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Vážení spoluobčané,

tak jsme se konečně dočkali. Zima byla 
dlouhá, možná se ještě ozve, ale jaro je ofi- 
ciálně tady. Příroda se probouzí a  já jsem 
ráda, že ji k tomu probouzení můžeme po-
moct. Před pár lety nová iniciativa Ukliďme 
Česko v  naší obci zakořenila a  v  letošním 
roce se řady dobrovolníků, kteří budou 
uklízet, opět rozšíří. Jako první už uklidili ry-
báři okolí rybníků, další víkend pokračovali 
zahrádkáři, kteří se starají o park u Vily a ná-
sledovat je budou první dubnový víkend no-
váčci při uklízení, a to děti z juniorské části SK 
Bašť. Ty se postarají o alej na Beckov, kde je 
nebudou ohrožovat projíždějící automobily. 
Úseky podél hlavní silnice směrem na Klíča-
ny uklidí členové CYKLO TEAM BAŠŤ, o část 
kolem cyklostezky a mezi Novou Baští a lo-
kalitou Nad Dvorem se postarají dobrovol-
níci z řad obyvatel lokalit. Budeme si všichni 
přát, aby se nás sešlo co nejvíce a pořádek 
zůstal co nejdéle. Věřím, že všichni, co přidá-
me ruku k úklidu, pak budeme i více všímaví 
ke svému okolí a dokážeme ty „nepořádné“ 
upozornit na jejich nevhodné chování.

I  investiční akce se probouzejí ze zimního 
spánku. Na  fotbalovém hřišti je nový prů-
zkumný vrt pro studnu, která bude sloužit 
pro nový závlahový systém a  firma pana 
Leoše Velechovského zahájila práce na ob-
nově trávníku. Lesopark v Nové Bašti začíná 
dostávat konkrétní obrysy, už jenom dny 
nás dělí od zahájení výstavby nového chod-
níku k  lokalitě Za  Bažantnicí, úpravě křižo-
vatky Nad Dvorem při výjezdu z obce a po-
kračování cyklostezky směrem ke psí louce.

Po ukončení plesové sezóny, která probíhá 
mimo naší obec, se ke slovu dostávají akce 
pořádané místními spolky v  Bašti. Za  po-
znáním a  kulturou sice tradičně vyjedeme 
za hranice katastru, ale ani v Bašti nebude-
me o  zážitky ochuzeni. Po  roční přestávce 
se můžeme těšit na  nocování v  knihovně, 
pro velký úspěch se bude opět tvořit, vel-
ké očekávání vkládáme do  Velikonočního 
jarmarku a  duben završíme tradičními Ča-
rodějnicemi. 

Už se nemůžu dočkat.

Iva Cucová
starostka

ÚVODNÍ SLOVO

   Pokračování na str. 3

OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU POVINNÉ 
PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

S POSLEDNÍMI ZIMNÍMI DNY ZAHÁJENA 
REALIZACE LESOPARKU

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní 
vzdělávání povinné. O této významné změně jsme si povídali s ředitelkou Mateřské školy 
Bašť, paní Zuzanou Černou.  

Vztahuje se povinné předškolní vzdělávání na všechny děti?
Ano, tato povinnost se vztahuje na státní občany České republiky, na občany jiného členského státu 
Evropské unie a na  jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně, kteří pobývají 
v ČR déle než 90 dnů. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním 
postižením. 

Co musí podniknout rodiče nebo zákonný zástupce dítěte?
Pokud jejich dítě splňuje výše uvedená kritéria a ještě do mateřské školy nedochází, musí ho zákon-
ný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení 
dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 

Bašť získala v roce 2016 ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí dotaci ve výši půl 
milionu korun na  realizaci lesoparku na  hranici zastavěného území v  Nové Bašti. 
Obyvatelé lokality tak získají důstojný prostor pro trávení volného času.

V loňském roce se bohužel pro průtahy v územním řízení nepodařilo projekt zahájit a tak realizace 
byla přesunuta na letošní jaro. Projekt z autorské dílny Školního statku Mělník, který je podepsaný 
i  pod parkem na  Hlavní, bude realizovat firma KHL – EKO z  Chomutova. Ta vyšla vítězně 
z výběrového řízení, kterého se účastnila desítka firem z celé České republiky. Ve dnech, kdy čtete 
tyto řádky, je již vyčištěna retenční nádrž, půdní frézou upravena zemina a terén a položeny základy 
budoucích cest. V průběhu dubna budou provedeny výsadby stromů, keřů a rostlin, založen nový 
trávník a osazen mobiliář. Do konce května by měl být projekt dokončen, vše závisí především 
na počasí. 

(cuc)

Nevzhledné pozemky na hranici obytné lokality
Foto: Školní statek Mělník

Studie budoucí podoby lesoparku
Autor: Školní statek Mělník
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Z BŘEZNOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝVOJ V KAUZE U OLIČŮ

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A PNEUMATIK

v sobotu 22. dubna 2017 v těchto časech a místech:
  od 10:00 do 10:15 Baštěk - u kapličky
  od 10:25 do 10:40 Bašť - u obecního úřadu
   od  10:50 do  11:05 Nová Bašť - u  školky Kin-

derGarten
   od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem - křižovatka ulic 

Na Libovínek a K Bažantnici při vjezdu do lokality

Pozor! Při tomto sběru nebudou přijímány elekt-
rospotřebiče ke zpětnému odběru. Ten je možné 
odevzdat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou.

Fyzické osoby - občané mohou v této době zdar-
ma odevzdat níže uvedené nebezpečné odpady. 
Povinností občana je odevzdat odpad pouze ob-
sluze mobilní sběrny a  neponechávat jej volně 
u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
  vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů,
 použité fritovací oleje,
  barvy a  laky včetně obalů, tiskařské barvy, 

lepidla, pryskyřice apod.,
  kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a  další 

domácí chemie,
 nádobky od sprejů,
 neupotřebená léčiva,
 fotochemikálie,
  pneumatiky (do velikosti Avia a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady 
stavebního charakteru (např. s obsahem azbestu 
apod.).

VÝZVA Č. 2 NA FINANCOVÁNÍ PROVOZU 
A ČINNOSTI SPOLKŮ V BAŠTI

Zastupitelstvo obce dne 6. března rozhodlo o vy-
psání druhé výzvy k předkládání žádostí o dotace 
na provoz a činnost spolků v roce 2017. Ve výzvě 
je alokováno zbývajících nerozdělených 24 tis. Kč. 
Bližší informace naleznou žadatelé na úřední des-
ce, žádosti je možné podávat do 30. 4. 2017. Za-
stupitelstvo obce o žádostech rozhodne na svém 
zasedání 22. května.

UKLÁDÁNÍ ZAHRADNÍHO 
ODPADU NA SBĚRNÉM MÍSTĚ

Ukládání zahradního odpadu a bioodpadu na 
sběrném místě v ulici Za Kovárnou je možné 
každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin a úterý 
od 18:00 do 20:00 hodin. 
Kromě zahradního odpadu a bioodpadu je možné 
na sběrném místě odkládat také velkoobjemový 
odpad, použité tonery, staré bojlery a předávat 
elektrospotřebiče ke zpětnému odběru.

ZAHÁJENÍ SVOZU BIOODPADU

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

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
  zprávu o  činnosti Policie České republiky 

OOP Odolena Voda za rok 2016 včetně pří-
lohy o činnosti na území obce Bašť, zprávu 
o  činnosti Obecní policie Líbeznice v  obci 
Bašť za  rok 2016, zprávu o  hospodaření 
Obecní policie Líbeznice za rok 2016 a vy-
hodnocení dopravně bezpečnostních opat-
ření v obci Bašť z pohledu Obecní policie Lí-
beznice; veškeré dokumenty jsou k dispozici 
na www.obecbast.cz/Bezpečnost a doprava,

  návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
na  roky 2018-2020, který je zveřejněn 
na www.obecbast.cz/Rozpočet,

  závěry jednání pracovní skupiny k výstavbě 
lokality Na Dlouhých ze dne 9. 2. 2017,

  návrh změny č. 3 územního plánu obce 
Panenské Břežany, návrh změny č. 3 
územního plánu obce Sedlec a návrh za-
dání Územní studie krajiny ORP Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav,

  zprávu kontrolního výboru.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
  výstavbu základní školy v Bašti,
  výstavbu mateřské školy v Bašti,
  podání žádosti na protipovodňová opat-

ření v Bašti,
  žádost společnosti ARGO s.r.o. o  schvále-

ní záměru výstavby 4 bytových vil o 3 by-
tových jednotkách v  lokalitě Nad Dvorem 
na pozemcích parc. č. 642/9-14 v k. ú. Bašť,

Zastupitelstvo obce schválilo:
  okamžité zahájení výstavby pokračování 

cyklostezky – 1. etapa z prostředků obce,
  zahájení prací na projektové dokumenta-

ci a podání žádosti o dotaci na pokračo-
vání cyklostezky – 2. etapa,

  podání žádosti o dotaci na zateplení bu-
dovy OÚ,

  vypracování projektové dokumentace 
a podání žádosti na zateplení budovy MŠ 
v ulici K Beckovu,

  realizaci úpravy otopné soustavy budovy 
MŠ v ulici K Beckovu,

  podání žádosti na úpravu školních zahrad 
MŠ,

  vypracování projektové dokumentace 
na revitalizaci dolního rybníka,

  realizaci rozšíření víceúčelového hřiště,
  realizaci místa pro přecházení v Mělnické 

ulici na křižovatce se Zlonínskou v  rámci 
dopravně bezpečnostních opatření,

  zadání konceptu výstavby lokality 
Na Dlouhých ve znění podle rozpravy,

  veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí do-
tací pro spolky SK Bašť v  celkové výši 50 
tis. Kč, kynologie Bašť 37  200 Kč, Baštěc-
ké ženy 20  000 Kč, CYKLO TEAM BAŠŤ 
20 000 Kč, Bašť se baví 20 000 Kč, ZO ČZS 
16 500 a Kulínek 10 980,

  výzvu č. 2 na  financování provozu a  čin-
nosti spolků s alokací finančních prostřed-
ků ve výši 24 020 Kč,

  nájemní smlouvu na les ve vlastnictví obce 
mezi obcí Bašť a společností Lesní Středo-
česká CZ s. r. o.,

  vypovězení partnerské smlouvy na údržbu 
zeleně v  ulici Dlouhá uzavřené mezi obcí 
Bašť a paní Alenou Čapkovou, 

  výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu 
Bašť v oblasti poskytování informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016,

  smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy 
o  zřízení věcného břemene – služebnos-
ti a  smlouvy o  právu stavby k  pozemkům 
parc. č. 344/34 a  344/60 v  k. ú. Bašť mezi 
obcí Bašť a společností ČEZ Distribuce, a.s.,

  odkoupení pozemku parc. č. 512/107 
v  k. ú. Bašť od  manželů Novákových 
za cenu 500 Kč/m2 a příslušenství,

  žádost paní Hančarové na změny v nájem-
ní smlouvě části pozemku parc. č. 98/11 
o velikosti cca. 12 m2 spočívající v určení 
doby pronájmu na  50 let, jednorázovou 
platbu nájmu a možnost převedení nájem-
ní smlouvy na 3. osobu.

Rekonstrukce objektu U  Oličů je od  října 2016 pozastavena z  důvodu odstoupení obce 
od  smlouvy s  dodavatelem a  dosud nevypořádaným závazkům a  pohledávkám. Obec 
má zájem stavbu dokončit, získali jsme již dotaci ve výši 4 mil. Kč z OPŽP na zateplení 
a výměnu zdroje vytápění a o dalších 10 mil. Kč máme požádáno z IROP na rekonstrukci 
objektů komunitního centra (tělocvična, zázemí sociálních služeb, samotné komunitní 
centrum, kuželník, hřiště, venkovní úpravy). V současné době je aktualizována projektová 
dokumentace a připraveno nové zadávací řízení. Podmínky výběrového řízení před jeho 
vyhlášením musejí zkontrolovat pracovníci řídících orgánů jednotlivých operačních 
programů, ze kterých na  projekt budeme čerpat dotace. S  financující bankou se nám 
podařilo změnit podmínky úvěrové smlouvy a  vytvořili jsme si tak dostatečný časový 
prostor k  financování dokončení stavby. V  polovině března jsme za  účasti exekutora, 
právního zástupce obce, soudního znalce a Obecní policie Líbeznice vstoupili na staveniště, 
zdokumentovali stav a oficiálně jsme převzali stavbu. Zástupci společnosti NISAINVEST 
se nedostavili, ani s obcí jinak nekomunikují. Z veřejných databází jsme zjistili, že firma se 
nachází v insolvenčním řízení.
 (cuc)
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   Pokračování ze str. 1

Jaký je postup přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání?
Zákonný zástupce se rozhodne, v  jaké mateřské škole požádá o  při-
jetí dítěte k  předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté 
a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Zápis k předškolnímu 
vzdělávání se koná 2. května 2017. Bližší informace k zápisu do  MŠ 
Bašť jsou zveřejněny na webových stránkách a na úřední desce obce 
jako zřizovatele. 

Dochází v žádostech o přijetí k nějakým změnám?
Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povin-
né, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 

Existují jiné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání?
Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může na-
vštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola. 
První možností je individuální vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce nám 
toto oznámí písemně v  době zápisu nejpozději však do  konce května. 
Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně 
osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcové-
ho vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o:
  pořízení změny č. 1 územního plánu Bašť,
  osobě výkonného pořizovatele, kterým bude 

ing. arch. M. Bredová,
  určeném zastupiteli pro spolupráci s  poři-

zovatelem změny č. 1 územního plánu Bašť, 
kterým bude Věra Lisá,

Zastupitelstvo obce uložilo:
  jednání s  nájemci obecní budovy čp. 204 

v  ulici Za  Vilou o  dřívějším ukončení ná-
jemního vztahu,

  doplnění kasační stížnosti podané Nejvyšší-
mu správnímu soudu ve věci rozsudku Kraj-
ského soudu Praha, kterým zrušil část územ-
ního plánu v části lokality Na Dlouhých.

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

AKTUÁLNÍ INFORMACE O BEZPEČNOSTI V OBCI 

NOVÉ DOPRAVNÍ STAVBY V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ

Na minulém zasedání zastupitelstva obce představili zástupci obecní policie a policie ČR vyhod-
nocení bezpečnosti v obci za rok 2016. 
Bezpečnostní opatření zavedená v obci byla hodnocena kladně a statistiky ukazují, že mají svůj 
podíl na zvýšení bezpečnosti na silnicích a veřejných prostranstvích. V roce 2017 pokračuje re-
alizace dalších plánovaných opatření, jako je prodloužení cyklostezky mezi Baští a Líbeznicemi, 
nasvícení přechodů pro chodce a  rozšíření kamerového systému. Řidiči si jistě všimli nových 
ukazatelů rychlosti, které jsou vybavené systémem pro rozpoznání registrační značky. Obec plá-
nuje zavést tyto ukazatele i na ostatní příjezdové komunikace do obce a tak společně s dalšími 
opatřeními realizovat cíl zklidňování dopravy a  bezpečnosti chodců. Po  vyřešení technického 
přenosu dat z ukazatelů na Obecní policii bude možné rychle a přesně vyhodnotit statistiky pro-
vozu a bojovat proti nedodržování rychlosti v obci. 
Z hlediska kriminality a páchaných trestných činů na území obce ze zpráv OP Líbeznice a Policie 
ČR lze sledovat klesající trend těchto činů. Na území obce Bašť bylo v roce 2016 spácháno 17 
trestných činů oproti 26 v roce 2015, z toho bylo 12 případů vyřešeno. Plné znění předložených 
zpráv najdete na webových stránkách obce.
 (meg)

Okružní křižovatka U Papryčů
Po mnoha letech usilování a tlaku ze strany obcí by mohlo 
dojít na zásadní úpravu křižovatky U Papryčů – křižovatku 
silnic I/9 a spojnice mezi Měšicemi a Baští II/244. Trápilo 
nás, že jde o jedno z nejvíce nebezpečných míst široko da-
leko. Každý rok tam dochází k řadě vážných nehod, kde ob-
vykle nezůstává jen u pomačkaných plechů, ale kde dochá-
zí kvůli velkým rychlostem k vážným zraněním a bohužel 
i úmrtím. Pro projektanty bylo nejsložitější najít dostateč-
ný prostor pro kruhovou křižovatku v kolizi s teplovodním 
potrubím. I proto se střed kruhové křižovatky musel posu-
nout mírně na východ směrem k Měšicím. Nová stavební 
úprava křižovatky významně prospěje zklidnění dopravy. 
Mnoho lidí z Měšic a Baště volilo kvůli komplikovanému 
napojení na silnici I/9 v tomto místě raději průjezd Líbez-
nicemi. Pokud by se podařilo napojení zlepšit, mohla by 
pak být pro mnoho dalších řidičů výhodnější a  rychlejší 
cesta do Prahy přes Zdiby.  Podmínkou samozřejmě je, že 
se podaří zlepšit také samotnou mimoúrovňovou křižo-
vatku ve Zdibech. Celý projekt se v současnosti připravuje 

Přehledná situace okružní křižovatky 
U Papryčů            Autor: ŘSD

OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

(nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup 
při vzdělávání. 
Dítě může být také vzděláváno v přípravné třídě základní školy (určené 
pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě příprav-
ného stupně základní školy speciální. Informace podá ředitel konkrétní 
základní školy nebo základní školy speciální a zákonný zástupce musí při-
jetí oznámit ve spádové mateřské škole. 
Poslední možnou formou je vzdělávání v zahraniční škole na území České 
republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky. 
Přijetí musí zákonný zástupce dítěte oznámit ve spádové mateřské škole. 

Jak je to v případě odkladu?
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který 
byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začát-
kem plnění povinné školní docházky. 

Děkuji za rozhovor. (cuc)

Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy zřídilo pro dotazy rodičů 
a zákonných zástupců mailovou adresu ms@msmt.cz.

pro územní rozhodnutí. Od stavby nás tedy dělí nejméně 
jeden rok. I  to je ale dobrá zpráva s  ohledem na  to, jak 
dlouho obec za proměnu této křižovatky bojuje.

Přímá sjezdová rampa z dálnice D8
Po  vybudování bypassu na  dálniční křižovatce ve  Zdi-
bech se stala další prioritou v  oblasti dopravy co nej-
rychlejší výstavba přímého sjezdu z  dálnice ve  směru 
na  líbeznický obchvat. Dosavadní zácpy před sjezdem 
představují samozřejmě vážné bezpečnostní riziko a také 
odrazují řidiče od  této trasy. I  v  přesných statistikách 
průjezdu bylo patrné, že zatímco ranní průjezdy mírně 
poklesly, v odpoledních a večerních hodinách volí návrat 
přes Líbeznice více řidičů. Podařilo se projít úspěšně zjiš-
ťovacím řízením EIA a teď už je také na stole územní roz-
hodnutí. Následovat budou jednání s vlastníky pozemků 
a příprava stavebního povolení. Pokud by vše probíhalo 
úspěšně, mohlo by na samotnou výstavbu sjezdové ram-
py dojít už v příštím roce. 

 (cuc , upraveno s dovolením M. Kupky)
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Prostory v Pohodě mohou sloužit i jako herna pro děti Foto: I. Cucová

Centrum pro rodinu Pohoda nabízí prostory na oslavy Foto: I. Cucová

POHODA OŽÍVÁ
Díky malému finančnímu příspěvku obce a velkému nasazení několika 
dobrovolnic prostory Centra pro rodinu Pohoda ožívají a nabídnou mís-
to pro setkávání nejrůznějších skupin obyvatel obce. 

Ve větší místnosti již delší dobu cvičí senioři, postupně se rozbíhá cvičení pro ženy. 
Některé maminky se potýkají s problémem kdo pohlídá děti, když si jdou zacvičit. 
Pro větší děti je nyní v Pohodě k dispozici učebna s kompletním vybavením pro 
výtvarné aktivity, kde mohou vyčkat, než si maminka zacvičí, napsat si úkoly nebo 
si číst. Pokud by mělo zájem více dětí, bylo by možné v časech cvičení otevřít vý-
tvarný kroužek. Jedná se o pondělí a středu od 17.30 do 18.30 hodin. 
Prostory CPR Pohoda je možné využít i pro dětské oslavy. V učebně lze vytvořit 
posezení až pro 12 dětí, pro pohybové aktivity lze využít hernu.
Vzhledem k stále narůstajícímu počtu maminek a tatínků na rodičovské dovolené 
s malými dětmi je možné i jim nabídnout Pohodu. Stačí, pokud se alespoň tři nebo 
čtyři rodiče domluví, že by se zde v dopoledním čase chtěli scházet a postarají se 
o běžný úklid a Centrum pro rodinu může začít fungovat i jako mateřské centrum.
Zájemci mohou napsat na bastsebavi@email.cz. Spojí se s nimi členky výkonné 
rady Bašť se baví. 

(cuc)

 

 

 

8. DUBEN 
2017 

 
sobota 

1. kopec do Klíčan 
2. začátek 
cyklostezky 
(Nad Dvorem) 
3. autobusová 
zastávka Měšická 

 
 
Pro všechna 
místa úklidu 
v 9 hodin 

VSTUPENKY NA HELLO, DOLLY

si můžete vyzvedávat v  úředních hodinách Obecního úřadu 
v Bašti. Autobus odjíždí 13. května od Obecního úřadu v Bašti 
v 17.50 hodin.
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Tombola Mysliveckého plesu je velkým tahákem Foto: V. Žihla

Návštěvníci Country bálu musejí vážit cestu do Zlonína Foto: V. Žihla

Děvčátka ze třídy Sluníček MŠ zazpívala novým občánkům obce  Foto: I. Cucová

K tvoření neodmyslitelně patří tvůrčí „nepořádek“  Foto: I. Cucová

BAŠŤ PŘIVÍTALA OSM NOVÝCH 
OBČÁNKŮ

PRVNÍ OBNOVENÝ PÁTEK 
V POHODĚ PROBĚHL V POHODĚ 

BAŠTĚCKÁ PLESOVÁ SEZÓNA UKONČENA

V polovině března přivítala starostka obce rodiče narozených dětí, rodin-
né příslušníky a další vážené hosty na slavnostním vítání nových občánků 
obce. Řady občanů se rozrostly o  čtyři holčičky a  čtyři kluky. Miminka 
již tradičně přišly přivítat také děti z  mateřské školy Bašť, tentokrát ze 
třídy Sluníček, které si pod vedením svých učitelek paní Vl. Klausové, 
R. Kopecké a M. Kopecké připravily pásmo básniček a písniček. Partnerem 
vítání byla společnost Svět dětí na dlani, která provozuje Centrum volné-
ho času v Měšicích a spolek Bašť se baví. Děti od obou partnerů obdržely 
malé dárky. S rodiči miminek se po přípitku a fotografování rozproudila 
živá diskuze, jejímž výsledkem by mohlo být obnovení mateřského centra 
v  Centru pro rodinu Pohoda. Více v  příspěvku na  str. 4 tohoto vydání. 
Další miminka přivítáme tentokrát dříve než na podzim. Rodiče miminek 
narozených v prvních měsících tohoto roku naleznou pozvánky ve svých 
poštovních schránkách již tento měsíc, slavnostní obřad se pak uskuteční 
v polovině května.

(cuc) Napoprvé se v knihovně sešla rovná desítka tvoření chtivých žen a dí-
vek. Na rozehřání a ostrý zrak si připily šampaňským s jahodami. Pak 
už lektorka Radka Krčilová vysvětlila, jak navlékat korálky. Nebyla to 
žádná legrace, jak by se na první pohled mohlo zdát. Některým chybě-
la fantazie nebo zručnost, dalším trpělivost a mnohé postrádaly brýle. 
Vlasce se  zamotávaly, korálky utíkaly z prstů, ale výsledné náramky 
stojí za to. Pro mimořádný úspěch zařadil pořádající spolek Bašť se 
baví do svého programu další Pátek v Pohodě, který bude tentokrát 
věnovaný tvoření z FIMO hmoty. Bližší informace naleznete na str. 8 
tohoto vydání, na www.bastsebavi.cz nebo na facebookových strán-
kách spolku.

(cuc)

Druhou březnovou sobotu byla country bálem ve Zloníně završena letoš-
ní baštěcká plesová sezóna. Country bál je tradiční akcí Baštěckých žen, 
letos se konal již pošesté. V únoru mu předcházel Myslivecký ples, který 
Myslivecký spolek Beckov Bašť tradičně pořádá v sokolovně ve Veltěži. Již 
v předchozím vydání jsme přinesli informaci o Květinkovém plese, který 
plesovou sezónu v Bašti zahajuje a který pro nás připravují členové Základ-

BEZPEČNÝ DOMOV PRO SENIORY

Obecní úřad Bašť ve spolupráci s Obecní policií Líbeznice zve nejen 
seniory na besedu o novinkách projektu Bezpečný domov (prostřed-
ky osobní ochrany) ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 17.00 hodin v obec-
ní knihovně.

Malé občerstvení zajištěno

ní organizace Českého zahrádkářského svazu. Věříme, že v co nejkratším 
období budeme moci pořádajícím spolkům a dalším organizacím nabíd-
nout důstojné zázemí v polyfunkčním domě U Oličů a baštěcká plesová 
sezóna se tak přesune tam kam patří, tedy do Baště.

(cuc)



Baštěcký zpravodaj

6

VYSOKOHORSKÉ ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SK BAŠŤ

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Ve  dnech 10.-12.3.2017 absolvovali fotbalisté SK 
Bašť kondiční soustředění ve  Zlaté Olešnici. Cel-
kem se této akce zúčastnilo 16 členů spolku. V pá-
tek dopoledne jsme zahájili program lyžováním 
v  ski areálu Šachty. Další program obsahoval cel-
kem 6 tréninkových jednotek. Zaměřili jsme se 
jednak na  vytrvalost a  sílu, ale taky na  rychlost 
a  obratnost. Kondiční trenér J. Štembera neod-
pustil žádný metr naplánované trasy, takže jsme si 
sáhli až na  dno sil. Dvě tréninkové jednotky byly 
kontrolní a soutěžní, kdy jsme běhali na čas. Para-
metry běhu naznačili zlepšení kondiční připrave-
nosti celého mužstva. 
V  sobotu večer se s  aktivní kariérou rozloučili M. 
Pavelek a  P.  Himl. Společně jsme zavzpomínali 
na  jejich fotbalovou kariéru a  poděkovali za  spor-
tovní úspěchy. Těší nás, že svoje bohaté zkušenosti 
budou dál předávat mladším z  funkcionářských 
pozic. 
Celkově hodnotíme akci jako povedenou. Povedlo 
se nám stmelit kolektiv, máme nové zážitky a  vě-
říme, že se to promítne taky na  trávníku v  bojov-
nosti a kvalitě.
 (A. Magyar, SK Bašť)

Starší přípravka podstoupila kvalitní zimní přípravu. Ode-
hráli jsme celkem 29 turnajových zápasů, jak v Nehvizdech, 
tak na úspěšném turnaji v Popradu.
Troufáme si říci, že jsme pro jarní kolo připraveni. Začíná-
me 9.4. 2017 v Louňovicích v 10:00 hodin a domácí turnaj 
organizujeme 13.5. 2017 v 9:00 hodin. Našim cílem je umís-
tit se na horních příčkách.
Obec zakoupila další dvě nové bezpečnější brány, takže již 
disponujeme s počtem čtyř kusů a za to moc děkujeme. 
Dále pokračuje nábor budoucích fotbalistů ročníků 2009 – 
2006. Pokud chcete své ratolesti přihlásit, kontaktujte nás 
na  tel: 724  306  412 nebo emailem: fotbalbast@seznam.cz. 
Těšíme se na hojnou účast a častou diváckou podporu a právě 
za podporu děkujeme.

(trenéři, juniorská SK Bašť)

Zimní soustředění prověřilo kondici hráčů SK Bašť  Foto: M. Pavelek

ROZPISY JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE SK BAŠŤ JUNIOŘI

Mladší přípravka
FK Brandýs-Boleslav A´   8. 4. 2017 9:00
Vyžlovka/Jevany B´ 22. 4. 2017 9:00
TJ SK Bašť 14. 5. 2017 10:00
SK Světice Jaguáři 21. 5. 2017 13:30
TJ Sokol Měšice   3. 6. 2017 9:30
Čechie Tuklaty B´ 17. 6. 2017 9:30

Starší přípravka
TJ Slavia Louňovice   9. 4. 2017 10:00
TJ Sokol Měšice 22. 4. 2017 9:00
TJ Sokol Ondřejov 30. 4. 2017 9:00
TJ SK Bašť 13. 5. 2017 9:00
SK Kostelec nad Č.l. 27. 5. 2017 9:00
TJ Liblice 10. 6. 2017 9:00

ROZPIS ZÁPASŮ III. A TŘÍDA - JARO 2017

14.kolo SK Bašť Nehvizdy A neděle 26.3. 15:00
15.kolo Kojetice SK Bašť neděle 02.4. 16:30
16.kolo SK Bašť Předboj neděle 09.4. 16:30
17.kolo SK Bašť Brandýs n./L B neděle 16.4. 17:00
18.kolo Zeleneč B SK Bašť sobota 22.4. 17:00
19.kolo SK Bašť Měšice neděle 30.4. 17:00
20.kolo Sluhy SK Bašť sobota 06.5. 10:15
21.kolo SK Bašť Šestajovice neděle 14.5. 17:00
22.kolo Líbeznice A SK Bašť sobota 20.5. 17:00
23.kolo SK Bašť Sibřina neděle 28.5. 17:00
24.kolo Větrušice SK Bašť neděle 04.6. 17:00
25.kolo SK Bašť Brázdim neděle 11.6. 17:00
26.kolo Mochov SK Bašť sobota 17.6. 17:00
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CVIČENÍ S DOMINIKOU

MINI PŘÍPRAVKA

Milé ženy, na začátku roku jsem vás zvala na cvi-
čení do Vily. Mám radost.  Účast sice není závratná, 
ale poměrně pravidelná. Na tomto základě se nám 
podařilo vylepšit podmínky pro cvičení. Máme 
pět bosu, gymnastické míče, overbally a  několik 
činek. Za  činky děkujeme anonymní, pravidelně 
chodící cvičence. 
V  současné chvíli apeluji na  ty, kdo váhají. Sna-
žíme se vám vyjít maximálně vstříc. Po  několika 
rozhovorech s maminkami a obcí vzešla myšlenka 
současně probíhajícího výtvarného kroužku. To 
znamená, že pokud chcete chodit pravidelně cvi-
čit a nemáte hlídání pro děti, vezměte je s  sebou. 
Vy si zacvičíte a  navíc od  vašeho dítěte na  konci 
cvičení dostanete vlastnoručně vyrobený dárek.  
Podmínkou je účast většího počtu dětí, které jsou 
již schopny stříhat, lepit, udržet pozornost a  sou-
středit se. Cena za 1 hodinu je 50 Kč.
Já vás jen zvu na  cvičení, které bude probíhat 
v  pondělí a  ve  středu pro seniory od  16.30 h 
za 30 Kč a pro ostatní účastníky od 17.30 za 50 Kč. 
A upřímně se těším.
 (Polackova.Dominika@seznam.cz)

Před rokem v  SK Bašť k  mladší a  starší přípravce přibyla mini příprav-
ka. Jsou to moc šikovné děti z našich mateřských školek ve věku od pěti 
do sedmi let. Po roční přípravě, jak na fotbalovém hřišti, tak i v tělocvičně, 
udělali naši malí fotbalisté ohromný pokrok. Proběhlo pár přátelských 
utkání, kde byla vidět velká chuť hrát fotbal. Proto po dohodě s týmy Ho-
vorčovice, Březiněves, Praga Praha, Slavia Praha a Čechie Dubeč jsme při-
pravili na jaro soutěž. Hrát se budou turnaje, kdy vždy jeden z týmů bude 
pořadatel. Bašť celou soutěž začíná 24. 4. 2017 od 13 hodin na fotbalovém 
hřišti. 
Stále přibíráme nové členy, děti ročníku 2010 až 2012. Trénujeme 
ve  středu a pátek od 17 .00 do 18,30 hod. na  fotbalovém hřišti. Vaše do-
tazy vám trenéři ochotně zodpoví před a  po  tréninku nebo na  emailu 
fotbalbast@seznam.cz. 

(trenéři, juniorská SK Bašť)

Cvičení pro ženy
s Dominikou

Každé pondělí a středu od 17.30 hodin

Vila, Za Vilou 204, Bašť, (1. patro)

Vzhledem k omezené kapacitě 
nutné přihlášky 

na tel. čísle 731 107 635

Vezměte s sebou děti, mohou zatím 
tvořit, samy nebo pod vedením 

lektorky

Cvičení pro ženy
s Dominikou

Každé pondělí a středu od 17.30 hodin

Vila, Za Vilou 204, Bašť, (1. patro)

Vzhledem k omezené kapacitě 
nutné přihlášky 

na tel. čísle 731 107 635

Vezměte s sebou děti, mohou zatím 
tvořit, samy nebo pod vedením 

lektorky

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
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SPUŠTĚNA REGISTRACE NA MISTROVSTVÍ 
REGIONU MAS NAD PRAHOU V ZÁVODECH 
NA HORSKÝCH KOLECH

„Stačí, když bydlíte v Bašti nebo v dalších z 31 obcí regionu Nad Prahou, máte horské 
kolo a  hlavně máte chuť v  neděli nelenošit. Nemusíte být profesionálními sportovci, 
abyste se stali Mistry regionu Nad Prahou v jedné z 23 kategorií“ přibližuje podmínky 
Pavel Mišoň z pořádající TJ Sokol Veltěž. A  jedním dechem doplňuje: „Doporučuje-
me sledovat webové stránky závodu http://www.xcobeckov.cz/ , kde naleznete veškeré 
důležité informace. Pokud uvažujete o Vaší účasti – a kategorie jsou vypsány pro celou 
rodinu – budeme rádi, pokud nám tento fakt sdělíte formou přihlášení přes registrač-
ní formulář. Ušetříte si tak spousty času u prezentace, minimalizujete chyby v přepisu 
Vašeho jména do časoměřičského systému, ale hlavně nevypadnete z pořadí Mistrovství 
regionu Nad Prahou.“

(cuc)

V neděli 28. května 2017 se uskuteční 
již 4. Mistrovství regionu Nad Prahou 
v závodech na horských kolech. V rám-
ci popularizace sportování v  přírodě 
účastníci zabojují o unikátní mistrov-
ské dresy a  poháry pro nejúspěšnější 
3 závodníky v  každé kategorii. Nově 
je letos zařazena Velká cena Regionu 
povodí Mratínského potoka. 

Klub seniorů ve spolupráci s Obcí Bašť 
pořádá autobusový zájezd 

V sobotu 8. dubna 2017
Odjezd od Obecního úřadu v 9 hodin

Doprava zdarma, vstupné zdarma pro členy KS
Přihlášky: Marie Zelenková, 608 982 366

 Pátek v Pohodě FIMOVÁNÍ
 7. dubna od 19 hodin
    Obecní knihovna, Bašť

Pro účastníky budou připraveny 
pomůcky, FIMO si přineste ve 
svých oblíbených barvách nebo 
uveďte do přihlášky, jaké vám 
máme připravit.

Přihlášky na www.bastsebavi.cz 
do 5. dubna 2017

Vstupné dobrovolné.

VELIKONOČNÍ JARMARK
9. dubna, park u knihovny
10 – 15 hodin
Divadlo Ježibaba Kolobajzna slaví 
Velikonoce (začátek 10.30 hod.)

Po celý den:
Pletení pomlázek

Hledání ukrytých vajíček
Výroba velikonočních věnců

Barvení vajíček a výroba zajíčků
Ukázky výroby košíkářského zboží

Turnaj v kuličkách, kroketu a petanque
Stánkový prodej (vajíčka, bylinky, koření, 

perníky, med, rakytník, medovina, košíky 
trdelník)

Partneři akce:

Mediální partner akce:
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Fotbalový klub „SK Bašť”
pořádá  dne

30.dubna 2017 od 19.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Bašti již tradiční 

Pálení 
čarodějnic

s opékáním buřtů, které si můžete zakoupit 
v našem stánku přímo na hřišti, kde bude také pro 

malé i velké připraveno další občerstvení. 

Přijďtě opět mezi nás, těšíme se na vaši hojnou účast. 

KALENDÁŘ AKCÍ V BAŠTI V ROCE 2017
 31. března Noc se Čtyřlístkem (nocování v knihovně pro děti)
 7.  dubna Pátek v Pohodě - fimování
 8. dubna Ukliďme Bašť
 8. dubna Tržnice Zahrady Čech (zájezd do Litoměřic)
 9. dubna Velikonoční jarmark
 30. dubna Pálení  čarodějnic
 13. května Hello, Dolly (zájezd do Studia Dva)
 13. května Vítání občánků (pouze pro zvané)
 20. května Výlet za stříbrem (Kutná Hora)
 20. května Kolem kolem Baště (cyklovýlet)
 27. května  Naučnou stezkou na Beckov 

(prezentace obce v rámciDnů nad Prahou)
 28.  května Cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou
 3. června Sportovní hry pro děti a mládež
 3.  června Den dětí
 4.  června Alenka v kraji zázraků (zájezd do Divadla Hybernia)
 8. července Pouť (Tour de Bašť, fotbalový turnaj a taneční zábava)
 2. září Den psa
 16. září Výstava ovoce a zeleniny
 16. září Rozloučení s prázdninami
 16.  září Železný Baštěrák
 23. září Kolem kolem Baště (cyklovýlet)
 23. září Bazárek (prodej podzimního a zimního oblečení)
  říjen Vše o ženách (zájezd do Studia Dva)
  říjen Oslava Mezinárodního dne seniorů
 7. října Výstava Zemědělec (zájezd do Lysé nad Labem)
 7. října Zábavné psí odpoledne
 20. října Pátek v pohodě (tvorba šperků)
 21. října Perníková dílna (pečení a zdobení perníkových ozdob)
 31.  října Halloween
 11. listopadu Svatomartinský jarmark
  prosinec O třech letuškách (zájezd do Divadla Radka Brzobohatého)
 2.  prosince Adventní dílna (výroba adventních věnců)
 3. prosince Rozsvícení vánočního stromu, Postávání u svařáčku
 5. prosince Mikuláš na Návsi
 16. prosince Vánoční pinec (turnaj ve stolním tenisu)

 
 

Zahrádkáři z Báště Vás zvou 
 

v sobotu 20. května 2017 
na cestu za stříbrem do Kutné Hory 

  

 
 

Zahrádkáři a děti do 18 let mají dopravu zdarma, ostatní platí 100,-Kč 
odjezd v 7:45 hod od Obecního úřadu v Bašti 

 
Přihlášky přijímá Maruška Zelenková  tel: 608 982 366 

       28. května Den se sportem (Bašť, Klíčany od 10.00 Cyklistické mistrovství MAS Nad 
                                                      Prahou, Velká cena Regionu povodí Mratínského potoka)

       27. května Den s rodinou    (obce regionů a od 14.00 Setkání sousedů Nad Prahou
                                                      v Centru volného času Měšice) 

26. května Den se školou    (ZŠ Líbeznice, turnaje škol regionu, konference k ukončení         
                                                projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání)

REGION POVODÍ MRATÍNSKÉHO POTOKA
a

MAS NAD PRAHOU
vás srdečně zvou na

DNY NAD PRAHOU 2017

Bašť se do Dnů Nad Prahou zapojí 
27. května od 10 do 12 hodin 

rodinným vícebojem 
na Naučné stezce Beckov

O programu v ostatních členských obcích přineseme informace v květnovém vydání.



Baštěcký zpravodaj

10

    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:

14. dubna 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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Základní umělecká škola Líbeznice
Sdružení přátel Líbezné hudby (SPLH)

pro nové komorní hudební těleso

hledá amatérské
hudebníky

z Líbeznic a okolí!

Pokud si rádi zahrajete
jen tak pro radost

a chcete potěšit krásnou
hudbou sebe i jiné

ozvěte se!

Hledáme hráče na housle,
violu, violoncello, kontrabas

ale i další nástroje
pro komorní, převážně

smyčcový orchestr

kontakt: Peter Smékal
peter.smekal@outlook.com

tel.: 775 587 411
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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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