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DOPOLEDNE NA LÁDVÍ UŽ BEZ PŘESTUPŮ, 
PŘÍMÉ SPOJE TAKÉ NA ODOLKU
Od 3. ledna 2018 dochází k rozšíření provozu autobusových linek, které obsluhují 
zastávky v Bašti.

Jeden podvečerní a dopolední spoje linky 368 v pracovní dny z Baště, které byly dosud ukončeny 
v Líbeznicích, jsou prodlouženy na Ládví. Nadále bude v Líbeznicích třeba přestupovat pouze 
při cestě večer a o víkendu. Náklady na prodloužení spojů společně uhradí obce Bašť, Bořano-
vice, Líbeznice, Předboj a město Praha. Původně plánované prodloužení všech spojů bohužel 
zatím nebude realizováno, protože Středočeský kraj neposkytl přislíbený příspěvek. 
Dále je zaveden jeden krátký posilový spoj Líbeznice – Předboj s odjezdem ve 13:46 hod. ze 
zastávky Líbeznice II a jsou upraveny časové polohy některých spojů. 
Pět párů spojů linky 657 je prodlouženo z Baštěku přes Odolenu Vodu do Postřižína. Zároveň 
jsou upraveny časové polohy spojů. Linka zůstává v provozu pouze v pracovních dnech.
Jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách www.pid.cz, vytištěné si je můžete vyzvedá-
vat v úředních hodinách obecního úřadu.
 (sta)

V LEDNU OPĚT K VOLBÁM
Volba prezidenta ČR se bude konat v  pátek 12. ledna 2018 od  14.00 do  22.00 hodin 
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo se bude konat 
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 
hod. V obci Bašť je vytvořen jeden volební okrsek s adresou Obecní 126, Bašť pro všechny 
voliče, mající trvalý pobyt v obci.

Právo volit mají státní občané ČR (cizí státní příslušníci nevolí) a občané, kteří alespoň druhý 
den voleb dosáhli věku nejméně 18 let. Při volbách nemůže hlasovat volič, u něhož nastala pře-
kážka volebního práva: omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu („karanténa“) 
nebo omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva. Voliči bude umožněno hlasování poté, 

   Pokračování na str. 2

DOČASNÁ ZMĚNA ÚŘEDNÍCH 
HODIN

Od 17. 1. do 28. 2. 2018 včetně se mění 
úřední hodiny obecního úřadu. Každou 
středu bude otevřeno od 8 do 11 a od 
13 do 19 hodin.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
BEZ HOTOVOSTI

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

POPLATKY ZA POPELNICE,  
BIOODPAD A PSY

Poplatky bude možné platit v  hotovosti 
i platebními kartami v úředních hodinách 
na OÚ od 15. ledna do 28. února 2018.

Popelnice:     80 l      120 l
Svoz:   
Týdenní  1 850 Kč       2 200 Kč
Sezónní  1 500 Kč       1 850 Kč
Čtrnáctidenní 1 400 Kč       1 600 Kč
Popelnice na plast     200 Kč
Popelnice na papír     200 Kč
Biopopelnice:    120 l       240 l  
     500 Kč       750 Kč

Psi:   100 Kč za prvního psa 
 150 Kč za každého dalšího

Bezhotovostně na účet 3020082/0300 lze 
platit do 14. února 2018 (ve zprávě pro pří-
jemce uveďte příjmení plátce, ulici, číslo 
popisné a  objem popelnice, poplatek za 
popelnici na plast a papír nelze v 1. roce hra-
dit platbou na účet). Známky včetně smluv 
vám budou doručeny do vašich poštovních 
schránek. Při platbě po uvedeném termínu 
vám nemůžeme garantovat doručení znám-
ky do prvního březnového svozu.
Slevy pro důchodce lze uplatnit pouze 
při hotovostní platbě nebo platbě kartou. 
Prosíme, svůj nárok oznamte jako první před 
výběrem velikosti popelnice.

Ilustrační foto  Foto: idnes.cz
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DIVADELNÍ ZÁJEZDY

V  úředních hodinách pokladny obecního 
úřadu si můžete vyzvedávat rezervované 
vstupenky na  divadelní zájezdy v  lednu 
a březnu 2018. Na představení Studia Dva 
Klára a Bára 11. ledna 2018 odjíždí autobus 
od obecního úřadu v …… hodin.

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

V lednu 2018 bude obecní knihovna 
uzavřena.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 
STAROSTKY OBCE

Od 3. ledna 2018 se mění úřední hodiny 
starostky takto:

PO 8:00 – 14:30 15:30 – 18:00
ST  8:00 – 14:30 15:30 – 18:00
V ostatní dny po předchozí telefonické 
domluvě.

 
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

V pátek 12. ledna budou z důvodu přípra-
vy volební místnosti zrušeny úřední hodiny 
pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.

kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pa-
sem. Každý volič obdrží nejpozději tři dny přede dnem voleb (tj. 9. 1. 2018) do schránky obálku 
v modré barvě, ve které budou hlasovací lístky. Při případném druhém kole voliči obdrží hlaso-
vací lístky přímo ve volební místnosti. Hlasování probíhá tímto způsobem: každý volič obdrží 
obálku v šedé barvě   a v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží do této obál-
ky jeden hlasovací lístek, který žádným způsobem neupravuje. Volič může požádat o hlasování 
do přenosné volební schránky. Každý volič si může požádat o vydání voličského průkazu, a to 
osobně nejpozději 2 dny přede dnem voleb, tj. 10. 1. 2018 do 16.00 hodin (příp. 24. 1. 2018) nebo 
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 5. 1. 2018 (příp. 19. 1. 2018). 
Podání může být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické 
podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče.
 (voj)

V LEDNU OPĚT K VOLBÁM
   Pokračování ze str.1

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO V ROCE 2018
Zastupitelstvo obce schválilo na svém prosincovém zasedání kalkulaci vodného a stočného 
pro rok 2018, kterou předložila společnost VaK Zápy, s.r.o. V porovnání s rokem 2017 dochá-
zí v souvislosti s nutnými investicemi do technické infrastruktury ke zvýšení ceny vodného 
o 4,88 Kč/m3 včetně DPH (z 43,02 Kč/m3 na 47,90 Kč/m3) a ke zvýšení ceny stočného 
o 13 haléřů/m3 včetně DPH (z 26,73 Kč/m3 na 26,86 Kč/m3).
Provozovatel vodovodu v Nové Bašti, společnost Středočeské vodárny, a.s., cenu vody pro obyva-
tele této části obce ponechal na úrovni roku 2017, tj. 53,24 Kč/m3 včetně DPH. 
 (sta)

ZIMNÍ PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÉHO MÍSTA

Do  konce února 2018 bude sběrné místo 
v  provozu každou sobotu pouze od  9:00 
do 10:00 hodin. Přijímán bude velkoobje-
mový odpad a elektroodpad. V úterý bude 
sběrné místo opět otevřeno až na jaře.

VÁNOČNÍ STROMKY

Vánoční stromky bude možné průběžně 
odkládat od soboty 30. prosince do nedě-
le 14. ledna 2018 ke  kontejnerům na  tří-
děný odpad na  všech stanovištích v  Bašti 
s výjimkou Nové Baště. V Nové Bašti bude 
z  prostorových důvodů možné vánoční 
stromky odkládat na parkovacích místech 
na rohu Měšické a Hovorčovické ulice.

Zastupitelstvo obce Bašť:
  revokovalo usnesení č. 21 ze zasedání zas-
tupitelstva č. 032 z 6. 3. 2017. Plocha oz-
načovaná aktuálním územním plánem 
obce jako SO 201 a OV 201 (dále jen „lo-
kalita Na Dlouhých“) se vyděluje ze změny 
č. 1 územního plánu, o jejímž pořízení bylo 
rozhodnuto usnesením č. 21/032 z 6. 3. 2017 
k samostatnému pořízení jako změna č. 2,

  rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního 
plánu pro lokalitu Na Dlouhých,

  rozhodlo o osobě výkonného pořizovatele, 
kterým bude Ing. arch. M. Bredová,

  rozhodlo o určeném zastupiteli pro spolu-
práci s pořizovatelem změny č. 2 územního 
plánu Bašť, kterým bude starostka obce a

  požaduje, aby se společnost Dimri 
Construction & Development (B.A.S.T 1) 
s.r.o., IČ: 27455475, se sídlem U Kamýku 
284/11, 142 00, Praha 4, jako vlastník lo-
kality Na Dlouhých podílela na nákladech 
pořízení Změny č. 2 územního plánu Bašť 
pro lokalitu Na Dlouhých ve 100 % výši.

Schválilo:
  dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na pořízení Změ-
ny č. 1 ÚP Bašť mezi obcí Bašť a Ing. arch. 
Martinou Bredovou, kterým se mění čl. VI 
Úplata z částky 95 000 Kč na částku 68 800 Kč 
(zhotovitel není plátcem DPH),

  smlouvu o dílo na pořízení Změny č. 2 ÚP 
Bašť mezi obcí Bašť a Ing. arch. Martinou 
Bredovou za cenu 95 000 Kč (zhotovitel není 
plátcem DPH),

  smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 1 
ÚP Bašť mezi obcí Bašť a společností Kadlec 
K. K. Nusle, spol. s r.o. za cenu 169 400 Kč 
včetně DPH,

  smlouvu o dílo na zpracování Změny č. 2 
ÚP Bašť mezi obcí Bašť a společností Kadlec 
K. K. Nusle, spol. s r.o. za cenu 193 600 Kč 
včetně DPH,

  kupní smlouvu na prodej stavby chodníku 
mezi obcí Bašť a společností KB – IMMO-
BILIEN s. r. o. za úhradu 1 000 Kč bez DPH,

  příkazní smlouvu na realizaci výběrového 
řízení na dodavatele zateplení obecního 
úřadu mezi obcí Bašť a společností PPCent-
rum s.r.o. za cenu 20 000 Kč bez DPH,

  smlouvu o dílo na realizaci studie proveditel-
nosti k projektu Cyklostezka a cyklokoridor 
v Bašti mezi obcí Bašť a společností PPCent-
rum s.r.o. za cenu 40 000 Kč bez DPH,

  pokračování projektu individuálního svozu 
tříděného plastového odpadu s navýšením 
o 100 ks sběrných nádob pro rok 2018 
a zavedení individuálního svozu tříděné-
ho papírového odpadu se stanovením ma-
ximálního počtu 200 ks sběrných nádob pro 
rok 2018,

  rozpočtové opatření č. 9/2017, 11/2017 
a 13/2017,

  Obecně závaznou vyhlášku obce Bašť 
o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, nakládání se sta-
vebním odpadem a o systému komunitního 
kompostování na území obce Bašť,

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z PODZIMNÍCH ZASEDÁNÍ ZO
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Fit je Šik

Milí Fit je Šik příznivci, milí čtenáři Bašteckého 
zpravodaje, máme tu další rok! Přeji vám v roce 
2018 zejména osobní a rodinnou pohodu, pev-
né zdraví a pozitivní mysl.

Přináším vám recept na shození případně na-
braných vánočních kil a vkročení do nového 
roku bez výčitek.

  v první řadě se rozhodně usměrněte v jídle. 
Není třeba se přejídat cukrovím a pít svařák 
po litrech. Vše si užívejte, ale střídmé ochut-
návání nezdravých nástrah je na místě. Den 
začněte vyváženou snídaní, jezte v tří až čtyř 
hodinových intervalech a o jídle dopředu 
přemýšlejte a ideálně si ho den předem při-
pravte nebo alespoň naplánujte.

  limonády, šťávy a energetické drinky, které 
mají obsah cukru asi tak deset kilogramů 
na litr, automaticky vyřaďte! Slaďte stévií. 
Ovocné freshe jsou možná moderní a cool, 
ale opět plné cukru. Alkohol s mírou. Pijte 
čistou vodu nebo čaje, ochuťte citrónovou 
šťávou nebo lístky máty. 

  začněte se hýbat. Pohyb je očista těla i ducha! 
Palíte tuky, pracujete na své kondici, vyčistí-
te si hlavu a přitom se nám do těla uvolňují 

  rozpočet obce na rok 2018 ve znění závěrů rozpravy jako schodkový 
s celkovými rozpočtovými příjmy ve výši 28 296 200,00 Kč a celkovými 
rozpočtovými výdaji ve výši 78 508 779,00 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 
50 212 579,00 Kč bude kryt úvěrem a vlastními zdroji z minulých let,

  výzvu na neúčelovou podporu provozu spolků pro rok 2018,
  výzvu na účelovou podporu provozu a rozvoje spolků pro rok 2018,
  výzvu na účelovou podporu akcí pro rok 2018 a
  vyhlášení výběrového řízení na knihovníka/knihovnici.

Neschválilo:
  žádost společnosti Baracom a.s. na dělení pozemků v lokalitě Vlkánice,
  rozšíření stanoviště tříděného odpadu v ulici Na Horku,
  dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení vel-
mi vysokého napětí mezi obcí Bašť a společností ČEPS, a.s. a

  zřízení hrací plochy v lokalitě Za Horkou.

Vzalo na vědomí:
  rozpočtové opatření č. 8/2017, 10/2017 a 12/2017,
  návrh rozpočtu obce na rok 2018,
  návrh rozpočtu MŠ Bašť na rok 2018,
  návrh střednědobého výhledu MŠ Bašť na roky 2019-2020 a
  podnět občanů na zřízení hrací plochy v lokalitě K Vodárně (Za Horkou).

Uložilo:
  přípravu návrhu opatření k poskytnutí příspěvku zřizovatelům MŠ, 
kteří umístili všechny nepřijaté děti od 1. 1. 2018,

  realizaci dílčích úprav ČOV, které lze provést samostatně bez oh-
ledu na zvolenou variantu intenzifikace, v nejkratší možné době a

  projednání návrhu na zřízení obytné zóny v lokalitě Za Bažantnicí.

Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou k dispozici v úřed-
ních hodinách na Obecním úřadě nebo na www.obecbast.cz. Termíny 
zasedání zastupitelstva obce v 1. pololetí 2018: 15. ledna, 19. února, 
19. března, 16. dubna, 14. května a 11. června.

endorfiny, což je povolený doping nazývaný 
také hormonem štěstí! Pokud chcete pálit 
tuky, zvolte si takovou aktivitu, při které si 
udržíte tepovou frekvenci kolem 135 úderů 
za minutu, a věnujte se jí třicet až šedesát mi-
nut třikrát týdně. Nezapomínejte ani na cvi-
čení s těžšími váhami, které rovněž pomáhá 
pálení tuků a navíc krásně tvaruje postavu.

  dopřejte si tzv. den prase. Cheat day dá vaše-
mu metabolismu pořádnou facku, ze které se 
ale velmi rychle otřepe a začne opět pracovat 
na plné obrátky. Jednou za dva až čtyři týdny 
si po striktním dodržování režimu udělejte 
radost a nacpěte se čímkoli, na co máte chuť! 
Představivosti, kombinacím ani množství se 
meze nekladou. Jen pozor, ať se vám cheat 
day nezmění v cheat week.

  konzultujte své kroky s odborníky. Každé tělo 
se chová a reaguje jinak, pokud si nevíte rady, 
oslovte ho. Vrátí se Vám to. Nepolevujte! 
Po pár týdnech uvidíte první výsledky. S tím 
se ale snad nespokojíte, ne?! Nepřestávejte. Je 
to vaše tělo a vrátí vám to.

  najděte si silnou motivaci, která vám nedo-
volí porušit jídleníček ani vynechat nějakou 
pohybovou aktivitu.

Další tipy na pohybové aktivity a stravování 
hledejte na facebookovém profilu Fit je Šik. 

Přeji krásnou zimu. Buďme zdraví, v pohodě, 
FIT a ŠIK.

(Markéta Konupčíková)
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KAM NA ÚŘAD? 
Rádce pro obyvatele správního obvodu obce s rozšířenou 
působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Čelákovice 

Brandýs nad Labem  
– Stará Boleslav 

Odolena Voda 

Úvaly 

Legenda: 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Vybraná města ve správním obvodu 

Pracoviště MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na adrese Biskupská 7, Praha 1 

Úřady obcí s rozšířenou působností včetně 22 úřadů městských částí Prahy 

Lysá nad Labem 

Český Brod 

Říčany 

Neratovice Kralupy nad 
Vltavou  
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K JAKÝM DOCHÁZÍ ZMĚNÁM? 
Na základě rozhodnutí vedení města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dochází k přesunu agend pracovišť 
městského úřadu, která se nacházela v Praze (Biskupská 7 a Orebitská 477). Pracoviště na adrese Orebitská 477 
se ruší. Provoz bude částečně zachován jen na adrese Biskupská 7, Praha 1, kde budou zajištěny následující 
agendy: 

1. Vydávání řidičských průkazů a evidence řidičů 
2. Oddělení sociálně právní ochrany dětí 
3. Sociální kurátor 
4. Výdej průkazů ZTP 
5. Podatelna 

Ostatní agendy, které byly dosud vyřizovány na pracovištích v Praze, budou přesunuty do objektů ve městě 
Brandýs nad Labem na adrese Ivana Olbrachta 59/2 a ve Staré Boleslavi na adrese Masarykovo náměstí 28.  
Na pracovišti Biskupská 7 je již nebude možné vyřídit.  
 

KAM NA ÚŘAD? 
 

Když potřebuji občanský průkaz, cestovní pas, živnostenský list nebo 
přihlásit vozidlo a získat SPZ? 
Díky rušení místní příslušnosti je pro vyřízení těchto úkonů možné zajít  
na kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností. V okolí můžete vyrazit 
například do úřadů městských částí Prahy 1 až 22 nebo do městských úřadů 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad 
Labem, Český Brod a Říčany. 

Když potřebuji řidičský průkaz, průkaz ZTP nebo vyřídit záležitost vztahující se 
k oddělení sociálně právní ochrany dětí? 
Tyto záležitosti budou řešeny na pracovišti na adrese Biskupská 7, Praha 1 
nebo na pracovišti v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. 

PRAHA 

Petr z Odolena Vody pracuje 
v Praze, do práce dojíždí autem. 
Nyní potřebuje nový řidičský 
průkaz. Pro ten po cestě z práce 
zajde do Biskupské tak, jak je zvyklý. 
Také se mu blíží konec platnosti 
občanského průkazu. Ten si může 
vyřídit na kterémkoli úřadu městské 
části Prahy. Petr si ho vyřídí  
na Praze 4, kde pracuje. 

Kateřina žijící v Úvalech  
si zařizuje živnostenský list,  
a protože ráda jezdí vlakem, spojí 
příjemné s užitečným a nechá se 
dopravit do blízkého úřadu 
městské části Praha 21, kde jí 
s její žádostí pomůžou. Kateřiny 
se v tomto případu přesun agend  
do Brandýsa nijak nedotýká.  

Městský úřad v Brandýse nad Labem 
– Staré Boleslavi většinu agend, 
které se nacházely na pracovištích 
v Praze, svým občanům 
zprostředkovával i v budově úřadu  
v Brandýse. Změna se tak dotýká 
především občanů, kteří byli zvyklí 
vyřizovat si své záležitosti  
na pracovištích v Praze.  

Více na: www.brandysko.cz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel žije v obci Dřísy a je 
vášnivým rybářem. Pro rybářský 
lístek byl zvyklý jezdit po práci  
v Praze na pracoviště MěÚ 
v Biskupské ulici. Po přesunu 
agend do Brandýsa nad Labem – 
Staré Boleslavi si pro rybářský 
lístek bude muset zajet právě 
tam, protože jde o jeho místně 
příslušný úřad.  

Lucie, která žije v Úvalech, si chce 
přihlásit nové vozidlo. 
Od července 2017 může registraci 
provést na kterémkoli úřadu obce 
s rozšířenou působností. Může 
tedy zajet například do Brandýsa, 
Říčan, Českého Brodu nebo  
na pracoviště vybraných úřadů 
městských částí Prahy, kde vedou 
registr vozidel (Praha 3, 6, 9 nebo 
10). 

Co je místní příslušnost? 

Místní příslušnost udává, který úřad 
se určitou problematikou zabývá.  
U agend obecních a městských úřadů 
je místní příslušnost nejčastěji 
určena správním obvodem,  
ve kterém má občan přihlášeno 
trvalé bydliště. 

Díky postupnému rušení místní 
příslušnosti si občané mohou stále 
více záležitostí vyřídit na kterémkoli 
kompetenčně příslušném úřadu. 

KAM NA ÚŘAD? 
Když potřebuji rybářský lístek? 
V případě rybářských lístků navštívíte příslušnou obec s pověřeným obecním úřadem (Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav, Čelákovice nebo Úvaly) – dle mapy níže. 
 
Když potřebuji průkaz řidiče taxislužby, povolení stavby studny, domovní čistírny odpadních vod nebo 
odběru vody, dále rozhodnutí o vynětí zemědělské půdy ze Zemědělského půdního fondu nebo stanovisko 
k lesnímu hospodářství?  
Pro tyto průkazy a povolení budete muset navštívit místně příslušný úřad – městský úřad Brandýs nad 
Labem – Stará Boleslav. 
 

Úřad Adresa Webové stránky 
Městský úřad 
Brandýs nad Labem – 
Stará Boleslav 

Masarykovo nám. 1, 2  
Ivana Olbrachta 59/2 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

http://www.brandysko.cz/potrebuji-si-vyridit/d-
26899/p1=1122  

Městský úřad Říčany Masarykovo náměstí 53 
251 01 Říčany http://info.ricany.cz/mesto/potrebuju-si-vyridit  

Městský úřad Český 
Brod 

náměstí Husovo 70 
282 01, Český Brod http://www.cesbrod.cz/section/potrebujizar  

Městský úřad Lysá 
nad Labem 

Husovo náměstí 23 
289 22 Lysá nad Labem 

https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/potrebuji-si-
vyridit  

Městský úřad 
Neratovice 

Kojetická 1028 
277 11 Neratovice http://www.neratovice.cz/potrebuji-si-zaridit.asp?  

Městský úřad Kralupy 
nad Vltavou 

Palackého nám. 1 
278 01 Kralupy nad Vltavou 

https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/jak-co-
vyridit/  

Úřad městské části 
Praha 1 

Vodičkova 18,  
115 68 Praha 1 http://www.praha1.cz/cps/potrebuji-si-vyridit.html  

Úřad městské části 
Praha 2 

náměstí Míru 20/600  
120 39 Praha 2  http://urad.praha2.cz/Urad  

Úřad městské části 
Praha 3 

Havlíčkovo nám. 9/700  
130 85 Praha 3 http://www.praha3.cz/urad/potrebuji-vyridit  

Úřad městské části 
Praha 4 

A. Staška 2059/80b,  
140 46 Praha 4 http://www.praha4.cz/Potrebuji-si-vyridit-1  

Úřad městské části 
Praha 5 

Nám. 14. října 1381/4,  
150 22 Praha 5 

http://www.praha5.cz/cs/sekce/jak-si-zaridim-reseni-
zivotnich-situaci/  

Úřad městské části 
Praha 6 

Československé armády 601/23, 
160 52 Praha 6 https://www.praha6.cz/codelat/  

Úřad městské části 
Praha 7 

Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 
170 00 Praha 7 

http://www.praha7.cz/Urad-mestske-casti/Jak-si-
zaridim-/-reseni-zivotnich-situaci  

Úřad městské části 
Praha 8 

Zenklova 35/1,  
180 48 Praha 8 https://www.praha8.cz/Potrebuji-vyridit-temata.html  

Úřad městské části 
Praha 9 

Sokolovská 14/324,  
190 00 Praha 9 https://www.praha9.cz/potrebuji-vyridit  

Úřad městské části 
Praha 10 

Vršovická 1429/68,  
101 38 Praha 10 http://www.praha10.cz/navody-a-formulare.aspx  

Úřad městské části 
Praha 11 

Ocelíkova 672/1 
149 41 Praha 4 

https://www.praha11.cz/cs/potrebuji-si-zaridit/zivotni-
situace/  

Úřad městské části 
Praha 12 

Písková 830/25, 
143 00, Praha 4  https://www.praha12.cz/jak-zaridit/ds-1026/p1=6423  

Úřad městské části 
Praha 13 

Sluneční nám. 2580/13,  
158 00 Praha 13 http://www.praha13.cz/Jak-si-zaridit  

Úřad městské části 
Praha 14 

Bratří Venclíků 1073/8,  
198 00 Praha 14 

https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/zivotni-
situace-kategorie/vse/  

Úřad městské části 
Praha 15 

Boloňská 478/1,  
109 00 Praha 15 http://www.praha15.cz/urad/  

Úřad městské části 
Praha 16 

Václava Balého 23/3 
153 00  Praha-Radotín http://www.mcpraha16.cz/Zivotni-situace  

Úřad městské části 
Praha 17 

Žalanského 291/12B,  
163 02 Praha 17 https://www.repy.cz/zivotnisituace  

Úřad městské části 
Praha 18 

Bechyňská 639,  
199 00 Praha 9 http://www.letnany.cz/  

Úřad městské části 
Praha 19 

Semilská 43/1 
197 00 Praha 9 - Kbely http://www.praha19.cz/reseni_zivotnich_situaci.html  

Úřad městské části 
Praha 20 

Jívanská 647,  
193 21 Praha 9 http://www.pocernice.cz/urad/uredni-hodiny/  

Úřad městské části 
Praha 21 

Staroklánovická 260,  
190 16 Praha 9 http://www.praha21.cz/zivotni-situace  

Úřad městské části 
Praha 22 

Nové náměstí 1250/10 
104 00 Praha 114 http://www.praha22.cz/zivotni-situace/  

 

Seznam úřadů obcí s rozšířenou působností a úřadů městských částí Praha 1 až 22 zvýrazněných na mapě: 
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MIKULÁŠ SE SVOJÍ PARTOU
OPĚT NEZKLAMAL

Baštěcké ženy jsou podepsané pod další skvělou předvánoční akcí, kterou 
je mikulášská nadílka. Ta začíná již ráno, kdy Mikuláš s anděly a čerty vy-
ráží za zlobivými dětmi do všech tříd mateřské školy, aby vyvrcholila večer 
na Návsi za přítomnosti stovek návštěvníků. Tajemno, oheň a kouř, světla 
a hudba už neodmyslitelně patří k náramné show, na kterou se každoročně 
těší děti i dospělí.

(cuc)

POSTÁVÁNÍ
POPRVÉ SPOLEČNĚ
S ROZSVÍCENÍM STROMU

Pro další adventní akci v Bašti spojily své síly Baš-
těcké ženy a obecní úřad. A tak se při postávání 
u svařáčku, které mezi baštěckými obyvateli a ná-
vštěvníky obce získává stále větší oblibu, poprvé 
uskutečnil bohatý kulturní program, který vyvr-
cholil rozsvícením vánočního stromu na Návsi. 
Za skvělé navození předvánoční atmosféry patří 
dík dětem z Mateřské školy Bašť, které vystoupily 
s pásmy koled, malým gymnastkám z Nové Vsi, 
které zacvičily ve stylových vánočních kostýmech, 
společnosti Music Light Effect a Láďovi Cacho-
vi za netradiční vánoční laser show, společnosti 
Eltodo Osvětlení za vkusné ozdobení vánočního 
stromu, pracovníkům technických služeb obce 
za technické zabezpečení akce a především pak 
Baštěckým ženám, které se v mrazivém a větrném 
počasí postaraly o přísun horkých tekutin a něčeho 
malého na zub.

(cuc)

Mikuláše s anděly přivážejí čerti do mateřské školy Foto: A. Stibalová

Chvojí kam se podíváš  Foto: I. Cucová

Koledy v podání dětí z MŠ navodily tu správnou atmosféru Foto: I. Cucová

BAVILI JSME SE 
U VÝROBY 
ADVENTNÍCH 
VĚNCŮ

V sobotu před první adventní nedělí uspo-
řádal spolek Bašť se baví dílnu na výrobu 
adventních věnců. Navázal tak na tradici, 
kterou založilo občanské sdružení Bašť 
se baví a ve které pak pokračovali baštěč-
tí zahrádkáři. Pro velký zájem o vytvoření 
vlastního výrobku se uskutečnily dva běhy, 
dopolední pro rodiče s většími dětmi a 
odpolední, kterého se zúčastnila převaha 
dospělých. Díky akci se účastníci vánočně 
naladili a vytvořili si úžasné adventní věn-
ce a svícny, které budou jejich domácnosti 
zdobit po celý advent.

(Martina, Renata a Iva, Bašť se baví)
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SEZÓNU MALÝCH FOTBALISTŮ
UZAVŘEL MIKULÁŠ

Fotbalová sezóna  v roce 2017 byla pro náš mládežnický fotbal velice vy-
dařená. Jak naše mini přípravka, tak mladší a starší přípravky odehrá-
ly několik desítek zápasů a turnajů, ze kterých přivezli několik pohárů 
do naší sbírky. Zvlášť velkou radost nám udělali kluci ze starší přípravky, 
kteří si v tomto roce vykopali účast v elitní skupině pro Prahu východ. 
Jako odměnu za dobrou práci našich dětí jsme uzavřeli sezónu Mikuláš-
skou rozlučkou, na kterou nám mimo jídla a pití rodiče upekli velký dort 
v podobě fotbalového hřiště. Jako host nás přijel navštívit sedminásobný 
mistr světa ve fotbalovém freestylu Jan Weber, který nás téměř hodinu 
bavil svým báječným představením. Na závěr nechyběla tradiční trojice 
Mikuláš, čert a anděl, kteří dětem přinesli plné koše s nadílkou.
Velké poděkování patří všem dětem a jejich rodičům za celoroční podporu 
naší práce. Na všechny se těšíme v roce 2018 a přejeme hezký nový rok.

 (Milan Juska, za trenéry mládeže SK Bašť)

VÁNOČNÍ PINČES VSTOUPIL
DO DRUHÉ DEKÁDY

Před Vánocemi se sešly na dvě desítky hráčů při příležitosti jedenáctého 
ročníku turnaje amatérských hráčů stolního tenisu Vánoční pinčes o pu-
tovní pohár věnovaný obcí Bašť. Pravidelným seniorským účastníkům 
vánočního turnaje začíná vyrůstat konkurence. Tatínkové s sebou tento-
krát vzali i děti a některé z nich jim byly zdatnými soupeři. Příští rok tak 
budou muset organizátoři zvážit rozřadění hráčů do věkových kategorií. 
Pořádající CYKLO TEAM BAŠŤ přeje všem do příštího roku hodně po-
hybu a těší se na setkání při sportovních akcích v Bašti.
 (cuc)

VÁNOČNÍ SBÍRKA PRO OPUŠTĚNÉ 
PSY BYLA OPĚT ÚSPĚŠNÁ

Členové kynologického spolku v Bašti i jejich příznivci se sešli společně 
se svými čtyřnohými kamarády třetí adventní víkend, aby pomohli dobré 
věci. Dlouhodobě spolupracují s útulkem LESAN z Kralup nad Vltavou, 
pro který byla určena vánoční sbírka. Při příležitosti předvánočního se-
tkání na na cvičáku na psí louce  vybralo několik desítek kilogramů kr-
mení pro psy a 4 500 Kč pro potřeby útulku. Pro přispěvatele, ale i všech-
ny ostatní návštěvníky bylo přichystáno bohaté občerstvení, teplé nápoje 
a především pak příjemná předvánoční atmosféra.
 (cuc)

VÁNOČNÍ STROMKY OZDOBILY
VÝROBKY Z KORÁLKŮ

Předvánoční atmosféru navodila také výroba vánočních ozdob z ko-
rálků, která byla tématem posledního Pátku v Pohodě. Ten byl zároveň 
poslední akcí pořádanou spolkem Bašť se baví v roce 2017. Členky spol-
ku děkují účastníkům akcí za přízeň a podporu v roce 2017, přejí všem 
občanům obce hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v roce 2018 a těší se 
na setkávání při tradičních i nových akcích příštího roku.

 (Renata, Martina a Iva, Bašť se baví)

Své umění předvedl několikanásobný mistr světa ve freestylu Jan Weber Foto: M. Juska

Nejmladšího a nejstaršího účastníka dělilo přes 40 let  Foto: P. Švantner

Návštěvníci přinášeli především krmení pro pejsky Foto: L. Megerová

Vánoční ozdoby z korálků z rukou šikovné účastnice Foto: I. Cucová
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Projekt Kudy z nudy v Bašti finančně podporují

POZVÁNKA

Veřejné plánovací setkání

na

Pojďme sPolečně:
Přemýšlet o budoucí podobě prostoru za knihovnou

VytVořit zadání pro architekta
PoPsat klady místa, které by měly zůstat

uPozornit na problémy, které je třeba řešit
sdělit, co bychom v místě chtěli dělat a jaké by

 mělo mít charakter

KDY: 13.1.2018 ve 14 hod.
Kde: restaurace VILA

Program pro děti zajištěn.
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