
Zpravodaj Obce Bašť • číslo 3 • březen 2017

Baštěcký

www.obecbast.cz

Vážení spoluobčané,

jaro pomalu, ale jistě přebírá nadvládu nad 
zimou. Tu jsme si letos užili do sytosti, až 
nám přidělala vrásky kvůli zimní údržbě, 
ale sněhu na lyžování bylo a je stále dost 
a po letech jsme v Bašti zase mohli bruslit 
na rybnících. Ráno nás budí ptáčci, v trávě 
můžeme najít sněženky. Bohužel roztání 
sněhu odhaluje i méně hezké věci.

Podél chodníků ve strouhách, na silnicích, 
v trávě, tam všude se objevují odpadky, 
které tam někdo vyhodil v domnění, že ve 
sněhu se ztratí. Bohužel se neztratily, pou-
ze změnily barvu a konzistenci a tak nám 
nezbývá, než celou obec pořádně uklidit. 
Od jara bude mít obecní úřad posilu, která 
bude mít úklid na starosti. Samozřejmostí  
je také zapojení obce do akce Ukliďme Čes-
ko, o které vás budeme informovat v příš-
tím vydání Zpravodaje. Už nyní si můžete 
poznamenat do diářů sobotu 8. dubna.

Chtěla bych využít této příležitosti a znovu 
apelovat na všechny majitele psů, aby po 
svých čtyřnozích miláčcích uklízeli. V sou-
časné době jsou v obci instalovány dvě 
desítky košů, u kterých jsou pravidelně 
doplňovány sáčky na psí exkrementy. Bo-
hužel není neobvyklé, že exkrementy jsou 
přímo u tohoto koše. Tento stav vadí nejen 
mě, která psa nemám, ale ozývají se stále 
častěji i „pejskaři“. Děti začnou pobíhat po 
trávnících, pracovníci technických služeb 
budou tyto trávníky sekat a pro všechny z 
nás je nepříjemný i samotný pohled na ně-
kdy pěkně velké „hromady“. Přivítám vaše 
náměty, kde by bylo vhodné koše doplnit 
nebo upozornění, že došly sáčky. 

Jaro na vás dýchne i ze Zpravodaje. Přiná-
šíme zde informace o akcích, které mají 
slova jarní nebo velikonoční přímo ve 
svých názvech, ať už se jedná o Bazárek 
nebo o zbrusu nový Velikonoční jarmark 
jako předzvěst Velikonoc. Věřím, že bohaté 
nabídky spolků využijete a potkáme se na 
některé ze společenských akcí, které nás na 
jaře čekají.

Krásné jaro vám přeje

Iva Cucová
starostka

ÚVODNÍ SLOVO

   Pokračování na str. 6

   Pokračování na str. 3

SOUD ZRUŠIL OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO 
LETIŠTĚ VODOCHODY

NA VELIKONOČNÍM JARMARKU SE BUDEME 
PŘEDEVŠÍM BAVIT

Od prodeje společnosti Aero Vodochody skupině Penta uplynulo již deset let. Aktivní vy-
stupování obcí a dalších iniciativ proti záměru rozšíření letiště tak vstupuje do druhého 
desetiletí boje. V červnu 2016 ministr životního prostředí Richard Brabec oznámil, že po-
sudek EIA je nutné aktualizovat. V únoru tohoto roku vydalo Ministerstvo dopravy Roz-
hodnutí, kterým zrušilo vydané stavební povolení pro stavbu odvodnění odbavovací plo-
chy západ letiště Vodochody a Městský soud zrušil opatření obecné povahy, kterým Úřad 
civilního letectví stanovil ochranné hlukové pásmo. Skupině Penta se tak opět komplikují 
plány na rozšíření letiště ve Vodochodech.  

Blíží se Velikonoce. Pro mnohé svátek jara a  především tradice. Bašť se baví přichází 
s novou akcí, kterou je Velikonoční jarmark. Na co se můžeme v neděli 9. dubna od 10 
do 15 hodin při této příležitosti těšit, jsme se zeptali Renaty Tlustošové, členky nově zvolené 
výkonné rady spolku.

Znamená jarmark ve  vašem podání pouze možnost nakoupit nebo jste pro návštěvníky 
připravily i jiné aktivity?
Program Velikonočního jarmarku bude pestrý, každý člen rodiny si najde to své. Nejmenší 
děti se mohou těšit na  divadélko, větší děti a  maminky mohou tvořit. Stánkový prodej zboží 

Dosud nebylo aktualizované závazné stanovisko EIA. Jde o složité řízení, a jak uvedla mluvčí Mini-
sterstva životního prostředí, na zezávaznění stanoviska se aktivně pracuje. 

Letiště musí navíc splnit i řadu dalších podmínek, například zbudovat přivaděč z nedaleké dálnice 
D8. Tomu se ovšem obce rovněž brání. Obec má k dispozici dopis starostky Odolené Vody, který 
reaguje na výzvu společnosti Letiště Vodochody k úhradě nákladů vynaložených na přípravu a rea-

Vizualizace budoucí podoby mezinárodního letiště   Autor: Penta
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Z ÚNOROVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Z BAŠTĚ DO MĚŠIC, MRATÍNA A BRANDÝSA 
SEDMKRÁT DENNĚ

Z REDAKČNÍ POŠTY

UZAVŘENÍ MŠ BAŠŤ

Ve dnech od 3. 7. do 4. 8. 2017 a od 14. do 
31. 8. 2017 bude mateřská škola uzavřena. 
Náhradní provoz zajišťují školky okolních 
obcí:

Mratín     3. 7. – 10. 7. 2017

Měšice  10. 7. – 14. 7. 2017

Líbeznice  31. 7. –   4. 8. 2017

MŠ Bašť bude během letních prázdnin otev- 
řena v týdnu od  7. 8. – 11. 8. 2017.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE 
V 1. POLOLETÍ 2017

Zasedání zastupitelstva obce budou v těch-
to termínech:

	 	n  3. dubna

	 	n  24. dubna

	 	n  22. května

	 	n  19. června

SBĚR POUŽITÝCH ODĚVŮ

V Bašti jsou v současné době k dispozici již 
čtyři kontejnery na  použité oděvy. Tři bílé 
od společnosti TextilEco (Nová Bašť a ulice 
K  Beckovu) a  jeden modrý od  společnosti 
FCC (Náves). V  roce 2016 bylo jejich pro-
střednictvím sebráno přibližně 5 000 kg vy-
sloužilého ošacení. Nepoškozené oblečení 
může dále sloužit svému původnímu úče-
lu, poškozené oděvy se zpracovávají podle 
materiálového složení (a  jsou využitelné 
například jako příměs při výrobě kartonů) 
a zbývající silně znečištěné kusy se používají 
jako palivo v elektrárnách.

V neděli 5. března 2017 dojde ke změně jízdního 
řádu regionální autobusové linky PID 417. Pět 
spojů v každém směru, které od Brandýsa nad 
Labem jely přes Líbeznice do Hovorčovic, bude 
nově vedeno do  Baště, kde budou ukončeny 
v zastávce Bašť, Baštěk.
Linka 417 je v  provozu pouze v  pracovních 
dnech. V Bašti obsluhuje zastávky u obecního 
úřadu a  v  Baštěku, v  Líbeznicích zastavuje 
u  pošty a  dále pokračuje přes Měšice, Mratín, 
Sluhy, Brázdim a  Polerady do  Brandýsa nad 
Labem-Staré Boleslavi. V  provozu linky 368 
nedochází k žádným změnám.

(ROPID) Linka 417 nás doveze i do Líbeznic Foto: ROPID

UKLÁDÁNÍ ZAHRADNÍHO 
ODPADU NA SBĚRNÉM MÍSTĚ

Ukládání zahradního odpadu a  bioodpadu 
na sběrném místě v ulici Za Kovárnou bude 
možné od  soboty 18. března 2017. V  so-
botu bude sběrné místo otevřeno od  8.00 
do 12.00 hodin. Úterní provoz sběrného mís-
ta bude zahájen 4. dubna. V úterý bude ote-
vřeno vždy od 18:00 do 20:00 hodin. Kromě 
zahradního odpadu a  bioodpadu je možné 
na sběrném místě odkládat také velkoobje-
mový odpad, elektroodpad a použité tonery.

ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU

Svoz bioodpadu ve  sběrných nádobách 
hnědé barvy bude v letošním roce probíhat 
každé sudé pondělí od 3. dubna do 27. lis-
topadu. Odpad může být vyvážen již v brz-
kých ranních hodinách, a  je proto třeba 
nádobu k vývozu připravit včas, nejlépe již 
večer o den dříve.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
  výsledky demografické studie Baště 

a okolních obcí,
  návrh výboru pro společenské záležitosti 

na rozdělení dotací pro spolky na rok 2017.

schválilo:
  plánovací smlouvu mezi obcí Bašť a společ-

ností Rodinné domy Bašť s.r.o. dle závěrů 
rozpravy,

  smlouvu o  zřízení věcného břemene – 

  Vážená paní starostko, 
obracím se na Vás s prosbou o zlepšení svozu odpadu a úklidu psích 
exkrementů. Vím, že tato problematika si žádá hlavně spolupráci 
nás, občanů, přesto bych Vás ráda požádala, pokud to jen trochu jde 
o pomoc například pomocí informování ve zpravodajích/schůzích 
apod., případně pokud lze navýšit svoz plastů a papíru.
V ulici K Vlkánici, kde i bydlím, se nachází popelnice na  tříděný 
odpad, popelnice jsou stále plné, není šance tam něco vyhodit. 
Před pár dny sem někdo dokonce odložil nepoužívanou tiskárnu, 
v letních měsících dokonce  nádobu od barvy. Nedokážu pochopit, 
že někdo vidí plnou popelnici na  kartony a  stejně tam přihodí 
další, i  když se kartony již válí po  zemi. Ráda bych se zmínila 
o  problematice psích exkrementů v  této lokalitě. Sama mám psa, 
se kterým zde chodím na procházky a samozřejmě po něm sbírám 
exkrementy, takže chodit se sáčkem mi nepřijde nic divného. V  této lokalitě sousedi psa 
převážně nemají, potkávám spíše starousedlíky, které zde asi dříve měli volné pole pro venčení 
svých mazlíčků. Když se zde ale procházíte, vidíte (i když v trávě) jeden psí exkrement vedle 
druhého. Když jako majitel psa po svém psovi sbírám, je mi do breku, když vidím ty velké lejna 
vedle a modlím se, abych si při sbírání něco nenašlápla na botu.
Nelibost v  této lokalitě ohledně koňských trusů asi není ve  Vaší kompetenci, i  přesto bych 
na ni ráda upozornila. I po našem upozornění jezdců na koni, že neuklízí trus při projížďkách, 
zůstává stále nepořádek a to na chodnících!

Ing. L. Martinková
(redakčně kráceno)

  Dobrý den paní ředitelko, (MŠ, pozn. red.)
ráda bych Vám a Vašim kolegyním poděkovala za pestrý program, který pro děti každý měsíc 
připravujete. Není jednoduché vymyslet a  vybrat program tak, aby byl pro děti zajímavý 
a  zároveň poučný, ale podle mého názoru se Vám to daří. Velmi se nám s  manželem líbí 
divadýlka ve  školce, ale i  výlety mimo školku. Například z  návštěvy knihovny byla naše 
Andrejka velmi nadšená a také návštěva cannisterapeutických pejsků měla úspěch.

D. Vajnerová
(redakčně kráceno)

Nepochopitelné chování 
některých z nás
 Foto: L. Tlustoš
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   Pokračování ze str. 1

lizaci dopravního napojení letiště. Platná územně plánovací dokumentace 
na úrovni Středočeského kraje se záměrem mimoúrovňové křižovatky ne-
počítá, záměr nadmístního významu již není obsažen v Zásadách územ-
ního rozvoje Středočeského kraje, které byly v této části rozsudkem Kraj-
ského soudu v Praze v roce 2014 zrušeny. Proto Odolena Voda vyhlásila 
stavební uzávěru na tuto lokalitu.

Městský soud v  Praze zrušil 16. února ochranné hlukové pásmo letiště 
ve Vodochodech, které loni na podzim vyhlásil ÚCL. Důvodem rozhod-
nutí soudu byla zejména skutečnost, že zřízení ochranného hlukového 
pásma letecký úřad neprojednal s úřadem územního plánování, v tomto 
případě Středočeského kraje. Soud tak vyhověl žalobě obcí, právnických 
a fyzických osob, kterým vadilo především to, že opatření by zasáhlo do je-
jich pravomocí či vlastnických práv. Městský soud také poukázal na to, že 
ÚCL vycházel z  neaktuálních podkladů - například hlukové studie byly 
5 let staré. Zajímavostí je, že letiště Vodochody by bylo po Ruzyni teprve 
druhé v Česku, u kterého by ochranné hlukové pásmo bylo stanoveno. Le-
tiště v Brně, Ostravě, Karlových Varech ani Pardubicích ochranné hlukové 
pásmo nemají. Při jednání SLV se symbolicky připilo na zrušení hlukového pásma Foto: V. Žihla

služebnosti k  pozemku parc. č. 371 v  k. ú. 
Bašť mezi obcí Bašť a  společností ČEZ 
Distribuce, a.s.,

   kalkulaci vodného a stočného pro rok 2017,
  zachování anuitního splácení s posunem čer-

pání úvěru u Komerční banky na rekonstruk-
ci U Oličů do prosince 2018 s  tím, že anui-

ta zůstává stejná a  dojde k  posunu splácení 
a tím i konce splatnosti úvěru,

  nabídku společnosti LESNÍ STŘEDOČESKÁ 
CZ s.r.o. na  obhospodařování lesa ve  vlast-
nictví obce za cenu 20 000 Kč ročního nájmu 
jako nejvýhodnější,

  zadávací dokumentaci na  veřejnou zakázku 

SOUD ZRUŠIL OCHRANNÉ HLUKOVÉ PÁSMO LETIŠTĚ VODOCHODY

VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI ??? STATISTIKA Z WEBU OBCE

na stavební práce pod názvem „Rekonstruk-
ce objektu č. p.  52 v  ulici Dlouhá v  Bašti – 
dostavba“. 

Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou 
k  dispozici v  úředních hodinách na  Obecním 
úřadě nebo na www.obecbast.cz.

Je pravděpodobné, že ÚCL podá proti rozhodnutí městského soudu ka-
sační stížnost. A společnost Penta zvažuje, zda se nepustí do arbitráže 
kvůli zmařené investici. 

(cuc, sta s využitím materiálů Economia, a.s.)

V  únoru 2017 asistovaly hlídky Obecní 
policie hned při dvou dopravních neho-
dách, kdy jeden z účastníků byl volně po-
bíhající pes, který vždy skončil s vážným 
zraněním. 
Máme to štěstí, že se v  těchto případech 
můžeme obrátit na  záchrannou veteri-
nární službu PET MEDIC, jejichž klíčoví 
pracovníci Ivana a Jiří Bidlovi žijí v Líbez-
nicích a  Obecní policie Líbeznice s  nimi 
úzce spolupracuje nejen při dopravních 
nehodách, ale i  v  dalších případech, kdy 
jsou nalezena zraněná zvířata. 
Zásahy u  zraněných zvířat jsou náročné pro všechny zúčastněné, 
vzhledem k tomu, že poraněné zvíře je vystresované, agresivní a útočí 
na přítomné záchranáře. Nebylo tomu jinak ani při jedné z únorových 
dopravních nehod, kdy pracovníci záchranné veterinární služby muse-
li zraněnému psovi podat utlumující látky, aby mohl být následně vy-
proštěn zpod vozidla, kde byl zaklíněn a následně ošetřen.
Většina volně pobíhajících psů, kteří jsou odchyceni, není opatřena 
identifikační známkou ani čipem. V  některých případech nepomůže 
k  identifikaci majitele psa ani nalezený čip a to vzhledem k tomu, že 
majitel  psa nechá „očipovat“, ale už ho nepřihlásí do příslušného regis-
tru zvířat. V současné době funguje v rámci ČR několik registrů zvířat, 
ze zkušenosti víme, že tyto mezi sebou moc nekomunikují a vždy mu-
síme oslovit několik registrů, než se podaří majitele nalézt.  
Pokud se podaří zjistit majitele volně pobíhajícího psa, který například 
způsobí dopravní nehodu, nebo volně pobíhající pes někoho zraní, je 
za způsobenou škodu, nebo zranění odpovědný majitel takového psa. 
V některých případech, kdy dojde k vážné újmě na zdraví může nezod-
povědný majitel volně pobíhajícího psa skončit s obviněním z trestné-
ho činu ublížení na zdraví z nedbalosti.

(Rudolf Sedlák, OP Líbeznice)

V roce 2016 navštívilo stránky obce 57 786 návštěvníků. Na webovou 
adresu www.obecbast.cz se od jejího zaregistrování v roce 2005 ke dni 
31. prosince 2014 přihlásilo celkem 309 618 návštěvníků.
V  měsíční návštěvnosti stránek obce byl překonán rekord z  října 
2013, kdy počet přihlášení dosáhl 4 745 návštěvníků, v listopadu 2016 
se na stránky obce přihlásilo 6 646 uživatelů. V loňském roce návštěv-
níci webových stránek zhlédli celkem 755 670 stránek.
Webové stránky zároveň slouží k zasílání aktualit na zadané mailové 
adresy. K 31. 12. 2016 bylo zaregistrováno 281 příjemců aktualit, kteří 
obdrželi 42 519 emailových zpráv, což představuje průměrně 151 aktu- 
álních informací za rok každému odběrateli. Tím se může stát každý, 
kdo má zájem o dění v obci, stačí zadat na webových stránkách, v čás-
ti Obec, na  podstránce Aktuality, svoji mailovou adresu. V  červnu 
loňského roku byla zavedena nová funkcionalita webu a  to zasílání 
SMS zpráv. K 31. 12. 2016 bylo k odběru SMS zpráv zaregistrováno 80 
telefonních čísel. Pokud máte zájem o tuto službu, můžete se přihlásit 
na webových stránkách nebo své telefonní číslo nahlásit telefonicky 
nebo osobně na obecním úřadě. Web obce je od  loňského roku re-
sponzivní, to znamená, že se zobrazuje v závislosti na tom, z jakého 
zařízení si jej prohlížíte. Přizpůsobí se telefonu, tabletu nebo počítači 
a jeho prohlížení je tak pro uživatele znatelně příjemnější. Dnem, kdy 
jsou webovky nejnavštěvovanější, je pondělí, následováno úterkem, 
středou a čtvrtkem na druhém místě a zbývajícími dny v týdnu.
 (cuc)

Čtečka čipů Foto: OP Líbeznice
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Baštěcká fotbalová přípravka v centru Popradu  Foto: SK Bašť

Vítězná sestava  Foto: SK Bašť

ZAHRANIČNÍ ÚSPĚCH BAŠTĚCKÉ FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY

Naši svěřenci se ke konci jarních prázdnin zúčastnili za odměnu 
prvního zahraničního turnaje v Popradu. 

Pro nás trenéry to byla velká výzva a hlavně zodpovědnost. Chtěli jsme 
dokázat rodičům a sponzorům, kteří nás podpořili a podporují, že i ta-
kovou výzvu společně s  hráči zvládneme. Naše cíle se díky bojovnosti 
a odhodlání baštěcké přípravky naplnily. 
V pátek 17.2. jsme měli očekávaný sraz v 6.30 hod na Hlavním nádraží 
v Praze. Po přesném příchodu všech zúčastněných proběhlo rozloučení 
s rodiči a troufáme si říci, že pro všechny hráče hurá na dobrodružství 
a reprezentaci naší obce. 
V 7.07 jsme odjížděli směr Poprad s Českými drahami a soupravou Pen-
dolino. Pro některé to byl už první zážitek. 
Po příjezdu na cílové místo jsme měli připraveny automobily, které nás 
dovezly na přátelské utkání v hale Základní školy. První utkání jsme pro-
hráli po 20 minutách 2:1 a druhé jsme vyhráli 3:1. Soupeři si nejspíše 
říkali, že to s námi budou mít v sobotu jednoduché, ale opak byl pravdou. 
Brzké vstávání našich hráčů a dlouhá cesta se logicky podepsala na přá-
telském utkání a dala dvěma soupeřům určitou pohodu k vzájemnému 
zápasu na zmíněném turnaji. 
Po přátelském utkání jsme se odebrali SMĚR NÁRODNÍ TRÉNINGO-
VÉ CENTRUM POPRAD – Domácí stadion pro fotbalový oddíl Poprad, 
který hraje druhou nejvyšší Slovenskou soutěž. V tomto centru je sou-
částí hotel RIVERSIDE ***.  Zde jsme všichni měli prozatímní domov 
a musíme říci, že skvělý včetně stravování. 
Po  páteční večeři jsme měli soukromou taktickou poradu v  zasedací 
místnosti hotelu a i to se vyplatilo. J
V sobotu při prvním zápase bylo vidět, že se naši mistři kvalitně vyspali 
a nasnídali. Ve skvělé náladě a plní očekávání jsme po zahájení turnaje 
nastoupili proti favoritovi turnaje,  s  nimž  jsme remizovali 1:1. Další 
zápasy jsme vyhráli a zajistili si těsné první místo. Musíme vyzdvihnout 
výborný výkon našeho jediného gólmana Marka Vanke po celou dobu 
turnaje, i přes nepříjemnou střelu do obličeje (jinak jistý gól) nadále chy-
tal a držel náš tým. Obrovský pokrok. 
Po návratu z turnaje byli hráči odměněni exkurzí Národního tréninko-
vého centra Poprad a skvělého relaxu v Aqua city Poprad včetně sladké 
bombičky.
Po  spořádaném odjezdu směr Praha čekalo na  nástupišti v  Praze veli-
ce milé překvapení od rodičů v podobě dárků a přípitku – samozřejmě 
Rychlé špunty. Děkujeme.
Naši svěřenci a Vaše děti s maximálním nasazením reprezentovali obec 
Bašť. Bojovali a vydřeli, i když těsná, vítězství. Jsme na ně patřičně hrdí. 
Pro nás je to další motivací rozvíjet baštěcký fotbal a připravovat pro děti 
různé cíle, bez kterých nelze získat úspěch. 
Poděkování patří trenérům FK Poprad za  skvěle zorganizovaný turnaj 
včetně turnajového zázemí a kladná slova pro všechny týmy při vyhla-
šování výsledků. 
Sestava: Marek Vanke – G, Adam Sekyrka, Mariana Sekyrková, Saša 
Spiridonov, Dominik Višňovský, Petr Holý, Eduard Doubek, Jan 
Hájek, Jakub Juska, Jan Filípek.

Obrovskou zásluhu na kompletní organizaci, která neměla chybu, patří 
trenéru Robertu Vanke.

Bez finanční podpory bychom nebyli schopni výlet zrealizovat. Poděko-
vání patří:

  Zahradnictví Na Předbojské - Leoš Velechovský
  Robert Vanke
  PECH GROUP, s.r.o. 
  Equitravel – Miroslav Pavelka
  Zdeňku Šabackému za zdravotnickou podporu a medikamenty
  Manželům Sekyrkovým, kteří byli součástí naší výpravy
  Všem rodičům za veškerou podporu 

Vaši trenéři.

 

 
 

   
U Přístavu 811, 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav 
 IČO: 27616347, DIČ: CZ27616347 
         

Dopravní společnost se sídlem v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi 
přijme 

 

ŘIDIČE AUTOBUSŮ  
( HPP, VPP, možnost i  důchodce) 

pro oblast Brandýsa nad Labem, Mělníka a Kralup n./Vlt. 
 

Požadujeme: 
 řidičský průkaz skupiny D  
 flexibilitu, bezúhonnost, profesní způsobilost  
 slušné vystupování vůči zákazníkům  

 
Poskytujeme : 

 náborový příspěvek ve výši 10.000,-Kč  
 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 
 sociální program   
 očkování proti chřipce 
 iontové nápoje a vitamínové prostředky 

 
Dále nabízíme:  

 průměrný měsíční plat dle odpracovaných hodin 30-32.000,-Kč  
 výhodu stálého zaměstnání i možnost VPP 
 zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky  
 diety  za odpracovaný den  
 možnost ubytování   
 pravidelná školení  
 ústroj  
 
Informace : na tel. +420 315 671 659 - p. Jakoubek , +420 326 911 522 -   
p. Trochta, nebo na adrese : ČSAD Střední Čechy, a. s. , U Přístavu 811, 250 01 
Brandýs n. L. – Stará Boleslav   
 
https://youtu.be/2DQkKP0jjJc 

     e-mail : csadsc@csad-me.cz 
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CYKLO TEAM BAŠŤ ve spolupráci s Bašť se baví pořádá

cyklovýlet okolo Baště 
pro celé rodiny
sobota 20. května, odjezdy z Návsi dle vybrané trasy

Bližší informace a přihlášky na 
www.cykloteambast.cz a
www.bastsebavi.cz

Různě náročné trasy
Pamětní trička pro účastníky 
(nutnost přihlášení do 15. 3.)

  BBBaaazzzááárrreeekkk   
jarního a letního dětského oblečení a obuvi 

11.3.2017 od 10 do 14 hodin 
 

V sobotu 10.3.2012 od 12 do 16 hodin v CPR Pohoda
Bašť) 

 

 spolek Bašť se baví  pořádá 

Příjem zboží : v sobotu 11.3.2017 od 9 do 10 hodin !! 
Výdej neprodaného zboží a výplata peněz : sobota 11.3.2017 od 14 do 15 hodin 
 

Jednotlivé kusy označte lístečkem a kódem obsahujícím cenu, velikost, číslo nabízené věci ve 
Vaší tabulce a pořadové číslo prodávajícího, které obdržíte na místě bývalé CPR POHODA (Za Vilou 
204, Bašť). Očíslovaný seznam všech věcí vepište do tabulky (ke stažení na www.bastsebavi.cz) a 

tu odevzdejte organizátorkám. Jeden prodejce může nabízet maximálně 100 kusů.  Stálé 
prodávající najdou své pořadové číslo na webových stránkách spolku. Prosíme o předchozí 

registraci. Spolek si ponechá 10% z ceny prodaných věcí a výtěžek věnuje na činnost Bašť se baví. 

Doplňující informace získáte na 602 133 667

BUDOU MALÍ ČTENÁŘI LETOS NOCOVAT V KNIHOVNĚ?

Otázka v titulku je namístě, protože v loňském roce bylo nocování při příležitosti Noci s Andersenem pro nízký zájem zrušeno. Akci pro 
obec letos opět organizačně zajišťuje Bašť se baví a tak jsme se zeptali Martiny Červenkové, členky nově zvolené výkonné rady, na co se 
malí čtenáři mohou těšit.

Noc s  Andersenem je jednou z  akcí, kterou české knihovny svádí 
v  konkurenci populárnějších médií boj o  zájem dětí a  dětské 
čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš 
nepřeje - knihy soupeří s  mnoha akčními lákadly od  bezduchého 
vysedání před televizní obrazovkou k  počítačový hrám. Noc 
s Andersenem se snaží tento stav zvrátit. První nocování proběhlo 
v  roce 2000 v  Uherském Hradišti, v  roce 2008 se poprvé připojila 
i  obec Bašť. Poprvé v  loňském roce byla tradice přerušena. 
V  letošním roce je noc věnována Čtyřlístku, tak jsme ji tak 
i  nazvaly, aby už samotný název byl pro malé čtenáře poutavější. 
Na  děti opět čekají soutěže, čtení, malování, bojovka, promítání 
filmu před spaním.

Jaká je organizace Noci?
Pokud nám to počasí dovolí, začneme pohybovými soutěžemi 
venku, v  parku u  knihovny. Po  hygieně a  večeři se v  knihovně již 
naplno pustíme do „práce“ s nejoblíbenějšími knížkami, které si děti 
přinesou. Čtení a vyprávění budeme přerušovat kvízy, hádankami, 
luštěním nebo tvořením. V pozdním večeru se vydáme na bojovku, 
kterou mají děti vždy nejraději. Po jejím ukončení bude následovat 

hygiena, lehká pozdní večeře pro největší hladovce a  promítnutí 
pohádky na  usínání. Ke  spánku se uložíme v  Centru pro rodinu 
Pohoda. Tam se také nasnídáme a  kolem deváté druhý den ráno 
budeme děti předávat rodičům. 

Co všechno kromě nejoblíbenější knížky děti potřebují?
Děti si s  sebou přinesou pouze věci na  přespání, to znamená 
pyžamko, spacák, karimatku, polštářek, kdo potřebuje, tak i plyšáka, 
hygienické potřeby. Potřebovat taky budou baterku, přezůvky, penál 
a  láhev na pití. Jinak pro ně budeme mít vše připravené, o  jídlo se 
samozřejmě postaráme. Bližší informace naleznou rodiče na  webu 
spolku Bašť se baví, kde bude k dispozici i přihláška.

Existují nějaká omezení pro přihlášení?
Akce je určena pro děti, které již čtou, nejlépe pro děti 2. a 3. tříd. 
Samozřejmě rádi přivítáme i prvňáčky nebo děti starší. Kapacita je 
omezena na 15 míst, proto s přihlášením neváhejte. 

Děkuji za rozhovor. 
 (cuc)
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bude doplněn ukázkou řemesla, rodiny se mohou zapojit 
do sportovního turnaje.
 
K Velikonocům neodmyslitelně patří vajíčka. Symbolizují 
sílu, úrodnost, nesmrtelnost, představují nový život. 
Budeme mít možnost si na jarmarku ozdobit vajíčka?
Malování vajíček má svůj původ v přírodě a  rozmanitost 
barev odráží rozmanitost vajíček různých ptáků. Původně 
se velikonoční vajíčka malovala červeně. Červená barva, 
barva života, byla symbolem vykoupení. K  malování 
se používala pouze vajíčka s  bílou skořápkou, protože 
na  nich vynikla barva. Na  nejstarších českých vajíčkách, 
pocházejících ze sběrů před sto lety, se nacházejí také různé 
veršíky, dobová rámování snítkami konvalinek a různých 
realisticky pojatých kvítků. Mezi techniky využívané 
ke  zdobení kraslic patří malování, vyškrabování, leptání 
kyselinou, nanášení voskem nebo polepování různými 
materiály (slámou, travní dužninou, textilem, barevnými 
papírky, miniaturními obrázky, mašličkami i  jemně 
stáčenými drátky). Vyfoukaná vajíčka se začala malovat až 
počátkem našeho století. My jsme pro účastníky připravily 
vajíčka vařená, vyfouknutá i polystyrenová. Zdobit je bude 
možné barvením, modrotiskem, bavlnkami, motouzem, 
krajkou, papírovými výseky, ubrouskovou technikou, 
peříčky, korálky a samotnými skořápkami. Nejen děti, ale 
i dospělí se mají na co těšit.

Bašť se baví se vždy věnovala kreativnímu tvoření. 
Můžeme se tedy těšit ještě na něco kromě zdobení vajíček?
Objednali jsme 5 kg zeleného proutí a  požádali pana 
Nováka z  Baštěku, aby děti naučil plést pomlázky. Děti 
si budou moci odnést vlastnoručně vyrobeného zajíčka 
z vlny a stále ještě jednáme o možnosti ukázek velikonoční 
vazby. S  ukázkami pletení košíků za  námi přijede pan 
Mgr. Nejedlý z Dolního Kramolína. Své proutěné výrobky 
bude samozřejmě nabízet k prodeji.

Co dalšího najdeme na stáncích?
Koření, perníky, pečivo, zavařeniny, vajíčka, bylinky, 
med, rakytník, na  stáncích bude k  dispozici teplá 
medovina a  na  místě pečený trdelník. Na  oběd nebo 
pro nápoje si budete moci zajít do  Restaurace Vila. Tím 
vlastně prozrazuji, že se velikonoční jarmark uskuteční 
v  prostorách parku, pro tvoření budou k  dispozici 
prostory v  knihovně, v  restauraci i  v  Centru pro rodinu 
Pohoda. Zároveň bych chtěla všem zájemcům nabídnout 
možnost prodeje rukodělných výrobků (dekorací, šperků 
atd.). Máme pro tento prodej k  dispozici volný stánek. 
Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím mailu 
bastsebavi@email.cz.

A  co máte připravené pro tatínky a  děti, které zrovna 
neholdují tvoření?
Divadlo Koloběžka zahraje představení Ježibaba 
Kolobajzna slaví Velikonoce. Je to pohádka o  popletené 
ježibabě, která si chce užít velikonoční zvyky, ale vůbec 
neví, jak na  to. Naštěstí má kolem sebe spoustu dětí, 
a  nakonec i  dva kamarády havrany a  ti všichni jí rádi 
poradí. Součástí Velikonočního jarmarku bude i  turnaj 
v  kuličkách, do  kterého se jistě rádi zapojí i  tatínkové. 
Program jarmarku bude zveřejněn v  příštím vydání 
Zpravodaje. Těšíme se na všechny účastníky.

Děkuji za rozhovor. 
(cuc)

NA VELIKONOČNÍM JARMARKU SE BUDEME PŘEDEVŠÍM BAVIT
   Pokračování ze str. 1

VELIKONOČNÍ JARMARK
9. dubna, park u knihovny
10 – 15 hodin

Divadlo pro děti
Pletení košíků a pomlázek

Prodej velikonočního zboží
Barvení vajíček a výroba zajíčků

Turnaj v kuličkách, kroketu a petanque

Malá ochutnávka technik, kterými se budou zdobit vajíčka Foto: I. Cucová
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Obec Bašť a Klub seniorů 
vás zvou 
na divadelní zájezd 
do Studia Dva 
na představení

sobota 13. května 2017
od 19 hodin
vstupenky 350 Kč, 
členové SK 250 Kč
doprava autobusem zdarma

Příběh vdovy Dolly Leviové, která se živí jako dohazovačka a 
jednoho ze svých zákazníků – mrzoutského starého 
mládence – přiměje svým šarmem a kouzlem změnit se v 
milého a galantního muže.

V hlavních rolích Ivana Chýlková (bez alternace), Jaromír Dulava, 
Kryštof Hádek, Jan Meduna, Simona Babčáková, Berenika 
Kohoutová, Mojmír Maděřič a jako speciální host Naďa 
Urbánková nebo Yvonne Přenosilová.

Rezervace vstupenek do 9. března na 608 982 366.

 

6. Baštěcký country bál 

V sále resaurace „ U Jezera “  ve Zloníně 
 

K tanci a poslechu hraje skupina  

                             „ Kapelníci “ 
 
              Vstupné 150 Kč 
 
Prodej vstupenek na tel.č.: 737 534 724 

Autobus z Baště do Zlonína a zpět zdarma,  

tam v 18:00 a v 18:30 hod., zpět 01:30 hod. 
 
  Soukromá akce neformální sdružení    

Kdy? 11.3.2017        
                             V kolik? 19:00 hodin   

Máslovická šlápota 
aneb

Šlapeme do Máslovic stloukat máslo

sobota  8.  dubna  2017
30. ročník turistického pochodu

TRASY:
22 km: Praha – Máslovice, start pod Libeňským zámečkem  (8–9 h)
16 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start před vlakovým nádražím  (8–9 h)
12 km: Líbeznice – Máslovice, start u obecního úřadu  (9–9,30 h) 
10 km: Klecany - Máslovice, start v Klecanech na náměstí   (9–9,30 h) 
  9 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start před vlakovým nádražím  (9–9,30 h)
  8 km: Odolena Voda - Máslovice, start před ZK Aero  (9–9,30 h)
  6 km: Řež – Máslovice, start u lávky     (9–9.30 h)
5 a 3 km: okolí Máslovic, start u pokladen     (10–12 h)
Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli. 

PROGRAM  NA  NÁVSI (11–16 hodin): 
stloukání másla
tvořivé dílny
soutěže
pletení pomlázek 

hudební country skupina Máslovické drnkačky (11–13 h)
DIVADLO POD ČEPICÍ     (13 h)
hudební skupina RUDOLFINUM     (14–16 h)  
vynášení Smrtky do Vltavy     (od 15 h)

Startovné/vstupné: 60 Kč; důchodci, děti a studenti: 50 Kč 

V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava 
Svatební ubrousky a oznámení ze sbírek A. Šedové a H. Mládkové

Bližší informace na tel.: 724 191 246, adresa pořadatele: OÚ Máslovice, Pražská 18, 250 69  
www.maslovice.cz, e-mail: ou@maslovice.cz. Změna programu vyhrazena.

slapota17-A5-01.indd   1 16. 2. 2017   11:56:47
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FARMÁŘSKÉ VÝROBKY 
PŘÍMO U VÁS V ULICI

MLÉČNÉ VÝROBKY
• Čerstvé selské mléko • Radoňáček – tvarohový mls
• Jonáška – syrovátkový nápoj • Jonáš – jogurotvý nápoj
• Selský jogurt • Selský tvaroh • Selský kefír • Selské podmáslí
• Selský sýr, Balkánský sýr • Jarní sýr – sýr s bylinkami

Kompletní přehled výrobků na 
www.mlekozfarmy.cz 

www.nakupzfarmy.cz, info na tel.: 739 506 744

FARMÁŘSKÝ SORTIMENT PRO VÁS
MLÉČNÉ VÝROBKY * HOVĚZÍ MASO A UZENINY * VEPŘOVÉ 
MASO A UZENINY * FARMÁŘSKÁ KUŘATA * FARMÁŘSKÁ  
VEJCE * ZELENINA A BYLINKY * OVOCNÉ MOŠTY * STOLNÍ 
OLEJE * CHLEBA * FARMÁŘSKÉ PIVO * MED

Mléko 
z farmy

Měšická (bývalá pizzerie)  09:30–09:40
Měšická (čp. 528)   09:45–09:50
Sedlecká – K Bažantnici  09:50–09:55
Obecní – Dlouhá (U obecního úřadu)  09:55–10:00
Předbojská – Za Vilou   10:05–10:15

SEZNAM ZASTÁVEK JEZDÍME KAŽDOU SOBOTU

    Prodej         slepiček
Drůbež Červený Hrádek
 prodává slepičky typu

 Tetra hnědá a 
Dominant ve všech barvách

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

Prodej se uskuteční:

7. března 2017
Bašť  -  za Obecním úřadem  -  14.15 hod.

…………………………………………….

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek – 
cena dle poptávky

 Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
                       601 576 270, 728 605 840                               
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• realitní poradenství vč. daňové a právní oblasti 
• prodej a pronájem nemovitostí “na klíč” 
• zpracování odhadů tržní ceny nemovitostí 

• realitní služby jakéhokoliv druhu 

• zajištění financování a refinancování nemovitostí 
prostřednictvím společnosti GEPARDE Finance 

• lokace: Praha-město, Praha-východ, Praha-západ

Ing. Marta ZAJÍČKOVÁ

certifikovaná realitní makléřka

 
RE/MAX Ambassador 
Stanice metra B - Rajská zahrada

Praha 9 - Černý Most

 
Tel.: +420 602 127 175 
e-mail: marta.zajickova@re-max.cz


Milí sousedé a spoluobčané, 
ráda bych Vám touto cestou nabídla níže uvedené služby v oblasti 
realitního trhu, kde se pohybuji od roku 2008. Jsem Vám k dispozici buď 
přímo v Bašti, kde bydlím už 9 let nebo v kanceláři RE/MAX 
Ambassador na Rajské zahradě (Praha 9 - Černý most). Stačí zavolat 
nebo napsat.  
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