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Vážení spoluobčané,

tak jsem předposlední říjnovou sobotu 
nevěděla, „kam dřív skočit“. Dopoledne 
jsme se v  obřadní síni obecního úřadu 
setkali s  osmi rodičovskými páry, které 
nám přišly představit svá miminka, nové 
občany obce. Z vítání občánků jsem spě-
chala fandit mladší přípravce SK Bašť, kte-
rá byla pořádajícím týmem turnaje našich 
fotbalových nadějí. Od plotny jsem se pak 
vrátila na fotbalové hřiště předat ocenění 
všem týmům, nejlepším hráčům a přede-
vším pak vítěznému domácímu družstvu 
a už jsem spěchala do Restaurace Vila. Ne 
proto, abych tam zapila úspěch malých 
baštěckých fotbalistů, ale abych si spolu 
s  dětmi a  členkami Bašť se baví vyrobila 
podzimní dekorace do bytu.

Když se tak podívám na  stránku pozvá-
nek, asi se do  konce roku nudit nebu-
deme. Říjen vyvrcholil lampionovým 
průvodem masek, v  listopadu nás čeká 
předvánoční posezení se seniory a  pak 
s  přicházejícím adventem několik akcí, 
kdy už budeme nasávat plnými doušky 
předvánoční atmosféru. 

Věřím, že množství akcí, které v obci po-
řádají spolky, je odrazem podpory za-
stupitelstva, které v  letošním roce zdvoj-
násobilo finanční příspěvky na  aktivity 
spolků. V zastupitelstvu nyní finišují práce 
na přípravě rozpočtu pro příští rok a v ná-
vrzích se objevují ještě další prostředky 
pro ta uskupení, která dělají něco „navíc“. 
A tak se spolky mohou těšit na bohatého 
Ježíška.

Bašť je již na  příchod Vánoc připravená. 
Společnost Eltodo, která se v  obci sta-
rá o  veřejné osvětlení, v  polovině října 
nainstalovala vánoční osvětlení na  oba 
stromy, takže jsme předběhli i  nákupní 
centra.

Přeji vám, abyste se i vy na příchod kon-
ce roku včas a v klidu připravili a měli tak 
možnost si užívat společných chvil při se-
tkávání se na baštěckých akcích.

Iva Cucová
starostka

JAK JSME V BAŠTI VOLILI
ÚVODNÍ SLOVO

   Pokračování na str. 2

Pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje bylo v seznamu voličů zapsáno 1 326 voličů. 
Obálky byly vydány 495 voličům, takže účast v Bašti byla více jak 37 %. Bylo odevzdáno 479 
platných hlasů, z toho nejvíc, 47,18% pro ODS. Na dalších místech se umístilo hnutí ANO 2011 
se 16,91 % hlasů a Starostové a nezávislí s 10,64 %.

POHODLNĚJŠÍ RANNÍ CESTOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ
V souvislosti s nedostatečnou kapacitou ranního školního spoje dojde od úterý 1. listopadu 2016 
k úpravě jízdního řádu linky 368. Kromě současného školního spoje č. 28 bude přes zastávku 
„Líbeznice, škola“ nově veden také předchozí spoj č. 26. Časové polohy obou spojů budou 

   Pokračování na str. 2

Suť po demolicích stále zůstává na staveništi. Foto: I. Cucová

PO ZHOTOVITELI REKONSTRUKCE U OLIČŮ 
ZBYLA JEN HROMADA SUTIN

Problémy s  rekonstrukcí objektu U  Oličů, o  kterých jsme se zmiňovali v  předchozích 
vydáních Zpravodaje se v  měsících září a  říjnu natolik prohloubily, že zastupitelstvo 
obce rozhodlo o ukončení spolupráce s firmou NISAINVEST s.r.o. 

Subdodavatelská firma, která rekonstrukci pro společnost NISAINVEST zajišťovala, 
nedodržovala projektovou dokumentaci, technologické postupy ani pravidla pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci. Na veškeré prohřešky byla od poloviny června pravidelně 
upozorňována, přesto nedošlo k nápravě, nedostatky se stále opakovaly, časový harmonogram 
nabral významný skluz. Nepomohlo ani jednání s majitelem společnosti NISAINVEST, 
se kterou obec má uzavřenou smlouvu o provedení rekonstrukce.

Obec čekají náročná opatření na zabezpečení statiky a zakonzervování stavby před zimou 
a vstupem nepovolaných osob, příprava a organizace nového výběrového řízení na dodavatele, 
jednání s bankou o prodloužení úvěru a spousty dalších kroků. Realizace všech opatření bude 
obec stát skoro 1 mil. Kč, které bude jako náhradu škody požadovat po zhotoviteli díla.

(cuc)
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MOBILNÍ SVOZ  
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
a  pneumatik proběhne v  sobotu 
26.  listopadu 2016 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 KinderGarten

 od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem 
 - křižovatka ulic Na Libovínek 

a K Bažantnici při vjezdu do lokality.

Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán 
elektroodpad. Ten je možné odevzdat 
na sběrném místě v ulici Za Kovárnou.

Fyzické osoby - občané mohou v  této 
době zdarma odevzdat níže uvedené 
nebezpečné odpady. Povinností obča-
na je odevzdat odpad pouze obsluze 
mobilní sběrny a neponechávat jej vol-
ně 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 (osobní do velikosti Avia 
a bez disků).

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

mírně upraveny. Oba školní spoje budou 
odjíždět ze všech zastávek v Bašti o 6 minut 
později než dosud, k líbeznické škole přijedou 
v 7:32 (spoj č. 26) a v 7:42 (spoj č. 28). Spoj č. 
26 začíná jízdu v 7:23 v Baštěku, nebude proto 
zaplněn cestujícími z Předboje.  Společnosti 
ČSAD Střední Čechy byly za nerespektování 
trasy a neobsloužení zastávky „Líbeznice, škola“, 
ke kterému několikrát došlo v předchozích 
týdnech, uděleny finanční postihy.

 (sta)

POHODLNĚJŠÍ RANNÍ 
CESTOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ

ODPADY NA PŘELOMU ROKU

   Pokračování ze str. 1

Pro volby do Senátu bylo v 1. kole vydáno 
452 obálek (34,09 %), voliči odevzdali 442 
platných hlasů, z toho nejvíce 167 pro Ve-
roniku Vrecionovou, 85 pro Petra Holečka 
a 65 pro Igora Karena. K 2. kolu voleb při-
šlo pouhých 179 voličů (13,50%), kteří 101 
hlasem podpořili Petra Holečka, kandidáta 
Starostů a nezávislých, starostu Kralup nad 
Vltavou a výrazného představitele iniciati-
vy Stop letišti Vodochody.

(cuc)

JAK JSME V BAŠTI 
VOLILI

JIŽ DRUHÉ VYSVĚDČENÍ PRO MŠ

Ukončení svozu biopopelnic a ukládání zahradního odpadu na sběrném místě
Poslední svoz biopopelnic v letošním roce proběhne v pondělí 28. listopadu. Zahradní odpad 
bude možné letos naposledy odvézt na sběrné místo v sobotu 26. listopadu. 

Podzimní a zimní provozní doba sběrného místa
V listopadu bude možné každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin odevzdávat zahradní odpad, vel-
koobjemový odpad a elektroodpad. V úterý bude sběrné místo opět otevřeno až na jaře. Od pro-
since 2016 do února 2017 bude sběrné místo v provozu každou sobotu pouze od 9:00 do 10:00 
hodin. Přijímán bude velkoobjemový odpad a elektroodpad. V období vánočních svátků bude 
sběrné místo uzavřeno v sobotu 24. i 31. prosince 2016.

Individuální sběr plastů z domácností
Zkušební provoz individuálního sběru plastů z domácností bude zahájen 1. února 2017. Pro rok 2017 
byly v obecním rozpočtu pro tuto akci určeny prostředky ve výši 200 tisíc korun, což odpovídá nákla-
dům na roční svoz celkem 200 žlutých sběrných nádob.Roční poplatek za službu činí 200 Kč a popel-
nice bude vyvážena jednou za 14 dnů. Předběžná nezávazná registrace, která proběhla v říjnu za úče-
lem zjištění zájmu, není podmínkou pro objednání této služby. Registrovaným občanům bude služba 
rezervována (nemusejí mít tedy strach, že se na ně nedostane), nebude však zřízena automaticky a je 
třeba ji závazně objednat. Podmínkou pro její zřízení je uzavření smlouvy s obcí a úhrada poplatku 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatku za individuální svoz plastů. Zájemci o žlutou po-
pelnici o objemu 120 litrů si mohou službu objednat od 9. ledna, a to pouze osobně na obecním úřadě 
(v prvním roce z administrativních důvodů není možná platba převodem na účet).

   Pokračování ze str. 1

Před prázdninami jsme pro rodiče dětí na-
vštěvujících mateřskou školu Bašť připravili 
dotazník k hodnocení mnoha oblastí činnos-
ti MŠ. V elektronické nebo papírové formě 
bylo odevzdáno celkem 64 dotazníků. Větši-
na rodičů zvolila jednoduché hodnocení po-
mocí školních známek, pouze pár maminek 
a tatínků hodnotilo slovně, což je pro obec 
jako zřizovatele určitě zajímavější a přínos-
nější. Převládla celková spokojenost s ma-
teřskou školou, i když se u některých otázek 
objevovaly v hodnocení také čtyřky a pětky. 
S podrobnými výsledky průzkumu se můžete 
seznámit na webových stránkách obce a ma-
teřské školy. Reakci ředitelky MŠ na letošní 
hodnocení přinášíme na následující straně.

V oblasti komunikace mezi rodiči, MŠ a zři-
zovatelem došlo k jedné změně, zastupitel-
stvo obce rozhodlo o zrušení svého porad-
ního orgánu, školského výboru. Činnost 
školského výboru nepřinesla očekávané 
výsledky, rodiče se na zástupce školského 

Školní vzdělávací program

Známka 1  
60,3 %

Známka 2 
15,9 %

Známka 3 – 7,9 %

Známka 5 
1,6 %

Známka 4 
1,6 %

Slovní hodnocení 
12,7 %

Nabídka mimoškolních aktivit

Známka 1
57,8 %

Známka 2
18,8 %

Známka 4
6,3 %

Známka 3 
6,3 %

Slovní hodnocení 
10,9 %

výboru se svými připomínkami, podněty, 
náměty nebo stížnostmi dlouhodobě ne-
obraceli. Vybrané hodnocení a celá zpráva 
na www.obecbast.cz a www.msbast.cz

(cuc)
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ZE ZÁŘIJOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

JAKÉ ZMĚNY PŘINESE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK LÍBEZNICKÉ ŠKOLE

REAKCE ŘEDITELKY MŠ NA DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

První říjnové pondělí se uskutečnilo zasedá-
ní zastupitelstva obce netradičně v Restauraci 
Vila. Očekávali jsme velkou účast především 
rodičů dětí a žáků, protože program byl te-
maticky zaměřen na problematiku školství. 
Bohužel ten den panovalo velmi ošklivé po-
časí a tak účast nebyla valná. Proto v tomto 

Již od července 2016 začaly v líbeznické škole probíhat stavební úpravy. 
Začala se budovat půdní vestavba. Rozšiřují se tak  učební prostory ve ško-
le. Půdní vestavbou získáme šest zcela nových moderních učeben, jednu 
sborovnu (zázemí pro vyučující) a sociální zařízení pro žáky i personál. 

Další novinkou je výuka tělesné výchovy v nové tělocvičně sportovní 
haly. Právě nyní se dokončuje její výstavba v Líbeznicích. Toto spor-
tovní zázemí u zdravotního střediska bude v dopoledních hodinách 

Nejprve bych ráda poděkovala rodičům, kteří 
se zúčastnili dotazníkové akce. Opravdu nás 
potěšila kladná odezva a hlavně převažující 
spokojenost s naší prací.  Doufáme, že stejně 
spokojeni budou rodiče i nových žáků, kteří 
od září 2016 nastoupili. K jednotlivým slov-
ním  připomínkám bych vám ráda podala tyto 
informace:

1.    Schůzky rodičů se neosvědčily, většinou 
na ně nikdo nepřišel. Proto je pořádáme 
pouze s rodiči nových dětí, pro ostatní jsou 
konzultační hodiny, které si můžete dohod-
nout buď s učitelkou vašeho dítěte nebo 
přímo se mnou.

2.    Návštěvy divadel a výlety plánujeme vždy 
podle nabídek a snažíme se, aby byly co 
nejpestřejší a také pro rodiče co nejdostup-
nější. Proto je jich nejvíce přímo ve školce. 
Platby nelze vybírat zálohově dopředu. Zá-
kon to neumožňuje. Ceny za kroužky závisí 
na lektorech, vybíráme takové, kteří splňují 
podmínku vzdělání a jsou na ně dobré re-
ference a nejsou předražené.

3.    Informovanost pomocí webových strá-
nek se snažíme zlepšovat, rodiče mohou 
aktuality dostávat na své e-maily, zatím 
se jich však přihlásilo jen velice málo. Co 
se týče nástěnek, velká část dokumentů se 
musí zveřejňovat povinně, i tam se snaží-
me, aby byly aktuality pro větší přehlednost 
oddělené.

V letošním školním roce došlo ke změně. Pře-
devším se snížila v důsledku inkluze kapacita 
o 2 děti.

vydání přinášíme reakci ředitelky MŠ na vý-
sledky dotazníkového šetření spokojenosti ro-
dičů s MŠ, které byly na jednání zastupitelstva 
prezentovány a také příspěvek ředitelky ZŠ 
a ZUŠ Líbeznice, která byla hostem zasedá-
ní. Rozsáhlé materiály, které byly projedná-
vány, není možné zveřejnit v jednom vydání 

Počet dětí v současném školním roce je ve třídě:
Hvězdičky 25 dětí  (13 dívek a 12 chlapců)
Sluníčka    25 dětí   (12 dívek a 13 chlapců)
Korálky     24 dětí   (12 dívek a 12 chlapců)
Kostičky    22 dětí   (11 dívek a 11 chlapců)

Naše třídy jsou věkově smíšené, z 96 dětí je 40 
předškoláků. Nelze proto vyhovět rodičům, kteří 
by chtěli rozdělení podle věku.  I tak se nám daří 
děti na školu dobře připravit, což nám potvr-
zují výborné výsledky našich prvňáčků i chvá-
la učitelů ze základních škol.  V současné době 
naší mateřskou školu navštěvuje i 18 žáků jiné 
národnosti. Některé z nich při nástupu do ma-
teřské školy nemluví česky a ani oni nemají při 
nástupu do základní školy žádné problémy. Dal-

Moudrý Mikuláš, půvabný Anděl a dva čerti, co umí zbavit zlozvyků 

Opět se nám blíží prosinec a s ním poučení Vašich dětí z jejich chyb. Rozčiluje Vás, že nevíte, 
jak si poradit se zbavením jejich zlozvyků? Žádný problém! Naši čerti se o to dokonale 
postarají. Samozřejmě tak, jako každý rok, bereme na vědomí věk Vašich dětí nebo dítěte. 
Také si určitě zasluhují pochvalu za to, co se jim v celém roce dařilo. Od toho tady máme 
Mikuláše a Anděla. Přijdeme až k Vám domu v předem domluvený čas (telefonicky), dáme 
dětem dárečky (ovšem nutná dohoda) a můžeme zase klidně odejít, popřípadě si někoho 
odnést s sebou:D Máte zájem? Pokud ano, níže jsou uvedené bližší informace.  

Cena: dle vlastního uvážení  
Lokalita: Bášť, Bášť Baštěk, Nová Bášť 
Kontakt: Veronika Sedláčková – 725 827 073,  
nejlépe volat v odpol. hodinách 
Praxe: dobrá z minulých let (nyní 4. rokem)  
PS: Studentská akce (věk 17-19 let) 
Datum: 5. 12. 2016 
 

Zpravodaje. Další příspěvky otiskneme v bu-
doucích vydáních Zpravodaje a na webových 
stránkách obce je zřízena podstránka Školství, 
kde jsou zveřejněny prezentace jednotlivých 
zastupitelů.

(cuc)

sloužit pro líbeznickou školu. Učitelé i žáci se těší na tělesnou výchovu 
ve zbrusu novém sportovním prostředí. Od 1. září 2016 celý výchovně 
vzdělávací proces (nejen v líbeznické škole) bude provázet inkluze. In-
kluze znamená vzdělávat děti s potřebou podpůrných opatření v běžné 
škole, v běžných třídách. Tito žáci budou pracovat podle svých schop-
ností a možností podle individuálně vzdělávacího plánu.

                (Mgr. Ivana Pekárková, ředitelka ZŠ a ZUŠ Líbeznice)

ší výhodou je možnost umísťování sourozenců 
do stejné třídy a tím jim ulehčit nástup do škol-
ky, kamarádi  ve vyšších třídách při přechodu 
do školy a celková lepší  sociální adaptace.

Kromě co nejlepšího vzdělávání je naší  priori-
tou i zlepšovat vybavení školky. Stále doufáme, 
že se nám podaří realizovat výstavbu víceúče-
lových herních ploch s mlhovišti na zahradách 
mateřských škol a vybavit školku moderními 
interaktivními prvky.  To všechno záleží na fi-
nančních prostředcích, především na získání 
dotací.  V tomto spolupracujeme s MAS a se 
zřizovatelem Obcí  Bašť. 

(Zuzana Černá, ředitelka MŠ)
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OBEC SE ROZROSTLA O DVANÁCT NOVÝCH OBČÁNKŮ

Oslavy posvícení navštívila senátorka paní Veronika Vrecionová. Foto: I. Cucová

Jednu říjnovou sobotu se zasedací 
místnost obecního úřadu proměnila 
v obřadní síň, ve které starostka obce 
přivítala osm nových občánků. Bohužel 
ne všechny pozvané rodiny se mohly 
zúčastnit a tak z pozvaných dvanácti se 
počet miminek zúžil na osm. O kultur-
ní program posledního vítání se posta-
raly děti ze třídy Korálků pod vedením 
učitelek paní Alice Stibalové a Ivety 
Tvrdé. Partnery vítání byl spolek Bašť 
se baví a s.r.o. Svět dětí na dlani z Ří-
čan. Partneři dětem přinášejí drobné 
dárky nebo poukázky na poskytované 
služby. 

(cuc)Miminka přivítaly i děti z mateřské školy. Foto: I. Cucová

Tvoření se tentokrát účastnily celé rodiny. Foto: I. Cucová

PODZIMNÍ DÍLNA VE ZNAMENÍ PŘÍRODNIN
Závěsy z kaštanů, srdce z šípků, 
lampióny z talířků. To vše si moh-
ly děti s rodiči vyrobit na tradiční 
Podzimní dílně, kterou připravily 
členky Bašť se baví. Prostory, kte-
ré zdarma poskytli provozovatelé 
Restaurace Vila, tentokrát praskaly 
ve švech. Podzimní dekorace a ne-
zbytné potřeby na haloweenský 
průvod si tentokrát přišly vyrobit 
tři desítky dětí doprovázené rodiči. 
Bylo příjemné vidět zaujetí několi-
ka tatínků, celé rodiny prožily pří-
jemné odpoledne, domácnosti roz-
jasní červeň šípků, oranžová dýní, 
hnědá kaštanů. Za příjemně stráve-
né odpoledne patří dík především 
Laďce Megerové a Štěpánce Pokor-
né, bez jejichž invence a spousty 
hodin z volného času by nevznikly 
krásné dekorace. 

(cuc)

Vážení,
chtěli bychom Vám před-
stavit „Spolek KULÍNEK“. 
Spolek sdružuje rodiče 
a  přátele lidí s  mentálním 
postižením. Jeho cílem je 
zapojit dospělé lidi s men-
tálním postižením do  vět-
šinové společnosti.
Realizujeme různé akti-
vity, které jim pomohou 
s lepším začleněním do společnosti – např. návštěvy růz-
ných kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, 
výstav apod. Letos na podzim jsme připravili návštěvu 
několika divadelních představení a od ledna 2017 připra-
vujeme cvičení ve vodě s plaváním a další akce. 
HLEDÁME V  OKOLÍ DALŠÍ KAMARÁDY s  mentálním 
postižením, kteří by se chtěli těchto aktivit účastnit. 
Moc prosíme rodiče, sourozence nebo přátele lidí 
s MP, aby jim vysvětlili o jaké akce se jedná a v případě 
jejich zájmu nás kontaktovali. Aktuální přehled o tom, 
co právě chystáme, najdete na www.spolekkulinek.cz 
a na facebook.com/spolekkulinek
Budete-li se chtít zapojit osobně, nebo máte-li  
dotazy k  naší činnosti, kontaktujte nás prosím na   
e-mailu spolek.kulinek@seznam.cz nebo na telefonu 
602 203 435.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem spoluob-
čanům, kteří nás finančně podporují ať přímo při 
našich akcích nebo zasláním příspěvku na náš účet. 
Dále pak patří náš dík také všem, kteří nám bezplatně 
pomáhají. Děkujeme 
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PERNÝ VÍKEND FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY

Program víkendu 22. – 23.10. měly 
naše fotbalové hvězdičky nabitý. 
Mladší přípravka v sobotu pořádala 
turnaj podzimní části okresní fotba-
lové soutěže a v neděli se starší pří-
pravka účastnila turnaje stejné soutě-
že v Klecanech.

Mladší přípravce se domácí předsta-
vení vydařilo skvěle. Již na předcho-
zích turnajích ukázala, že je schopna 
hrát prakticky s kýmkoli a že často 
v zápasech rozhodují maličkosti, pří-
padně něco, co se dá nazvat štěstím 
nebo smůlou.

V prvních dvou kolech narazila 
na Radonice a jednoho z favoritů 
turnaje - Brandýs n. L.-Starou Bole-
slav. V obou zápasech jsme zvítězili 
rozdílem jediného gólu vstřeleného 
v posledních minutách před koncem 
zápasu.

Tradičně jeden z nejtěžších zápasů - s Odolenou Vodou - nás čekal 
v předposledním kole turnaje. Zápas byl jako obvykle velmi vyrovna-
ný a následkem toho i emotivní. Faktem je, že dva (dle mého názoru 
po právu) neuznané góly Baště za vyrovnaného stavu byly důkazem 
objektivity rozhodčího a současně ukázaly, jak složitá a nevděčná je 
role amatérských sudích. Naštěstí kluci dokázali vstřelit vítězný gól, 
protože jinak by s trenérem Robertem coby sudím další týden možná 
nikdo nepromluvil :-)

Poslední zápas s Hovorčovicemi, které hrají s mladšími ročníky a bu-
dují tým pro příští rok, kluci nepodcenili a jasně zvítězili.

Se všemi vyhranými zápasy tak mladší přípravka po zásluze v turnaji 
zvítězila před Odolenou Vodou a Brandýsem n. L.-Starou Boleslaví.

Na posledním turnaji, který je pořádán v Radonicích začátkem listo-
padu, bude tým bojovat o celkové druhé místo v podzimní části OFS.

Starší přípravka má ve své skupině o něco horší postavení především 
díky mladšímu věkovému složení týmu - ve srovnání s ostatními týmy 
ve skupině. Jejich výsledky však mají jednoznačně vzestupnou tendenci 
a na předchozím turnaji pořádaném v Měšicích měli bilanci 2 výhry 
a 3 prohry.

Na turnaji v Klecanech začali velmi dobře. Úvodní zápas s Odolenou 
Vodou zahájili ve velkém stylu a nad tradičním soupeřem vedli 2:0. 
Přestože Odolena Voda nakonec dokázala vyrovnat, remíza pro nás 
byla velmi cenná.

Následující dva zápasy - s jasným favoritem celé soutěže Hovorčovi-
cemi a posléze se Zelenčí se klukům příliš nepovedly a jasně prohráli. 
Poslední dva zápasy se však dokázali zvednout, zahráli skvěle a porazili 
Měšice i Klecany.

S celkovým počtem 7 bodů za 2 výhry a 1 remízu v turnaji skončili 
čtvrtí za Odolenou Vodou, a to jen díky menšímu počtu vstřelených 
branek.

Poslední turnaj je pořádán začátkem listopadu v Zelenči a starší pří-
pravka se na něm pokusí zabojovat o celkové čtvrté místo v podzimní 
části soutěže. 

(Martin Opava, SK Bašť)

SENIORSKÝ TÝM SK BAŠŤ STÁLE 
NA PŘEDNÍCH PŘÍČKÁCH

Celková tabulka Z V R P Skóre B +/-

1. TJ Sokol Šestajovice 9 8 1 0 41:12 25 13

2. FK Brandýs n.L. B 8 6 1 1 32:14 19 7

3. SK Bášť 8 6 0 2 17:12 18 9

4. Sokol Měšice 9 5 1 3 31:26 16 4

5. AFK Nehvizdy 9 4 2 3 21:18 14 -1

6. TJ Jiskra Kojetice 9 4 1 4 27:20 13 -2

7. Sokol Mochov 8 4 1 3 16:19 13 1

8. SK Viktoria Sibřina 9 4 0 5 19:19 12 -3

9. 1.FC Líbeznice 8 4 0 4 18:29 12 -3

10. TJ Sokol Sluhy 9 3 2 4 14:23 11 -1

11. SK Zeleneč B 9 2 3 4 19:25 9 -3

12. Svornost Brázdim 9 2 2 5 27:25 8 -7

13. Sokol Větrušice 9 1 0 8 15:27 3 -12

14. Sokol Předboj 9 1 0 8 6:34 3 -9

Fotbalové hřiště Bašť hostilo šest družstev mladší přípravky.  Foto: I. Cucová

Po 8. kole podzimní části okresní fotbalové soutěže je seniorský 
tým SK Bašť stále na čelních příčkách tabulky. Výsledek derby 
s Líbeznicemi nebyl do uzávěrky listopadového vydání znám. 
                    (A. Magyar, SK Bašť)



Baštěcký zpravodaj

6

 

5.12.2016 od 17:00 hod. 
Mikuláš na Návsi 

           Co Vás čeká? 

                            Dětská diskotéka 

                            Vystoupení naší mateřské školky 

                            Balíčky pro všechny hodné děti                      

                            od Mikuláše 

                               Těšíme se na Vás  

                                           sdružení ,,Baštěcké ženy‘‘    

 

Výběr balíčků proběhne na Návsi od 18:OO do 20:00 hodin. Vše pečlivě zabalené a popsané. 

 

  Nezávislé sdružení  ,, Baštěcké ženy “ 

vás zvou na druhé  

 ,, sousedské postávání u svařáčku“ 

 

 
 

V neděli 4.prosince 2016 

v 16:00 hod. na Návsi.   

Malé máslovické muzeum másla 
srdečně zve na tvořivou dílnu 
Vyrábíme betlém z másla
v sobotu 19. listopadu 2016
od 10 do 16 hodin

Zájemci se seznámí s technikou modelování figurek z másla.
Všechny vydařené výtvory se stanou součástí máslového betlému, 
který bude vystaven v muzeu v prosinci a v lednu.
 
S sebou: jídelní nůž, dřevěné prkénko nebo plastovou podložku.
Místo konání: místní hospoda (v době konání dílny nekuřácká  
a rezervována pouze pro účastníky dílny).

Vstupné: 70 Kč/ tvořící osoba, důchodci, děti a studenti 60 Kč.
Účastníci dílny budou mít volný vstup do muzea v době vystavení 
betlému. 

Spojení: bus 374 z metra C Kobylisy. Cesta trvá 40 minut. Autem 
směr Teplice a odbočit na Klíčany, vlakem z Masarykova nádraží do 
Libčic nad Vltavou a přívozem přes řeku dále 1,2 km do Máslovic.  
www.maslovice.cz
Další informace a rezervace místa na ou@maslovice.cz

betlemA5-01.indd   1 20. 10. 2016   7:57:21
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Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit 
občanům obce Bašť na energiích v průměru 

5 260 Kč ročně
Občané obce Bašť se nyní mohou připojit k více než 53 000 domác-
nostem a 370 obcím po celé České republice využívajících výhod 
úspěšného projektu Obec Občanům. 

Projekt, který vznikl z iniciativy samotných obcí, si klade za cíl 
vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které 
umožní zlepšovat prostředí v obcích a městských částech. Mezi obce, 
které se již do projektu zapojily, patří Dolany, Kropáčova Vrutice, 
Stehelčeves a mnohé další. V  první fázi se projekt soustředí na 
vytváření volných prostředků obcím a  občanům prostřednictvím 
snižování výdajů za zemní plyn a elektřinu.

Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na 
energiích 5 260 Kč ročně. Celý proces realizace úspory je navíc 
zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský servis 
vyřizuje partner projektu společnost Terra Group, která je zároveň 
garantem kvality projektu.

ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané obce Bašť se mohou zapojit a ušetřit v průměru 5 260 Kč. 
Přihlášku můžete vyplnit na webu projektu www.obecobcanum.
cz nebo telefonicky s koordinátorem projektu panem Jiřím Turoněm 
na tel. čísle 607 262 758. 

Ing. Ondřej Přikryl, TGI
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