - Podzimní ze-
mědělec do Lysé nad Labem. I když sluníčka jsme si v sobotu 7. října 
moc neužili, tak při vybírání stromků a květin do našich zahrádek nám 
zima nebyla. Součástí výstavy bylo i vyhodnocení nejlepších plemen 
ovcí a koz. Nás překvapili nevšední čtyřrohé ovce plemene Jacob. V hale 
C probíhal Gastrofestival, kde jsme mohli ochutnat regionální speciali-
ty a zákusky, zejména kokosky vyrobené studenty středních odborných 
škol a kde předváděl své kuchařské umění Emanuel Ridi. Výstava byla 
opravdu velmi rozmanitá a každý si pro sebe našel hodně zajímavého.

(Alena Bulvasová, ZO ČZS)

Baštěckým seniorům přišla k jejich svátku zazpívat a povyprávět milá 
Pavlína Filipovská. Předskokany jí udělaly děti z mateřské školy, které 
seniory obdarovali vlastnoručně vyrobenými dárečky. Pavlína Filipovská 
zavzpomínala na své začátky v Semaforu, na to, jak ji v její kariéře ovlivni-
li pánové Šlitr a Suchý. Mnoho vzpomínek bylo věnováno natáčení filmu 
Kdyby tisíc klarinetů nebo spolupráci s Jiřím Štaidlem. A nezapomněla 
samozřejmě ani na svého tatínka, úžasného herce a dabéra, Františka Fili-
povského. Povídání prokládala svými nejoblíbenějšími písničkami, které 
si s ní notovala plná místnost Restaurace Vila, která poskytla prostory pro 
pořádání oslavy a zajistila výborné studené občerstvení.

(cuc)

JAK UDĚLAT Z RAJČETE KYTKU

ZAHRÁDKÁŘI NA VÝSTAVĚ
PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC

SENIOŘI ZPÍVALI S PAVLÍNOU
FILIPOVSKOU

Nepřipravoval se mrkvový salát, ale vyřezávaly se kytičky Foto: I. Cucová, Bašť se baví

Prodejní nabídka na výstavě byla bohatá   Foto: ZO ČZS

Seniorům k jejich svátku přišly zazpívat děti z MŠ  Foto: I. Cucová, Obec Bašť

Formy na staročeský vytlačovaný perník stojí i tisíce korun 
Foto: I. Cucová, Bašť se baví

Všechny činnosti, spo-
jené s pečením perníč-
ků, si vyzkoušeli účast-
níci Perníkové dílny, 
kterou připravil spolek 
Bašť se baví. Z Bechlí-
na pod Řípem za námi 
přijela úžasná paní Jiři-
na Šustrová z Prodejní 
dílny lidové tradice. 
Přivezla s sebou „zá-
děl“ těsta, které si děti 
samy zpracovaly a pak 
vytlačovaly do několi-
ka forem. Paní Šustrová 
práci doplňovala vy-
právěním o staročes-
kém vytlačovaném per-
níku a tak se nejen děti, 
ale i dospělí dozvěděli 
spousty zajímavých 
informací. Kdo chtěl 
vyzkoušet tradiční vy-
krajování perníku, mohl využít již připravené těsto. Dětem chvíli trvalo, 
než zkrotily neposedná prkénka, jemnou mouku nebo stále se kutálející 
válečky, ale po chvíli už šly první perníčky do trouby. Centrum pro Po-
hodu se v tu chvíli nádherně rozvonělo. Protože účast byla nad očekává-
ní velká, pro zdobení perníčků musela posloužit i knihovna. Paní Jiřina 
Šustrová přijede do Baště do konce roku ještě dvakrát, pro dospělé bude 
lektorovat výrobu figurek z kukuřičného šustí a ze stejného materiálu si 
budou moci děti vyrobit čertíky při Svatomartinském jarmarku.

(Iva Cucová, Bašť se baví)

OD TĚSTA PŘES PEČENÍ
AŽ PO ZDOBENÍ
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Letošní školní a vlastně i volnočasový rok  už 
se nám v centru rozjel skutečně naplno a my 
máme radost ze stávajících i nových spokoje-
ných klientů. Kurzy plavání nabízíme každé 
všední dopoledne i odpoledne, k tomu cvičení 
pro děti, maminky a nově i tatínky, angličtinu 
i španělštinu, keramiku… V naší kavárně všich-
ni rádi posedí u dobré kávy i dalších dobrot 
a s chladnějším podzimem jste uvítali i nabídku 
teplých svačinových polévek.

Úterní odpoledne je u nás již třetím rokem vy-
hrazeno Klubu Zaškolák – kroužkům pro děti 
z prvního stupně ZŠ, které k nám vozíme auto-
busem. V tomto školním roce nabízíme celkem 
13 kroužků, na které vozíme celkem 90 dětí. 
Kromě oblíbeného juda pro začátečníky i po-
kročilé, street dance a tanečně pohybových hrá-
tek je letos nově zájem i o dětskou jógu a veselé 
kuchtění. Počítačové kroužky jsme otevřeli cel-
kem tři, k tomu dvakrát legohraní, hravé pokusy 
a také kreativní dílničku. V této chvíli máme už 
jen několik volných míst, mnohé kroužky jsou 
zaplněné do posledního místečka. Těší nás, že 
děti k nám na kroužky jezdí rády a mnohé z nich 
u nás tráví celé úterní odpoledne. Pokud byste 
ještě o kroužku pro vaše dítě uvažovali, pořád je 
možné se přihlásit. Vše podrobně najdete na na-
šem webu http://klub-za-skolak.webnode.cz/.

Našimi nejvěrnějšími klientkami jsou i nadále 
maminky s dětmi – ty nejmenší k nám jezdí 
plavat anebo třeba objevovat svět, ty větší cvičit, 

V CENTRU VOLNÉHO ČASU SE ROZJEL PODZIM, JAK SE PATŘÍ

zpívat a hrát, tvořit. Pro dospěláky tradičně na-
bízíme mnoho večerních kurzů.

Letos se nám povedlo obohatit nabídku vol-
nočasových aktivit i o „muskulaturnější“ lekce 
– do programu jsme zařadili cvičení tatínků 
s dětmi, kruháč pro chlapy, sportovní všestran-
nost pro předškoláky i cvičení pro seniory. Ta 
mužská energie nám v centru možná trochu 

chyběla , tak si ji budeme hýčkat  alespoň na-
bídkou vychlazených plechovek nealko piva J.

A co nás i vás ještě v centru čeká? Adventní 
jarmark. Chystáme ho už na 25. listopadu od 
9 do 13 hodin, abyste měli dost času na pří-
pravu vánoční vánoční atmosféry u vás doma. 
A snad se na jarmarku i trochu inspirujete 

(Mgr. Iveta Kameníková, CVČ Měšice)

Přestože je teprve listopad, prosinec už klepe na dveře a to znamená, že by-
chom měli poučit Vaše děti o jejich chybách. Nevíte si rady s tím, jak je zbavit 
zlozvyků? Žádný problém! Naši čerti se o to dokonale postarají. Samozřejmě 

MOUDRÝ MIKULÁŠ, ANDĚL
A DVA ČERTI, CO UMÍ POSTRAŠIT

Cena: dle vlastního uvážení 

Lokalita: Bášť, Bášť Baštěk, Nová Bášť

Kontakt:  Veronika Sedláčková – 725 827 073 

volat v odpoledních hodinách

Praxe: dobrá z minulých let (nyní 5. rokem) 

PS: Studentská akce (věk 18–20 let)

Datum: 5. 12. 2017 

tak, jako každý rok, 
bereme na vědomí 
věk Vašich dětí nebo 
dítěte. Určitě zaslu-
hují i pochvalu za to, 
co se jim v celém 
roce dařilo. Od toho 
tady máme Mikuláše 
a Anděla.

Přijdeme až k Vám 
domu v předem do-
mluvený čas (telefo-
nicky), dáme dětem 
dárečky (ovšem nut-
ná dohoda) a může-
me zase klidně odejít, 
popřípadě si někoho 
odnést s sebou J.

Máte zájem? Pokud 
ano, zde jsou uvedené 
bližší informace.
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NOVĚ
OTEVŘENO

Do našeho týmu hledáme vhodné kandidáty na pozici - servírka a kuchař.
Pro více informací nás prosím kontaktujte na telefoním čísle 222 742 274
nebo případně na e-mailu: info@operarestaurant.cz.
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