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Baštěcký

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

když jsem se zamýšlela nad zaměřením prázd-
ninového vydání zpravodaje, jako první mě 
napadlo, že budou prázdniny, tudíž okurková 
sezóna. Je to vžité označení pro letní období, 
kdy se děje minimum událostí, které by byly 
zaznamenáníhodné.  Líbí se mi i anglický vý-
raz, který v překladu zní „hloupé období“ nebo 
německá „letní díra“. V novinách se místo seri-
ózních a významných zpráv objevují senzační 
informace o lidožravých žralocích na Jadranu, 
o medvědech v Jeseníkách a podobné. Asi vás 
zklamu, ale podobné vycpávky  v tomto zpra-
vodaji nenajdete. Bohudík, jak pro Bašť, tak 
i pro sousední obce budou letošní prázdniny 
plné stavebních a projekčních prací, jejichž vý-
sledky na sebe nedají dlouho čekat.
Již v  těchto dnech se mnohých z  vás přímo 
dotýká dostavba cyklostezky, která je prová-
zena uzavírkou silnice do Líbeznic. Na dokon-
čení čekáme dlouhých pět let, ale v polovině 
prázdnin se dočkáme bezpečné cesty cyklistů 
i pěších do sousední obce. Pro školáky vybu-
dují Líbeznice nový sportovní areál u Základní 
školy, Bašť na tuto investici finančně přispěje. 
Ale abych nepsala pouze o tom, co dělají nebo 
budou dělat jiní. 
V Bašti bude začátkem prázdnin zahájen pro-
jekt ČEZ, ze středu obce zmizí stožáry a kabe-
ly a  vše bude uloženo do  země. Ruku v  ruce 
s  odstraňováním nevzhledných betonových 
stožárů musí obec vybudovat nové stožáry 
pro veřejné osvětlení v místech realizace pro-
jektu ČEZ. Je to další milión, který musíme na-
jít v obecní pokladně, ale podali jsme žádost 
o dotaci, tak snad budeme úspěšní. Harmono-
gram prací se podařilo sjednat tak, aby nebyl 
narušen průběh červencové poutě ani zářijo-
vého posvícení, o své oblíbené vrcholy spole-
čenské sezóny v Bašti tak nepřijdeme.
O prázdninách budou finišovat všechny kroky 
k získání objektu U Oličů do vlastnictví obce. 
Čekají nás jednání s  novými nájemci, kteří 
se spolu s  obcí a  projektanty budou podílet 
na upřesnění požadavků a zpracování projek-
tové dokumentace. Potěšil mě obrovský zájem 
o  prezentaci budoucí podoby objektu, proto 
mu ve zpravodaji věnujeme celou stranu.

Příjemné čtení a krásné léto vám přeje

Iva Cucová

   Pokračování na str.2

DO LÍBEZNIC BEZPEČNĚ  
UŽ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN
Máme pro vás dvě zprávy – jednu 
špatnou, jednu dobrou. Silnice z Baště 
do  Líbeznic bude uzavřená pravdě-
podobně až do  konce července, ale 
odměnou nám bude pokračování 
cyklostezky z  Baště až k  autobuso-
vé zastávce u  pošty. „Líbeznicím se 
podařilo získat dotaci na  dvoumili-
onový projekt dostavby cyklostezky 
ze Státního fondu dopravní infra-
struktury a my tak můžeme 600 tisíc 
z  rozpočtu použít na  jinou investič-
ní akci. Díky dokončenému úseku  
cyklostezky na  území Líbeznic tak 
cyklisté i  pěší bezpečně překonají nepřehledný úsek v  zatáčce na  konci obce“ říká starostka 
Baště Iva Cucová. Stavbu realizuje firma Strabag a dokončena by měla být do konce července.

                                                                                                     (cuc)

Na květnovém zasedání zastupitelstva obce byl představen projekt přeměny objektu U Oličů 
na polyfunkční komunitní centrum obce. V současné době finišují přípravy kupní smlouvy, 
zajištění financování jak koupě nemovitosti, tak její rekonstrukce prostřednictvím úvěru 
a v běhu jsou projekční práce. „Jednání komplikují určité nesrovnalosti v zápisech katastrál-
ního úřadu i  určité nevyjasněné vlastnické vztahy u  sousedních staveb, ale vše operativně 
řešíme, protože obec si důstojné společenské, sportovní i  komerční centrum se službami 
zaslouží“, shrnuje práci dvacetičlenného týmu geodetů, architektů, právníků a  projektantů 
starostka obce. „Studie revitalizace z dílny společnosti Hexaplan International nadchla nejen 

BUDE MÍT BAŠŤ DŮSTOJNÉ  
SPOLEČENSKÉ CENTRUM?

www.obecbast.cz

Cyklostezka se dočká pokračování. Foto: BAGRISTE s.r.o.

Zahrada ve vnitrobloku U Oličů. Obrázek: Hexaplan s.r.o.
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BUDE MÍT BAŠŤ DŮSTOJNÉ  SPOLEČENSKÉ CENTRUM?

zastupitele, ale i  současné vlastníky a  především pak 
několik desítek občanů, kteří se prezentace zúčastni-
li“, dodává Iva Cucová. Pro všechny ostatní bude stu-
die zveřejněna koncem měsíce června na  webových 
stránkách obce.
Celý areál na Návsi zahrnuje budovu čp. 52 „U Oličů“, 
přístavbu, ve které je dnes klempířská dílna a prostor 
vnitrobloku se zahradním domkem a rozpadlým ku-
želníkem. „Kromě celkové roztříštěnosti, plynoucí ze 
seskupení nesourodých budov, je hlavním negativem 
současného stavu nevlídný, kasárenský vzhled, pod-
tržený zamřížováním prakticky všech otvorů“ popi-
suje své dojmy z  budovy U  Oličů ing.  Dan Mrkos, 
autor projektu revitalizace.
Stávající objekty nevyhovují současným požadav-
kům jak z hlediska fyzikálních vlastností, tak efektiv-
nosti kontroly prostředí. Vytápění je několika kotli 
na  tuhá paliva, větrání společenských prostor a  zá-
zemí neodpovídá hygienickým požadavkům. Prostor 
vnitrobloku je zastavěn dřevěnými přístavbami a  je 
uzavřen.
Stavebně technický stav hlavního objektu vyžaduje 
kompletní změnu pláště budovy – zateplení fasády, 
nové výplně otvorů a zateplenou střešní krytinu. 
Cílem projektu je kromě technického a  kvalitativ-
ního zhodnocení celého areálu vytvořit komunitní 
centrum, které by poskytovalo co nejširší nabídku 
služeb a  aktivit pro občany. Areál bude obsahovat 
polyfunkční objekt U Oličů s prostory pro občerstve-
ní, sport, obchody, ordinace nebo kanceláře i zázemí 
pro poskytování sociálních služeb. Dalším objektem 
bude komunitní centrum pro aktivity dětí, mládeže, 
seniorů. Ve  vnitrobloku bude rekonstruován kužel-
ník a  vybudováno dětské hřiště. Na  prostory restau-
race naváže terasa. Sál v patře objektu U Oličů bude 
upraven a  vybaven tak, aby mohl sloužit jako tělo-
cvična pro stolní tenis, judo, aerobik, zumbu, tanec 
nebo zimní kondiční přípravu všech sportovních 
uskupení v  Bašti. Projekt samozřejmě řeší i  konání 
plesů a zábav v  těchto prostorách. Při konání větších 
společenských akcí bude sál zpřístupněn z  hlavního 
schodiště a  předsálí bude fungovat jako foyer se šat-
nou a bufetem.
Fasády jsou navrženy tak, aby navrátily hlavnímu 
objektu jeho původní tvář z  30. let minulého století, 
navržené vstupy do  nebytových prostor revokují pů-
vodní výlohy krámů. 

(cuc)
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Na úřední desce obce byl zveřejněn záměr 
na budoucí pronájmy nebytových prostor 
v  objektu U  Oličů. Jedná se o  234 metrů 
čtvrtečních plochy pro gastronomické 
služby a 71, resp. 102 m2 pro jiné služby. 
Zájemci o  pronájem mohou své nabídky 
podávat až do  29. června 2015. Bližší in-
formace naleznete na  elektronické nebo 
fyzické úřední desce obce.

 (cuc)

OBEC HLEDÁ  
BUDOUCÍ NÁJEMCE 
NEBYTOVÝCH PROSTOR

Vstup do sálu U Oličů. Obrázek: Hexaplan s.r.o.

Pohlednice z r. 1930

Půdorys ploch pro podnikání. Autor: Ing. D. Mrkos

   Pokračování ze str.1
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O VÍKENDU AUTOBUSEM  
DO PRAHY KAŽDOU HODINU
Od  soboty 13. června 2015 bude posílen odpolední víkendový provoz linky 368. Významnou 
změnou je také prodloužení jednoho dopoledního a jednoho odpoledního spoje až na Ládví bez 
nutnosti přestupu v Líbeznicích.

Mezi 12. a 20. hodinou (ve směru do Baště), resp. 13. a 21. hodinou (ve směru z Baště) bude autobus 
v úseku Líbeznice, II - Bašť, Baštěk jezdit každou hodinu. Přestupní vazby v Líbeznicích na spoje 
linek 348 a 369 zůstávají zachovány.
Ke stejnému datu dojde k dalším úpravám jízdního řádu linky 368:

   prodloužení jízdní doby části spojů o 1 minutu, 
  prodloužení dvou přestupních spojů v  každém směru až do  zastávky Ládví (spoje odjíždějící 

v pracovních dnech z Baště v 9:37 a 13:37 a z Ládví v 9:37 a 12:55),
  posunutí časů odjezdu některých spojů (pro zajištění potřebných prokladů a  návazností v  sou-

vislosti s výlukou na lince 348 v Libiši, z tohoto důvodů je jako výlukový označen i JŘ linky 368, 
přestože k změně trasy nedochází).

Nově budou na zastávkách v Bašti umístěny jízdní řády linky 368 v tzv. formátu MHD, který zob-
razuje odděleně provoz v pracovních a víkendových dnech a pro cestující je přehlednější. Celkový 
linkový jízdní řád bude umístěn ve skleněných vitrínách zastávkových přístřešků.     

               (sta)

PRVNÍ MÍSTO PRO BAŠTĚCKÝ ZPRAVODAJ
Baštěcký zpravodaj zvítězil v  ka-
tegorii hlasování čtenářů v  sou-
těži o Nejlepší radniční zpravodaj 
roku 2015. Nejlepším radničním 
zpravodajem za  loňský rok se stal 
Zpravodaj města Čelákovic v  ka-
tegorii měsíčníků a  Březiněveský 
zpravodaj v  kategorii občasníků. 
Dále uspěly také Mělník, Tišice, 
Jenštejn a  Úvaly. ”Zájem čtenářů 
a  jejich hodnocení mě v  konku-
renci profesionálně vydávaných 
periodik velkých měst opravdu 
potěšil a  všem čtenářům našeho 
zpravodaje moc děkuji” říká sta-
rostka obce.                            (cuc)

REKONSTRUKCE KABELŮ NÍZKÉHO  
NAPĚTÍ V ŠIRŠÍM OKOLÍ NÁVSI BUDE 
ZAHÁJENA ZAČÁTKEM ČERVENCE 

NARODILO SE VÁM 
MIMINKO A MARNĚ 
VYHLÍŽÍTE POŠŤÁKA 
S POZVÁNKOU NA  
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ? 

Zastupitelstvo obce schválilo na  svém za-
sedání dne 24. dubna:

  koupi objektu U  Oličů se všemi dotče-
nými pozemky a stavbami na nich 

  nabídku společnosti HEXAPLAN IN-
TERNATIONAL spol. s  r.o. na  zpraco-
vání projektové dokumentace rekon-
strukce U  Oličů za  cenu 455.000,- Kč 
bez DPH

  veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí 
dotace, která bude uzavřena mezi obcí 
Bašť a spolky, které jsou příjemci dotace 
poskytnuté z  obecního rozpočtu na  zá-
kladě usnesení č. 8/005 ze dne 2. 3. 2015

  darovací smlouvu mezi obcí Bašť a spo-
luvlastníky pozemků parc. č. 378/7, 
378/10, 371, 605/2, 378/15 a  370/6 v  k. 
ú. Bašť, kterou spoluvlastníci darují 
předmětné pozemky obci Bašť a  kupní 
smlouvu na komunikaci, která se nachá-
zí na dotčených pozemcích, za 1 000 Kč 
bez DPH

  smlouvu o  zřízení věcného břemene – 
služebnosti k  pozemku parc. č. 98/11 
v k. ú. Bašť ve vlastnictví obce mezi obcí 
Bašť a společností ČEZ Distribuce, a.s.

  smlouvu o  servisu výpočetní techniky 
mezi obcí Bašť a  panem Janem Ulri-
chem

  licenční smlouvu na  využívání dat in-
formačního systému CODEXIS START 
mezi obcí Bašť a  společností ATLAS 
Consulting spol. s r.o.

  interní směrnici na  zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu

  výzvu k  předkládání nabídek v  rámci 
výběrového řízení na  veřejnou zakázku 
malého rozsahu na  stavební práce pod 
názvem „Revitalizace veřejného osvětle-
ní“ ve znění dle závěrů rozpravy

  příkazní smlouvu mezi obcí a  společ-
ností PPCentrum, s.r.o. na  výběrové 
řízení na  veřejnou zakázku malého 
rozsahu na  stavební práce pod názvem 
„Revitalizace veřejného osvětlení“ 
za cenu 15.000 Kč bez DPH

  posílení víkendového provozu linky 
PID č. 368 přidáním 4 párů nových spo-
jů za cenu 11.800 Kč měsíčně

  účast MUDr. Miroslava Zlámala na sně-
mu Svazu měst a obcí ČR v termínu 21. 
– 22. 5. 2015 v Olomouci

  odborné vodohospodářské posouzení 
zpracované společností VHS PROJEKT

  smlouvu na  pronájem kopírovacího 
zařízení mezi obcí Bašť a  společností 
IMPROMAT CZ spol. s  r.o. za  měsíční 
nájem ve výši 777,- Kč

Úplná znění usnesení a  celé zápisy nalez-
nete na  www.obecbast.cz nebo jsou k  na-
hlédnutí v  úředních hodinách na  Obec-
ním úřadě.

ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

Realizace projektu se dotkne všech nemovitostí 
v ulicích Dlouhá, K Návsi, V Chaloupkách, Náves, 
Kateřinky, Na  Horku (po  křižovatku s  ulicí K  Vo-
dárně), Nad Rybníkem, K  Vodárně a  Na  Hrázi. 
Současně s  odstraněním stožárů a  kabelů bude 
v  těchto ulicích realizováno nové veřejné osvět-
lení. Pokud máte nějaké požadavky na jiné umís-
tění stožárů veřejného osvětlení, zašlete svůj 
požadavek na  bast@c-box.cz nejpozději do  kon-
ce měsíce června. Oba projekty bude realizovat 
firma Elektromont Matějka, a.s. z  Nového Stra-
šecí. Po  předání staveniště, které se uskuteční  
30. června, obdrží každý obyvatel z  uvedených 
ulic do své schránky dopis s podrobnějšími infor-
macemi.                                                   

  (cuc)

Bohužel současná legislativa 
nám znemožňuje využívat 
údaje z evidence obyvatelstva 
k odesílání pozvánek na vítání 
občánků, protože tato činnost 
nepatří do  působnosti obce. 
Obec má samozřejmě zájem 
pokračovat v  této milé tradici 
a  tak žádám všechny rodiče, 
kteří se chtějí zúčastnit vítání 
občánků 26. září, aby zájem 
projevili mailem na:
iva.cucova@seznam.cz 

(cuc)
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DO DIÁŘE

BAŠŤ PODPOŘÍ VZNIK NOVÝCH SPORTOVIŠŤ 
V ZŠ LÍBEZNICE ČTVRT MILIONEM 

26. června     Ukončení dotazníkového 
šetření k hodnocení MŠ

27. června     8. ročník sportovních her pro 
děti a mládež (více na str. 6) 
Vítání prázdnin (více na str. 6)

29. června     Konec lhůty pro podávání 
nabídek na pronájmy U Oličů 
Zasedání zastupitelstva obce,  
19 hodin, Obecní úřad Bašť

30. června     Uzávěrka připomínek 
k umístění stožárů veřejného 
osvětlení 
Uzávěrka objednávek 
zabezpečovacích prostředků 

12. července Pouť (více na str. 6)
20. července  Zasedání zastupitelstva obce, 

19 hodin, Obecní úřad Bašť

17. srpna        Zasedání zastupitelstva obce, 
19 hodin, Obecní úřad Bašť 

GYMNAZISTA  
KAM SE PODÍVÁŠ
Základní škola Líbeznice se může pochlubit 
nebývalým úspěchem dětí na  přijímacích 
zkouškách na střední školy. Letos na ně děti 
připravovali učitelé ve speciálních hodinách 
probíhajících jednou týdně před vyučová-
ním. A  hleďme, ranní ptáče doskáče nejen 
dál, ale i  výš! S  napětím jsme sledovali vý-
sledkové listiny a  věřili, že letošní úspěchy 
zejména Klárky Štrynclové a  Jana Pytel-
ky při různých olympiádách dostanou naši 
školu do  seznamového popředí. Výsledek 
předčil očekávání všech. Klárka se umístila 
na Gymnáziu Ústavní, Praha 8 ze 320 ucha-
zečů v čele, v Neratovicích pak na 2. místě, 
Honza byl zase první ze 126 v Neratovicích 
a  na  Gymnáziu Ústavní, Praha 8 byl Klár-
ce v  patách na  3.–4. místě! A  další jejich 
spolužáci Ondřej Štryncl, David Kupka,  
Ondřej Šponer, David Šíp a Jáchym Turek 
se umístili na  neratovickém gymnáziu 
v  první patnáctce. K  přijetí na  víceletá 
gymnázia a  vlastně k  první velké životní 
zkoušce tedy gratulujeme výše uvedeným 
a  navíc ještě Tereze Cucové, která byla 
na  neratovické gymnázium přijata z  krás-
ného 34. místa. Příště tedy začínáme číst 
veškeré seznamy pěkně od začátku!

Gratulujeme úspěšným
Z  letošních devátých tříd čítajících 35 žá-
kyň a  žáků bude ve  studiu na  středních 
školách pokračovat 25. Nejvíce líbeznic-
ké školní atmosféry pak bude přeneseno 
na  Gymnázium Litoměřická. Gratulujeme, 
těšíme se z  jejich úspěchu a  přejeme jim 
hodně úspěchů na cestě za poznáním.

Andrea Gruntová
(převzato z Líbeznického zpravodaje,  

redakčně kráceno)

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015, ROK ZMĚN,  
ROK PRVENSTVÍ

TELEGRAFICKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY BAŠŤ

li, získali jsme prvenství na gymnáziu v Nerato-
vicích a na Ústavní v Praze 8. Bez povšimnutí 
nelze nechat ani deváté třídy. Při přijímacích 
zkouškách nám konkurovalo mnoho pražských 
i mimopražských škol. Ani to neohrozilo nej-
lepší pozice v žebříčku základních škol. 
Naši žáci reprezentovali školu v různých celos-
tátních soutěžích: Opravdový svět, Daniel, 
Matematický klokan, Matematická olympiáda, 
Taktik. V celé řadě těchto soutěží jsme získali 
prvenství a mnohá ocenění. 
Školní rok 2014 / 2015 byl rokem úspěšným. 
Věříme, že započatá prvenství budou naši bu-
doucí žáci i nadále prohlubovat. 

Mgr. Ivana Pekárková
ředitelka ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Školní rok 2014 / 2015 přinesl mnoho změn, 
mnohá prvenství. V září jsme poprvé v historii 
školy přivítali 4 první třídy. Ve školní jídelně byl 
nainstalován terminál, který umožňuje žákům a 
zaměstnancům  líbeznické školy a školky výběr 
ze dvou vařených jídel. Zapojili jsme se do pro-
jektu ,,Labyrint vědění – UK“, žáci se svými 
kantory se zúčastňovali přednášek na Karlově 
univerzitě. Poprvé jsme zorganizovali pro žáky 
2. stupně zahraniční zájezd do Londýna. Zahá-
jili jsme první ročník soutěže ,,Člověče, nezlob 
se“ pro všechny, kteří se neumí nebo nechtějí 
zlobit. Pro žáky pátých tříd byl zaveden příp-
ravný kurz ,,přijímačky nanečisto“. Nutno po-
dotknout, že tato nová aktivita nám přinesla 
obrovské plody. Žáci z pátého ročníku při přijí-
macích zkouškách na víceletá gymnázia zazáři-

Na konci května se Líbeznice pustí do několi-
ka projektů, které ovlivní i život našich občanů. 
Jedním z nich jsou úpravy areálu školy. Vznik-
ne tam atletická dráha, obnoví se dopravní 
hřiště, vyroste malý amfiteátr a  lepší podobu 
dostane i  trávník pro školní fotbal. „Základ-
ní zázemí pro atletické disciplíny i  dopravní 
hřiště líbeznické škole dlouhodobě scházejí. 
Navíc by se tím celému areálu školy mohla dát 
konečná podoba“ říká starosta Líbeznic Mar-
tin Kupka. Realizace celého záměru vyjde na   
7 milionů korun, projekt je podpořen dotací 
z  Regionálního operačního programu NUTS 
II Střední Čechy. Příspěvek Líbeznic činí  
1 mil. Kč, zastupitelé obce Bašť rozhodli při-
spět na  realizaci tohoto projektu částkou 
ve výši 250 tis. Kč. 

(cuc)

V měsíci květnu proběhlo přijímací řízení pro 
nový školní rok. Bylo podáno 64 žádostí na 41 
volných míst. Byli přijati 4 předškoláci, z  toho 
dva, kteří nemají trvalé bydliště v  obci Bašť. 
Dále bylo přijato 37 dětí s  trvalým bydlištěm 
v Bašti, přičemž nejmladší přijaté dítě dosáhlo 
tří let v  květnu. Nebylo přijato 9 dětí bez tr-
valého bydliště v  Bašti, 7 dětí mladších tří let  
a  7 dětí, které splnili kritérium dosažení 3 let 
k  31. 8. 2015, ale již nezbyla volná kapacita. 
A tak nepřijato bylo pouhých 10 % žadatelů.

V  uplynulých dnech byly ze zahrady mateř-
ské školy K  Beckovu odcizeny dvě nádoby 
na  tříděný odpad a ochranná molitanová folie 
z  trampolíny MŠ. Prosíme, pokud máte infor-

mace k  případům, sdělte je na  obecní úřad 
v  Bašti nebo Obecní policii Líbeznice. Pokud 
vyřazujete trampolínu, přivítáme, pokud škol-
ce ochranný molitan věnujete. Děkujeme.

V  měsíci červnu probíhá dotazníkové šetření 
mezi rodiči dětí navštěvujících mateřskou ško-
lu. Největším zájmem obce i personálu školky 
je, aby především naše děti byly spokojené, 
aby se harmonicky rozvíjely v příjemném pro-
středí, zkrátka aby se do školky těšily. Výsledky 
hodnocení budou přínosem pro každodenní 
komunikaci s  vedením školky, která umožní 
další zlepšování činnosti na  základě vašich 
podnětů. Dotazník můžete vyplnit a  odevzdat 
do 26. června. Děkujeme.                           (cuc)

Nová podoba sportovišť u ZŠ Líbeznice.  
Autor: Arch. J. Hájek
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MALÉ A VELKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

OSLAVA DNE DĚTÍ
Děti oslavily svůj svátek pohybem, tvořením, tancováním, divadlem. 
K příjemně strávenému odpoledni přispělo moravské duo Komedianti 
na  káře, které si pro děti připravilo pohádku O  Bajajovi, ve  které si 
zahrály i  místní děti, žonglérskou show a  balónkovou dílnu. Členky 
Bašť se baví pomohly dětem, ale i  rodičům ozdobit malbou na  textil 
desítky triček, které si děti jako suvenýr odnášely domů na  památku. 
Pražské sdružení Andělky pro děti připravilo soutěže i diskotéku a Piv-
nice U  Zelenků se po  celou dobu starala o  přísun pití a  laskominek. 
Po  celou dobu oslav byly dětem k  dispozici zdarma pouťové atrakce 
a  k  zakoupení a  zalepení cukrová vata. Dopolední deštivé počasí se 
umoudřilo a  tak akce proběhla sice v  chladnu a  větrnu, ale v  suchu. 
S dětmi se na stejném místě potkáme už za pár dní při atletických sou-
těžích a vítání prázdnin.

(cuc)

  HLEDÁM DOUČOVÁNÍ z českého jazyka  
pro chlapce 8 let,  2. třída. Lokalita Nová Bašť.  
Tel. : 608 381 419, mail: spiridonova.julie@gmail.com

  HLEDÁM PANÍ NA HLÍDÁNÍ mého 10-ti měsíčního 
syna. Nevadí rodiny s malými dětmi.  
Kontakt: Bašť, tel.: 601 391 240

  MAXÍKOVA ŠKOLKA BAŠŤ přijímá nové děti 
od 1-4 let. Více info na tel.: 776 22 22 88 nebo 
na www.maxikovaskolka.cz.  
Děti přijímáme v průběhu celého roku!!!!!

  SKLADY A NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU 
(pronájem i části skladu, kanceláří, nebytových 
prostor, parkovacích stání).  
Kontakt: Náves 1, Bašť, Tel.: 774 622 010

  ZŠ A MŠ PANENSKÉ BŘEŽANY 
přijme pedagoga pro 1. stupeň. Životopis posílejte 
na: zsbrezany@seznam.cz 

BEZPEČNÝ DOMOV
V květnu se uskutečnila bezpečnostně preventivní akce nazvaná Bezpečný domov, kterou 
nejen pro seniory ve spolupráci s obcí připravila Obecní policie Líbeznice. Strážníci před-
stavili prostředky k  zabezpečení osob i  majetků. Do  konce června si můžete prostředky 
prohlédnout i vyzkoušet v Obecní knihovně a objednat si jejich zakoupení i instalaci. 

DESÍTKY NOVÝCH 
STROMKŮ  
OKOLO NÁS
Díky paní Lauře Havlínové a hrstce jejích přá-
tel bylo u  stezky z  Nové Baště k  mateřským 
školkám a v aleji na Beckov vysázeno několik 
desítek mladých stromků. Podél Zlonínské-
ho potoka především listnáče; třešně, švestky 
a  jeřabiny pak v  aleji. Obec mnohokrát dě-
kuje. Pokud máte zájem se k  této iniciativě 
připojit, můžete se podívat na TREES of LIFE 
na Facebook. 

(cuc)

ZASTUPITELSTVO OBCE 
25. 5. 2015 SCHVÁLILO

  předloženou architektonickou studii revi-
talizace objektu U  Oličů zpracovanou spo-
lečností HEXAPLAN INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

  podmínky úvěru u Komerční banky na ná-
kup a  rekonstrukci objektu U  Oličů s  pev-
nou úrokovou sazbou a délkou fixace 15 let 
(na  rekonstrukci nemovitosti), resp. 10 let 
(na nákup nemovitosti)

  předloženou nabídku společnosti O2 Czech 
Republic a.s. na telekomunikační služby pro 
obec a MŠ

  příspěvek ve  výši 250.000 Kč na  realizaci 
projektu úprav školního areálu ZŠ Líbeznice

  úpravu a  udržování zeleně na  plochách ve-
řejné zeleně lokality Za Horkou bez investic 
do další infrastruktury (herní prvky)

  Dále zastupitelstvo obce projednalo roz-
počtové opatření č. 3/2015 a Nařízení Rady 
města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
č. 3/2015 o  záměru zadat zpracování les-
ních hospodářských osnov. Zastupitelstvo 
obce jmenovalo komisi na  otevírání obálek 
a  hodnocení nabídek v  rámci výběrové-
ho řízení projektu „Revitalizace veřejného 
osvětlení“.

Úplná znění usnesení a  celé zápisy naleznete 
na www.obecbast.cz nebo na OÚ.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Rybářský spolek připravil v rozmezí několika 
jarních týdnů dva závody. „Dospělácký“ zá-
vod se po  letech odehrál bez deště, za  krás-
ného počasí, s výborným občerstvením, přes-
to za  velmi malé účasti ať už místních nebo 
přespolních. Rybářům v  Bašti však vyrůstá 
nová generace, protože při „dětském“ závodě 
dvěma desítkám účastníků déšť a zima neva-
dily. Mezi úlovky byla i  žába, která přinesla 
svému lovci zvláštní ocenění. Medailisté se 
mohli pochlubit hezkými úlovky, vítěz si 
za krásný úlovek 2 kaprů (60 a 62 cm) zaslou-
ženě odnesl zlatou medaili, ostatní snad ne-
chytili rýmu.                               (cuc)

V pohádce účinkovalo i několik dětí z Baště. Foto: Iva Cucová

Vyrůstá v Bašti další Jakub Vágner? Foto: Jara G. Meger
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Letní příměstské tábory 2015
Sokol Mratín a Yard Resort Předboj

pro děti 4 - 12 let

Přihlášky a bližší informace  
www.andelky.cz

Dotazy zodpoví: 
Helena Nováková 606 914 460 helena.novakova@andelky.cz

a
 Barbora Svobodová 776 290 539 barbora.svobodova@andelky.cz
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Soutěž o nejkrásnějšího psa

Výstava pes veterán 

Výstava štěňátko (do 1 roku)

o.s. kynologie Bašť pořádá

porotě zasednou tři známé osobnosti z našeho okolí.

O nejkrásnějším psu rozhodují diváci.
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Vstupné za každého psa 50 Kč, bez ohledu zda se zúčastní soutěže či výstavy Výtěžek bude 
věnován Útu
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ěti

 

Soutěž o nejhezčího voříška

Soutěž pes šikula

Soutěž o nejkrásnějšího psa

Výstava pes veterán 

Výstava štěňátko (do 1 roku)

o.s. kynologie Bašť pořádá

porotě zasednou tři známé osobnosti z našeho okolí.

O nejkrásnějším psu rozhodují diváci.

těže a slosovatelné vstupenky o hodnotné 

se zúčastní psí zástupci útulku 

Točené pivo, nealko nápoje, grilované pochoutky, živá hudba, prodejní stánky.

Vstupné za každého psa 50 Kč, bez ohledu zda se zúčastní soutěže či výstavy Výtěžek bude 
věnován Útu

Registrace psů do jednotlivých kategorií do 4
podrobnější informace o

 

ččč ííí
zábavné odpoledne pro všechny psy

hod na cvičáku

Doprovodný program

Ukázky a možnost zúčastnit se 
výcviku základní 

poslušnosti.

ěti

 

Soutěž o nejhezčího voříška

Soutěž pes šikula

Soutěž o nejkrásnějšího psa

Výstava pes veterán 

Výstava štěňátko (do 1 roku)

o.s. kynologie Bašť pořádá

porotě zasednou tři známé osobnosti z našeho okolí.

O nejkrásnějším psu rozhodují diváci.

těže a slosovatelné vstupenky o hodnotné 

se zúčastní psí zástupci útulku 

Točené pivo, nealko nápoje, grilované pochoutky, živá hudba, prodejní stánky.

Vstupné za každého psa 50 Kč, bez ohledu zda se zúčastní soutěže či výstavy Výtěžek bude 

věnován Útu

Registrace psů do jednotlivých kategorií do 4
podrobnější informace o

 

ččč ííí
zábavné odpoledne pro všechny psy

hod na cvičáku

Doprovodný program

Ukázky a možnost zúčastnit se 

výcviku základní 

poslušnosti.

ěti



Číslo 7-8 • červenec – srpen 2015

7

www.DIGIDATA.cz

ZPRACUJEME FORMÁTY SBĚRNÉ MÍSTO ZAKÁZEK

A
UMÍME JE OŽIVIT A UCHOVAT PRO DALŠÍ GENERACE ...

VAŠE VZPOMÍNKY JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ !

- video (kazety VHS, VHS-C, miniDV, Hi8, Video8)

- audio (audiokazety, magnet. pásky, LP/SP desky)

- film 8mm celuloid (Normal i Super)

- foto 35mm (negativy i diapozitivy)

barvy laky TRIOCOLOR s.r.o.

5. května 457

Měšice u Prahy

volejte: +420 776 600 121   

Vaše domácí nahrávky Vám profesionálně převedeme na moderní média CD, DVD,

Bluray nebo digitální formáty MPEG-2, AVI apod.

Podívejte se znovu na Vaši svatbu, narození potomka, dovolenou v zahraničí, 

stavbu chaty, oslavu narozenin, výročí babičky či dědečka... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studio Bašť 
Nabízíme: 
Kosmetika od 400,-Kč 
Prodloužení řas od 250,-Kč 
Pedikúra za 170,-Kč 
Gelové nehty za 410,-Kč 
Shellac od 200,-Kč 
Depilace horkým voskem 
 
Věrnostní program. 
Každá 5. návštěva 50% sleva 
 

 728 978 642 
www.nehtovestudiobast.cz 
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• 100 let tradice ruční výroby
• Výroba jen z přírodních materiálů
• Vhodné i pro alergiky
• Mimořádný komfort

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO NOVĚ 
OTEVŘENÉHO SHOWROOMU V PRAZE

Showroom Praha MoDo galerie
V Oblouku 800, 252 43 Průhonice  

Telefon: +420 731 434 135

E-mail : info@johann-malle.cz
www.johann-malle.cz

Kontinentální postele a přírodní matrace




