
Malý baštěcký

Červen 2019

DEN DĚTÍ
Druhá červnová sobota se nesla ve znamení oslav Dne 
dětí. Na fotbalovém hřišti byl pro děti připraven 
bohatý soutěžní program, který odstartoval ve 14:00 
hodin. Spolu se soutěžním programem organizátoři 
připravili také další doprovodnou zábavu v podobě 
malování na obličej, skákacího hradu či jízdy na 
policejní motorce. Pokud měl někdo chuť si něco 
nakreslit, mohl navštívit kreativní stan Wüstenrot, kde 
byly připraveny pastelky a drobné dárečky v podobě 
omalovánek, klíčenek nebo pexesa. Akce pak byla 
zakončena jak jinak než oblíbenou pěnou.

Pokračování na straně 2.

RYBAŘENÍ PRO DĚTI
V sobotu 15. června se u rybníka v Baštěku 
konalo každoroční rybaření pro děti, které 
pořádal Rybářský spolek Bašť. Rybaření se 
nakonec zúčastnilo přes dvacet nadějných 
mladých rybářů a u rybníka tak bylo tento den 
rušno.
Letos se mladí rybáři vyznamenali, podařilo se 
jim chytit několik kaprů, ale také štiku, amura, 
karase, cejna a plotici.
Během akce bylo pro děti připraveno také 
občerstvení a to opečený buřtík a pití.

DOTACE DEŠŤOVKA
Rádi bychom vás na stránkách Zpravodaje informovali
o možnostech, jak získat některé dotace. V období letních 
měsíců většina z nás řeší zalévání zahrad, proto jsme jako první 
dotační program zvolili dotaci Dešťovku.
Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí
a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu 
udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech, vyhlášený 
v rámci .
Cílem programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných
a bytových domů v celé ČR k udržitelnému a efektivnímu 
hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody 
z povrchových a podzemních zdrojů.

Pokračování na straně 4.

Obr.: www.dotacedestovka.cz
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dokončení ze strany 1

DEN DĚTÍ                                                                                    
Velký zájem projevily děti o malování na obličej. Zde se ukázala jejich vytrvalost, 
protože některé musely ve frontě čekat i několik desítek minut, než na ně přišla 
řada. Odměnou za delší čekání jim však byly krásné motivy například v podobě 
tygříka, dalmatina nebo jednorožce.
Po splnění všech soutěžních disciplín si děti mohly vyzvednout svoji odměnu, a to 
taštičku plnou dobrot a nechyběla ani zmrzlina, která v horkém víkendovém 
odpoledni jistě přišla vhod.
Po celou dobu konání akce byl pro všechny otevřen stánek s občerstvením
a točeným pivem. Atmosféru pak doplňovala hudba, která hrála k poslechu.
Letošní Dětský den se opravdu vydařil a to nejen co se týče počasí, ale především 
díky těm, kteří na jeho přípravě tvrdě pracovali. Velké díky proto patří všem, kteří 
přidali ruku k dílu: Baštěcké ženy, Kynologie Bašť, Malý strážník, Myslivci, Rybáři, SK 
Bášt, Zahrádkáři, Hasičský sbor obce Líbeznice. Děkujeme i všem dalším 
dobrovolníkům, kteří věnovali svůj volný čas přípravě této akce. A v neposlední 
řadě velké díky patří i zastupitelům obce Bašť, kteří se na přípravách rovněž 
podíleli.
Věříme, že pro všechny zúčastněné to byl příjemně strávený den, o čemž svědčí
i pozitivní ohlasy na facebookové stránce obce, za které velice děkujeme. Také nás 
potěšil fakt, že Dětského dne se neúčastnili pouze místní, ale přišlo se podívat
i mnoho návštěvníků z okolních obcí.

DIVADLO NA FIDLOVAČCE
Vstupenky se slevou, 
doprava autobusem 
zdarma.
V hlavních rolích: Jana 
Švandová, Aneta Krejčíková, 
Anna Fialová, Martin Písařík, 
Václav Svoboda, Bronislav 
Kotiš.
Režie: Radek Balaš (porotce 
StarDance).
Rezervace vstupenek na tel. 
čísle 283 981 065 nebo na 
emailové adrese  do 12. 
července 2019.

Počet lístků je na toto  
představení  omezený.



ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 21.5.2019 oficiálně reagovalo na informace, které byly zveřejněny 
v Bulletinu spolku Bašť se baví (dále jen „spolek“). Informace byly velmi jednostranné a zavádějící. Podrobná 
reakce je zachycena v záznamu z daného jednání. Činost spolku je od prosince 2016 úzce provázána nyní již
s bývalou starostkou obce, Ing. Ivou Cucovou, MBA. Jakkoli záslužnou činnost spolek pro dění v obci 
vykonával, což nikdo ze zastupitelů nezpochybňuje, nad některými kroky bývalé starostky a současně 
předsedkyně spolku pochybnosti panovaly. Jde například o:

● opětovné užívání prostor Vily poté, co se bývalá starostka stala také předsedkyní spolku, přestože spolek 
v roce 2013 nájemní smlouvu ukončil,

● projednávání dotací pro spolek, aniž by zastupitelé a veřejnost byli upozornění na možný střet zájmů 
starostky a předsedkyně v jedné osobě, jak ukládá zákon o Střetu zájmů,

● „poskytnutí“ pozemku ve vlastnictví obce pro potřeby spolku – výstavby 1/3 minigolfového hřiště, a to 
bez souhlasu Zastupitelstva obce, bez zveřejnění na úřední desce, bez jakékoli smlouvy. Spolek tak 
pozemek využívá a zastavěl bez jakéhokoli právního důvodu, tzn. neoprávněně,

● proplacení faktury ve výši 200 tis. Kč vystavené spolkem, opět bez právního důvodu. Neexistuje usnesení 
Zastupitelstva, smlouva, ani objednávka. Existuje faktura spolku a příkaz k úhradě na uhrazení částky 
podepsaný starostkou.

Další pochybnosti panovaly v souvislosti s procesem změny užívání prostor objektu U Oličů. Původní, 
soutěžený a zasmluvněný projekt počítal s prostorem pro lékaře a pro obchod. Po podpisu smlouvu se 
zhotovitelem stavby zadala bývalá starostka změnu užívání těchto prostor, a to na Poštu Partner a dětskou 
skupinu. Přestože změna obnáší navýšení nákladů na rekonstrukci objektu o více jak milion korun a ztrátu 
možnosti prostory pronajímat, zadala změnu bez souhlasu Zastupitelstva. Na přímý dotaz na jednání 
Zastupitelstva dne 5.3.2019, zda existují dodatečné práce, odpověděla, že nikoli… 

Jiné pochybnosti zase byly ohledně plánované rekonstrukce objektu Vily pro potřeby Mateřské školy. Na 
jednání Zastupitelstva dne 5.3.2019 bývala starostka uvedla, že obec disponuje stavební dokumentací ve 
druhém stupni, bylo zahájeno stavební řízení a započato výběrové řízení. Jak se později ukázalo, nic z toho 
nebyla pravda. Dne 19.2.2019 byla pouze odevzdána dokumentace prvního stupně. Druhý stupeň podle
e-mailu bývalé starostky nebyl již ani objednán (písemná objednávka skutečně neexistuje). Ovšem projektant 
zaslal dopis, který naznačuje něco jiného a chce vyvolat schůzku ohledně úhrady nákladů spojených se 
zpracováním.

Na základě výše uvedených skutečností zadala obec advokátní kanceláři, se kterou již řadu let spolupracuje, 
vypracování právního posouzení jednání. Závěr tohoto posouzení projednalo Zastupitelstvo dne 18.6.2019. 
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce podáním trestního oznámení na bývalou starostku, a to na základě 
důvodného podezření pro porušení pravidel při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1 trestního zákona
a dále pověřilo starostu předáním podnětu k prošetření možného přestupku Ing. Cucové dle zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

          Baštěcký zpravodaj

DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCI
Každá obec je ze zákona o sociálních službách povinna zajišťovat 
dostupnost sociálních služeb na svém území.
Zastupitelstvo obce Bašť proto na svém 6. zasedání ze dne 
16.4.2019 schválilo uzavření smlouvy se společností Antonia senior 
services s. r. o. z Čakoviček.
V případě potřeby se můžete obrátit přímo na společnost Antonia, 
a to prostřednictvím e-mailu, nebo telefonu 777 122 068.
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.antonia.cz.

PRÁZDNINOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD PID  368
Od 29. 6. 2019 začne platit 
prázdninový jízdní řád linky 368. 
Prázdninový jízdní řád je 
vyvěšen také na stránkách obce, a to 
v záložce autobusová doprava, viz 
odkaz níže: 
www.obecbast.cz/autobusova-doprava

Viz též zadní strana zpravodaje.
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Dokončení ze strany 1
DOTACE DEŠŤOVKA
Na co můžete získat dotaci
Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady - dotace až 55 tisíc 
korun.
Akumulaci srážkové vody pro splachování WC a zálivku - dotace 
až 65 tisíc korun.
Využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové - dotace až 
105 tisíc korun.
Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti 
na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, 
tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. 
Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Dotace se vztahuje na 
nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů.
U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí 
dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši
10 tisíc korun.

Projekt může být realizován i svépomocí, v takovém 
případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup 
použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů.
U žádosti o dotaci rozhoduje datum kolaudace vašeho 
domu. Pokud byl kolaudován před datem  27.  4.  
2017, můžete využít nejjednodušší sytém zachytávání 
dešťové vody na zalévání.
Pokud byl váš dům kolaudován po datu 27. 4. 2017, je 
považován za novostavbu a musíte využít složitější 
systémy. Buď akumulaci srážkové vody pro 
splachování WC a zálivku nebo využívání přečištěné 
odpadní vody jako vody užitkové.

Odborný posudek
Součástí žádosti o dotaci je i odborný posudek.
V případě zachytávání srážkové vody na zalévání 
zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování 
WC a zálivku stačí, když bude vyhotoven dodavatelem 
stavby, prodejcem systému, nebo autorizovaným 
instalatérem, či vodohospodářem.
Pokud zvolíte nejsložitější systém využívání přečištěné 
odpadní vody, jako vody užitkové, musí být odborný 
posudek vypracován autorizovaným projektantem či 
architektem a opatřen tzv. kulatým razítkem.
Podrobné informace o jednotlivých oblastech
podpory naleznete v textu výzvy:
www.dotacedestovka.cz

Zdroj: www.dotacedestovka.cz



          Baštěcký zpravodaj

LÍTAČKA PRO DĚTI ZDARMA
Prázdniny jsou za dveřmi, ale ještě před tím 
bychom vás rádi informovali o dotaci školného 
jízdného pro příští školní rok.
Středočeský kraj v rámci programu Středočeské 
jízdné  dotuje žákům, studentům, učňům a 
seniorům jízdné  v rámci Středočeského kraje. 
Vztahuje se na studenty základních a středních 
škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky 
a pro seniory nad 65 let.
Podmínkou je pořízení čtvrtletního či ročního 
kuponu. Měsíční kupony nejsou dotovány.
Využijte prázdninové měsíce k zařízení žákovské 
průkazky tzv. lítačky a koupi čtvrtletního či 
ročního kuponu, který vám bude 100 % 
proplacen. Pokud do 31 dnů od zakoupení 
kuponu vyplníte elektronickou žádost a přiložíte 
naskenovanou účtenku, bude vám částka 
proplacena na bankovní účet.

Podmínky a důležité informace
Žáci ZŠ Líbeznice  potřebují kupon pro 1. pásmo. 
Studenti mohou navštěvovat i školu mimo 
Středočeský kraj, ale budou jim proplaceny jen 
kupony v rámci kraje.  Proto je dobré kupony 
kupovat odděleně, aby z účetního dokladu bylo 
zřejmé,  o jaké pásmo  se jedná, délka platnosti
a datum pořízení kuponu.

Jak pořídit lítačku dětem
Lítačka pro děti do 15 let nelze vyřídit 
elektronicky, je potřeba o ni požádat osobně 
s rodným listem dítěte a průkazovou fotografií 
dítěte. Lítačku pro dítě do 15 let je možné 
vyřídit pouze ve Škodově paláci – Jungmannova 
35/29, Praha 1. Žádost je možní si stáhnout na  
a vyplnit doma. Na webových stránkách se 
dozvíte aktuální stav fronty ve Škodově paláci. 
Pokud dítě již lítačku má, je možné kupony 
koupit a nahrát elektronicky, není potřeba nikam 
chodit. I v rámci elektronického nákupu obdržíte 
daňový doklad, který je potřeba k vyřízení 
žádosti o proplacení.
Děti nad 15 let a senioři si mohou lítačku vyřídit 
elektronicky.Program Středočeské jízdné myslí
i na sociálně slabé, bližší informace naleznete na 
webových stránkách  nebo na informační 
telefonní lince 257 280 844 (po-pá 8-14 hodin).
Žádost je potřeba podat do 31 dnů od 
zakoupení kuponu.

Aplikace jako alternativa
Pokud se vám nevyplatí pořízení lítačky, doporučujeme 
aplikaci pro mobilní telefony, přes kterou je možné si 
zakoupit jízdenky a urychlit tak odbavování v autobusu. 
Ke stažení na Google Play či App Store.
Cena žákovského kuponu pro 1. pásmo
3 měsíce – 190 Kč
1 rok – 752 Kč

Zdroj pro článek: www.stredoceskejizdne.cz
www.pidlitacka.cz
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POMOCNÁ RUKA PRO DŮSTOJNÉ POSLEDNÍ DNY

Hovořit otevřeně o smrti je u nás stále neobvyklá věc. Mnoho let se konec 
lidského života odehrával především v nemocnicích a ústavech. Teprve v 
poslední době se více hovoří o tom, že odchod je přirozená součást života a 
že lidé v konečném stádiu své vážné nemoci nebo 
v samotném závěru života mohou zůstávat v rodinném kruhu. V blízkosti 
svých nejdražších, včetně domácích mazlíčků. Obklopeni věcmi, které 
vytvářely jejich vzpomínky, radost i žal.

Cesta doprovodit svého příbuzného není jednoduchá. Je plná strachu, 
bolesti, uvědomění si vlastní smrtelnosti. V této nelehké, ale velmi 
důležité cestě, pomáhají rodinám týmy mobilní
hospicové péče. Jedním z nich je domácí HOSPIC TEMPUS, z.s. Domácí 
hospic působí v regionu okresů Praha – východ a Mělník. S úctou
a pokorou pomáhá lidem, kteří se ocitli v terminálním stadiu 
nevyléčitelné nemoci a přejí si strávit své poslední dny doma, v kruhu 
milující rodiny.

Mobilní hospic poskytuje domácí zdravotní péči a pečovatelské
a odlehčovací služby. Nabízí též psychosociální podporu klientovi a jeho 
rodině, zprostředkovává duchovní pomoc, pokud si ji rodina či nemocný 
přeje.

Pokračování na další straně.

BIO ODPAD
Změna termínu svozu

Od 1.7.2019 proběhne změna 
svozového dne bioodpadu 
v obci Bašť, a to ze sudého 
pondělí na liché úterý.
Další svoz BIO odpadu v obci 
Bašť tedy proběhne již 2.7., 
dále pak každé liché úterý 16.7., 
30.7………

SBĚRNÉ NÁDOBY NA OLEJE 
A TUKY

Na součásná stanoviště 
tříděného odpadu přibude nová 
nádoba pro možnost třídění 
tuků a olejů
z domácností. 
Dosud byla taková nádoba
v obci jen jedna, a to na 
sběrném místě obce. Nyní bude 
tato možnost výrazně rozšířena. 
Svoz nádob bude prozatím 
nastaven v cyklu 1 x měsíčně. 



Pokračování z předchozí strany

POMOCNÁ RUKA PRO DŮSTOJNÉ POSLEDNÍ DNY
„Náš tým tvoří lékařka s atestací z paliativní medicíny, 
všeobecné zdravotní sestry, pečovatelka, psychosociální 
pracovnice a provozní pracovník. Pro účely duchovní 
útěchy spolupracujeme s panem Mgr. Kamilem Vrzalem z 
farnosti Odolena Voda. Každá z nás má zkušenosti 
s osobami se zdravotním postižením, s paliativními 
pacienty a dlouhodobě nemocnými. Pravidelně se 
školíme a účastníme seminářů, certifikovaných kurzů jako 
je např. hojení chronických ran, močová katetrizace 
mužů, bazální stimulace atd.“

Tým mobilního hospice je rodině přijaté do péče k 
dispozici 24 hodiny denně, 7 dní v týdnu a klienti mohou 
využít nepřetržité telefonické pomoci. Zdravotní sestry 
pravidelně dochází do domácnosti, kontrolují zdravotní 
stav, dle ordinace paliativní lékařky podávají infuze 
a injekce včetně opiátů, převazují rány, měří fyziologické 
funkce, radí s pitným režimem 
a stravou a také ohledně příznaků těžké nemoci jako je 
bolest, dušnost nebo nevolnost. Vysvětlí, jak manipulovat 
s nepohyblivým pacientem, naučí rodinu pacienta 
polohovat a jak o něj celkově pečovat.

          Baštěcký zpravodaj

Domácí hospic zajišťuje pomůcky usnadňující péči o nemocného v jeho domově,  od polohovacího lůžka až 
po přenosný koncentrátor kyslíku. Důležité je též vytvořit dostatek času a prostoru pro načerpání nových sil
a odpočinku pečující rodině. Odlehčovací služba u nás znamená, že náš pracovník zůstává u nemocného
a pečující si zařídí své neodkladné záležitosti. 
Uvědomujeme si, že nejdůležitější je pro rodinu a umírajícího společně strávený čas, přestože prožívají 
nejtěžší okamžiky života. V této těžké chvíli je vám domácí hospic oporou a nadějí.

Kontakty: HOSPIC TEMPUS, z.s., e-mail: hospic@hospictempus.cz, tel.: +420 720 557 554,
www.hospictempus.cz, najdete nás také na facebooku.

RYBAŘENÍ PRO DĚTI - fotogalerie

2019

PŘEPLNĚNÉ KONTEJNERY
V posledních době se množí stížnosti 
občanů na přeplněné kontejnery 
tříděného odpadu – plast a papír. 
Existují v zásadě tři základní možnosti 
řešení:
1) Zvýšit četnost svozů. Již nyní ale 
probíhá svoz 2 – 3 x týdně.
2) Přidat kontejner.  Možná by to řešilo 
odložený odpad mimo kontejnery.
3) „Nevyhazovat vzduch“. Odpad je 
potřeba před vhozením do kontejneru 
co nejvíce zmenšít na oběmu. Krabice
v celku či nezmačkané PET lahve 
zabraňují efektivnímu využití objemu 
kontejneru. Zcela jistě by toto řešilo 
odložený odpad mimo kontejnery
a nedostatek kapacity. 
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Fotbalisté SK Bašť postupují do okresního přeboru

Fotbalisté SK Bašť mají za sebou jednu z nejlepších sezon ve svoji historii. 
Všechny mužstva od nejmenších až po dospělých ukázali svoji kvalitu, srdce, 
bojovnost a vzorně reprezentovali naši obec. 

Dospělý tým Sk Bašť má za sebou náročnou sezonu. Musíme uznat, že se 
kvalita soutěže každým rokem zvedá a soupeři nám nic nedarovali. Kvalita 
jednotlivců, bojovnost a týmový duch nás posunuli k 17 vítezstvím v sezoně. To 
nás vyšvihlo na konečné druhé místo v celé soutěži. V konečném zúčtování nám 
druhé místo zaručilo postup o soutěž výš a příští rok si zahrajeme okresní přebor. 
Je to naplněný sen všech fotbalových nadšenců, Bašť takhle vysoko nehrála už 
desítky let. Za to, že jsme to dosáhli, chci poděkovat vedení obce za podporu 
v našich aktivitách, vedení SK Bašť za jejich každodenní práci, naším fanouškům, 
který s námi prožívají jak radostné tak i těžké chvíle a hlavně všem hráčům
a jejich rodinám. Osobitě se chci poděkovat M.Juskovi za starostlivost o náš 
fotbalový stánek. Stejně tak děkujeme H.Kubátové za starostlivost o náš bufet
a občerstvení.

Úspěchy dospělých jsou jen zlomkem našich radostí. Stejně tak nás potěšili děti všech věkových kategorií. 
Láskou k fotbalu, nadšením a pilností připravili pro nás nespočetné množství vítězných zápasů
a turnajových výher. Trofeje, které nasbírali, nám můžu závidět i mnohem větší kluby. Za to patří velké díky 
všem trenérům, za jejich neúnavnou práci a všem rodičům za podporu.

Už teď se těšíme na nový ročník a na nové výzvy. Budeme rádi, když se přijedete podívat na naše 
zápasy v nové sezoně a podpoříte nás. Taky budeme rádi, když mezi nás přivedete svoje ratolesti, abychom 
z nich vychovali nové hvězdy nejen bašteckého fotbalu. 

Attila Magyar, SK Bašť
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OTEVŘENÍ POBOČKY POŠTA PARTNER V BAŠTI
V pondělí 1.7.2019 ve 13:00 bude v naší obci otevřena nová 
pobočka České pošty, a to v rámci sítě Pošta Partner. Provoz 
pobočky tak půjde na náklady obce. Česká pošta bude zajištění 
slučeb hradit dle ceníku. Celkové předpokládané platby od 
České pošty pokryjí cca 50% provozních nákladů.

Foto z 
výstavby

Provozní doba

Další vydání 
Baštěckého 

zpravodaje je 
plánováno na 
srpen 2019
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