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ROZVOJ OBCE A RŮST POČTU OBYVATEL
Naše obec zažila za posledních patnáct let obrovský rozmach výstavby. Počet trvale hlášených obyvatel je 
oproti roku 2005 více jak pětinásobný. Bašť měla tehdy 548 obyvatel. K 1 .1. 2019 už toto číslo narostlo na 
2 696 obyvatel a neustále roste. Od roku 2005 je v obci realizován jeden developerský projekt za druhým. 
Výstavba již sice není tak dynamická jako v uplynulých letech, ale i nadále probíhá. Poslední povolené 
projekty ještě nejsou dokončeny. Současně platný Územní plán obce obsahuje další plochy, které jsou určené 
pro bytovou výstavbu a na kterých dosud výstavba zahájena nebyla. Jednou z nich je lokalita Na Dlouhých, 
která je v současnosti v územní rezervě. To mimo jiné znamená, že do změny územního plánu, která by 
rezervu zrušila, výstavba povolena být nemůže. Nicméně lokalita Na Dlouhých ještě není uzavřena. Nejsou 
ukončeny soudní spory, které proti nám vede vlastník pozemku.
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BURZA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

V sobotu 7.9.2019 se na 
fotbalovém hřišti se konala první 
burza zájmových kroužků v Bašti. 

Na jednom místě a v jeden čas 
tak bylo možné si prohlédnout a 
také vyzkoušet kroužky z 
blízkého okolí.

Dodatečně všem děkujeme za 
účast a těšíme se na další 
ročník.

Druhou plochou, která umožňuje zásadní 
bytovou výstavu, je areál bývalého statku 
v centru obce. Na únorovém jednání 
zastupitelstva dokonce vystoupil zástupce 
developera, který odprezentoval projekt 
s možnou výstavbou až stovek malometrážních 
bytů.
Bytová výstavba tak v obci probíhala a probíhá 
značným tempem. Jelikož developerským 
společnostem nebyly stanoveny žádné 
podmínky, byly uzavírány jen plánovací smlouvy, 
které mohou stanovit pouze příspěvky na 
infrastrukturu obce a proces převedení sítí do 
vlastnictví obce. Podmínky ve vztahu k širšímu 
okolí nových developerských projektů, jako 
například propojení lokalit, parkování vozidel, 
veřejná zeleň, místa pro setkávání obyvatel 
apod. v plánovacích smlouvách chybí. Chybí 
také požadavky na vybudování prostor pro 
občanskou vybavenost. Plánovací smlouvy 
nebyly dokonce uzavřeny u všech 
developerských projektů, jen u některých. Do 
zásadního jednání s investorem se obec 
v minulosti pustila jen jednou, a to už již 
zmíněné lokality Na Dlouhých. 

V listopadu 2012 zastupitelstvo schválilo nákup parku (parc. č. 36/1 
v k.ú. Bašť) a v roce 2015 pak zastupitelstvo schválilo pořízení 
budovy U Oličů, kde je nyní dokončována celková rekonstrukce.

U Oličů tak bude znovu otevřen prostor pro restauraci, dále prostory 
pro Komunitní centrum, pro dětskou skupinu a od července zde 
funguje Pošta Partner. To ale stále není dostatečná vybavenost pro 
obec, která pravděpodobně v letech 2023 – 2024 překročí hranici 
3.000 obyvatel. 

Proto zastupitelstvo schválilo v červenci 2019 pořízení areálu 
bývalého statku do majetku obce. Obec tak získala zcela zásadní 
území v samotném centru obce o rozloze bezmála 14 500 m2  (vč. 
stávajících staveb). 

Škoda jen, že stejný přístup nebyl zvolen pro 
developerské projekty v lokalitě Vlkánice, kde 
byla ze strany obce výstavba umožněna bez 
dalších podmínek. S developerem, který měl 
v plánu bytovou výstavbu ve statku, vedla bývalá 
starostka několikero jednání. Všechny tyto kroky, 
nejen že neulehčují postavení obce při dalších 
soudních řízeních, ale navíc zhoršují situaci 
s nedostatečnou kapacitou ČOV a 
nedostatečnou nabídkou služeb občanské 
vybavenosti.
Představa, že občanskou vybavenost obce 
budou řešit investoři sami od sebe pro blaho 
jejich budoucích klientů a budoucích obyvatel 
obce, a to na úkor svých zisků, je při nejmenším 
úsměvná. To je úkol obce. Obec může vyjednat 
podmínky výstavby do plánovací smlouvy a 
smluv s developery podle občanského zákoníku, 
nebo řešit občanskou vybavenost ve vlastní 
režii. Nám nyní zbývá už jen ta druhá možnost. 
Jedním z předpokladů pro rozvoj občanské 
vybavenosti je najít vhodný prostor. Prostor, 
který by byl v majetku obce. Jedině tak může mít 
obec realizaci plně pod kontrolou.

HALLOWEENSKÝ PRŮVOD

Průvod v maskách zaplnil ulice 
Baště a zakončil svou cestu na 
fotbalovém hřišti opékáním 
buřtů. Akci již tradičně pořádalo 
sdružení Baštěcké ženy ve 
čtvrtek 31.10. 2019.
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Jsme si vědomi, že je to za cenu dalšího 
zadlužení, a že s prostorem budou ještě 
obrovské starosti. Víme, že součástí areálu je 
památkově chráněná budova bývalé panské 
sýpky i to, že objekt stávající ubytovny není 
součástí pořízeného majetku. Přesto všechno 
si stojíme za tím, že je to správný krok. Ten 
zásadní krok, který nám umožní reálně 
pracovat na zkvalitnění života v naší obci. 
Celková cena areálu byla smluvně dohodnuta 
na částku 25.417.800 Kč (1.800 Kč/m2). 
Téměř celá částka (25,4 mil. Kč) je kryta 
úvěrem s fixací na 10 let. Naše obec má 
dostatečné příjmy na to, aby byla schopna bez 
větších problémů všechny úvěry, vč. tohoto 
nového, splácet. Považujeme za strategické 
pořízení takového majetku. Areál umožní v 
budoucnu rozvoj občanské vybavenosti, 
poskytne dostatečný prostor pro setkávání 
obyvatel obce, pro vybudování základní školy 
a zcela jistě také pro tvorbu nových 
pracovních míst. V neposlední řadě koupě 
obcí znamená definitivní zastavení jakýchkoli 
developerských aktivit v tomto prostoru.

Již proběhla řada jednání s odborníky v rámci 
formulování vize budoucího využití. Jsme 
například v kontaktu s Centrem energeticky 
efektivních budov při ČVUT, s Generálním 
ředitelstvím Národního památkového ústavu, 
architekty, projektanty, ale také se 
Středočeským krajem. Další jednání nás ještě 
čekají. Počítáme se zapojením vás, našich 
spoluobčanů, abychom společně nalezli 
skutečné centrum obce, které bude pro nás 
všechny znamenat příjemný a klidný prostor 
pro setkávání. Věříme, že řadu služeb 
můžeme mít přímo u nás v obci a nemusíme 
za nimi jezdit ven. 
Je velmi snadné záměr kritizovat a lacině 
shazovat. Bavíme se ale o našem budoucím 
rozvoji. Naše obec není od okolního světa 
izolována, ale naopak. V našem 
bezprostředním okolí jsou plánovány velké 
infrastrukturní projekty, které budou znamenat 
na jedné straně výbornou dopravní 
dostupnost, na druhou stranu ale také určitou 
zátěž a tlak na další bytovou výstavbu. Buďme 
na to připravení. Naučme se stanovovat 
podmínky budoucího rozvoje v naší obci. 

Bašť je naše obec. Chtějme pro ni tedy to 
nejlepší a řešme budoucnost, dokud je čas.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vítání nových občánků obce se bude konat
v termínech 30.11.2019 a 14.12.2019.

Místem konání je Obecní úřad.

Máte-li zájem o slavnostní přivítání Vašeho
miminka, kontaktujte nás na e-mailu 
ou@obecbast.cz
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Jak již bylo řečeno, počet obyvatel naší obce od roku 2005 roste. Z původních 548 na 2969
(k 1. 1. 2019). Obec Bašť si nechal v roce 2016 zpracovat demografickou studii. Jedním z důvodů 
byl požadavek získání přesnějších počtů předškolních a školních dětí. Na růst obyvatel obec 
reagovala výstavbou tří nových budov pro mateřské školy. Dnešní celková kapacita MŠ je tak 
max. 98 dětí. Spádovou základní školou je ZŠ v Líbeznicích, jejíž kapacita se průběžně 
rozšiřovala a po dostavbě Neorondelu se navýšila na 1600 žáků.

Ale vývoj bytové zástavby v širokém okolí staví všechny obce, pro které je tato ZŠ Líbeznice 
spádová, před akutní problém nedostatečné kapacity. V Líbeznicích již není další prostor pro 
rozšíření školy, proto spádové obce reagovaly založením Svazku obcí Pod Beckovem. V rámci 
svazku je řešeno primárně navýšení kapacity Základní školy ve spádovém území.

VÝVOJ POČTU OBYVATEL VERSUS PROGNÓZA PRO 
KAPACITY ZŠ A MŠ

V srpnu letošního roku byla zpracována nová demografická studie, která sleduje aktuální vývoj 
počtu obyvatel nejen v Bašti, ale i dalších obcí, jejichž děti navštěvují ZŠ Líbeznice. Přesnost 
prognóz je úzce závislá na vstupních datech. Podané informace o výstavbě v naší obci byly 
takové, že studie dále předvídala mírnější nárůst obyvatel, nezahrnovala možnou výstavbu lokality 
Na Dlouhých, nepočítala s tak rozsáhlou zástavbou v lokalitě Vlkánice.  Proto autor zvolil pro svoji 
prognózu střední variantu výpočtu. Jak se ale ukázalo skutečný vývoj výstavby a s ním spojenou 
migrací obyvatel byl dynamičtější. Roční průměr růstu byl, a stále je, bezmála 60 bytových 
jednotek ročně. Proto byl současný počet obyvatel predikován až pro rok 2023. To samozřejmě 
znamená také jiný počet dětí. Pokud by v roce 2016 byla vyhlášena stavební uzávěra, jak  
z důvodu kapacity ČOV podle Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav požadovala Česká inspekce životního prostředí, zřejmě bychom dnes řešili mírnější 
následky.

Mateřská škola
Graf zcela zřetelně ukazuje 
odchylky prognóz z roku 2016 a 
2019. Modrá čára znázorňuje 
očekávaný vývoj dle studie 
z prosince 2016 a šedá, resp. 
oranžová pak skutečný vývoj 
v letech 2017 – 2019 a další 
výhled.

Podle Studie z prosince 2016 
počet dětí ve věku 3-5 let jen 
lehce převyšoval kapacitu naší 
mateřské školy. Ovšem podle 
aktualizované studie ze srpna 
2019 je již situace jiná. Srovnáme-
li například rok 2021 jde o 118 dětí 
oproti 149 v aktualizované verzi. 

První studie také predikovala pro rok 2019 jen 122 dětí 
v daném rozpětí. Rozdíly znázorňuje tabulka. Nová studie 
tak může změnit pohled na potřebu navýšení kapacity 
mateřské školy.

Základní škola
Obdobná situace je pak při pohledu na 
potřebné kapacity základní školy. Pro 
přehlednost jsou data v tabulce. 
Z tabulky jasně vyplývá, kolik dětí 
školou povinných je v současnosti 
v naší obci a kolik jich bude v blízké 
budoucnosti.
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Potřeba vybudování ZŠ na území obce je zřejmá, v opačném případě budeme jako obec 
postaveni před nereálné navýšení dopravní obslužnosti. V loni ZŠ v Líbeznicích navštěvovalo 211 
dětí z Baště, letošní školní rok je to už 239 dětí. Lze předpokládat, že jejich počet poroste 
vzhledem k tomu, že se s nedostatečnou kapacitou základních škol potýkají nejen obce v okolí, 
ale i blízké pražské městské části. Kapacita ZŠ, které je třeba pro spádovou oblast dosáhnout, se 
pohybuje mezi 2 250 – 2 500 žáků.
Na posledním jednání starostů Svazku obcí Pod Beckovem byl domluven pracovní závěr, že nová 
velká budova (s kapacitou 540 dětí) bude umístěna v naší obci. Areál statku k tomu nabízí 
příhodné místo. Druhá, menší budova (s kapacitou 270 dětí) by pak měla být umístěna buď 
v Nové Vsi, nebo v Měšicích. Rozhodnutí bude přijato na jednom z dalších jednání Svazku.

Obě varianty budou tzv. plně organizovány, tj. od první po devátou třídu. Jako součást budov je 
počítáno s kuchyní a jídelnou a také s tělocvičnou. Naše obec by tak získala nejen potřebnou 
budovu Základní školy, ale také další zázemí pro sport a pro mimoškolní aktivity. Zároveň bude-li 
nová budova ZŠ s dostatečnou kapacitou v centru naší obce, nebudou muset naše děti dojíždět. 
Bude jim umožněno chodit do školy v místě svého domova. Kromě toho, že by to částečně 
vyřešilo problematiku dopravní obslužnosti, nebudou děti od malička získávat návyk cestovat za 
základními potřebami mimo obce. Budou si budovat větší vztah k místu, kde bydlí. 

Financování výstavby budov je plánováno z dotačních zdrojů Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR, případně z Ministerstva financí ČR. Pokud budou podmínky jako v minulých 
letech, tak se budou obce podílet na celkových nákladech souhrnně ve výši 30 %. Tento podíl pak 
bude dále rozpočítáván podle skutečného počtu dětí v budovách škol, a to souhrnně. Podle 
odhadů a propočtů by se celkové náklady na výstavbu obou budov měly pohybovat cca mezi 415 
a 437 mil. Kč. 
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SK BAŠŤ MLÁDEŽ – POHLED TRENÉRA
Za Sk Bašť mládež mohu říci, že celé tažení fotbalovým 
podzimem bylo vcelku vydařené. Sezónu jsme 
odstartovali již v srpnu na soustředění ve Sportovním 
centru Benešov, kde jsme začali nabírat síly do sezóny 
2019- 20.

Fotbalová mládež v Bašti se skládá z  9 trenérů a více jak 
50 dětí ve věku 4 – 12 let, které jsou rozděleny do 4 
kategorií.

V kategorii mini přípravky jsou děti předškolního věku, 
které na jaře začaly dělat první fotbalové krůčky a již nám 
dělají velkou radost. Turnajovou soutěž odehrály na 
fotbalovém hřišti ČAFC Praha, kde poměřily síly s nejen 
Pražskými kluby jako Dukla, Slávie a dalšími, ale i s týmy 
z velkých měst, jako je Beroun, Benešov, Roztoky…
A věřte, nevěřte ve velkém finálovém turnaji s konkurencí 
12 týmů, naše hvězdičky nenašly přemožitele a za 
podzimní část si na krk nasadily zlaté medaile.

Dále máme v okresní fotbalové soutěži 
přihlášené i kategorie mladší a starší 
přípravky. Obě kategorie hrají soutěž 
turnajově, systémem, kde hrají každý 
s každým. Pro mladší přípravku to byla velice 
vydařená soutěž. Na trénincích hráči makali, 
odehráli mnoho přípravných utkání a celou 
sezónou procházeli, jak nůž máslem. Na 
konec, s velkým bodovým náskokem, svojí 
skupinu vyhráli a obsadili příčku nejvyšší.   

Kluci ze starší přípravky to letos měli asi 
nejtěžší. Celkem odehráli přes 30 utkání a to 
někteří s vypětím všech sil. Jelikož nás trápí 
trn v patě v podobě málo hráčů v této 
kategorii. I když se kluci rvali, jak to šlo, tak 
v jejich silné skupině se umístili na krásném 
čtvrtém místě.

Jako poslední, naše vlajková loď a to kategorie mladších žáků, 
kteří hrají okresní přebor skupinu A systémem již tradičním, a to 
mistrovské zápasy každý týden. V současné době, jelikož soutěž 
není ještě u konce, bojují o příčky v horní části tabulky, a to do 
pátého místa ze třinácti týmů. Duo trenérů udělalo z kluků dobrý 
tým a myslím, že do budoucna nám udělají ještě hodně radosti.
Přes zimu rozhodně zahálet nebudeme. S přípravkami nás čeká 
řada zimních turnajů a žáci odehrají zimní ligu na hřišti FK Loko 
Vltavín.

Kdybych to shrnul, tak se v tak zvaných provizorních podmínkách, 
které nám naše hřiště se zázemím umožňuje, docela dobře daří. 
Nastartovali jsme u nás mládežnické hráče, kteří již hrají 
v ligových a jiných pražských klubech velkých jmen.   

Co mě ale velice trápí, jsou tréninkové podmínky v zimním období. 
Najít si tělocvičnu, nebo hřiště s umělou trávou a osvětlením 
v přiměřené vzdálenosti je nadlidský výkon. I když mládežníci z 
SK Bašť, podle mého názoru, dobře reprezentují obec, tak nám 
stále chybí adekvátní zázemí k naší práci.  Ale věřím, že se do 
budoucna podmínky pro fotbal a všeobecně pro sport v obci 
zlepší, aby naše děti nemusely za svými sporty dojíždět do 
okolních obcí a měst.      

Milan Juska 
Trenér mládeže SK Bašť
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ŽIJÍ MEZI NÁMI
 

V červnovém čísle našeho Zpravodaje jsme seznámili čtenáře s existencí a posláním mobilních 
hospiců a také s hospicem, který vznikl a působí na území obce, HOSPICEM TEMPUS, z.s. Tento 
článek tedy volně navazuje na řádky z předprázdninového čísla a chce čtenáře seznámit s čím se 
bohužel musí hospic potýkat a vypořádat.

HOSPIC TEMPUS, z.s. poskytuje velmi levné služby umírajícím a jejich rodinám v jejich domácím 
prostředí. Kromě poskytované odborné zdravotní péče půjčuje svým klientům zdarma 
zdravotnické pomůcky. Ty jsou dopravovány, také zdarma, modrým autem Renault Master. Více 
než rok tento automobil parkuje na soukromém pozemku. V současné době se závozem pomůcek 
nově pomáhá dobrovolník, který má řidičský průkaz teprve rok a úzkými vraty na dvorek ještě 
neprojede. Proto auto občas nechá stát na vyznačeném parkovacím místě v ulici Měšická...

Loni v listopadu hospic pořídil ze sponzorského daru úplně nové pneumatiky nákladem 12 000,- 
Kč. Někomu ale zřejmě hospicový automobil na ulici překáží... A překáží natolik, že automobilu 
prorazil pneumatiku z boku. Poprvé v červenci, podruhé v srpnu, také z boku a pro jistotu hned na 
dvou místech. V této věci bylo podáno oznámení Policii České republiky. Všem občanům, které 
Policie v této věci oslovila a kteří podali cenné informace děkujeme. Zároveň děkujeme všem, 
kteří mohou poskytnout finanční pomoc na účet hospice 115-4273410257/0100.

www.hospictempus.cz



          Baštěcký zpravodaj



OBEC BAŠŤ 
pořádá zájezd na představení LES ve 
čtvrtek 6. února 2020 od 19:00 v 
divadle Studio Dva.

Vstupenky s 50 % slevou, doprava 
autobusem zdarma.

V hlavních rolích: Iva Janžurová, 
Miloslav Mejzlík, Igor Orozovič, 
Vladislav Beneš..

REZERVACE VSTUPENEK:
na 283 981 065 nebo
ou@obecbast.cz do 22. listopadu 2019

Na divadelní představení SUGAR, které se 
koná 3. prosince 2019 od 19:00 v divadle 
Na Fidlovačce odjíždí autobus v 17:35 od 
bývalé restaurace Vila (hlavní silnice) Malý 
Bašť a v 17:40 od obecního úřadu 
( autobusová zastávka)
Přejeme příjemný kulturní zážitek.
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