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Baštěcký

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

přicházejí změny. Obec získala do své- 
ho vlastnictví objekt U  Oličů a  tak 
Náves dostane důstojnou dominan-
tu a  my všichni možnost se scházet 
i  za  deště a  mrazu, využívat širší na-
bídky služeb, bavit se hrou kuželek. 
Někdo z vás se prostřednictvím vzka-
zu na malé výstavce fotografií o pro-
měně objektu na  posvícení vyjádřil, 
že takové změny nechce, že chce Bašť 
takovou, jakou je. Ten někdo může 
přijít za  mnou nebo za  kterýmkoliv 
členem zastupitelstva a  sdělit svou 
představu. Nechce se mi věřit, že 
chce Bašť s polorozpadlými, neudržo-
vanými objekty, nevzhlednou zelení, 
bez možnosti sportovního vyžití, bez 
široké nabídky služeb nebo volnoča-
sových aktivit. Při návrhu rekonstruk-
ce jsme spolu s  architekty a  projek-
tanty důsledně dbali na  zachování 
rázu budovy, požadovali jsme návrat 
do původní podoby ze 30 let minulé-
ho století. O rekonstrukci, která bude 
zahájena až na jaře příštího roku, vám 
budeme přinášet pravidelné infor-
mace jak ve Zpravodaji, tak na webu 
obce. Do té doby s možnými malými 
omezeními budete moci využívat slu-
žeb restaurace, která zůstane otevře-
ná tak dlouho, jak nám postup prací 
na rekonstrukci umožní. Pivnice bude 
U Oličů i po rekonstrukci.
V  září se v  Bašti uskutečnilo několik 
akcí v  režii spolků. Kynologové při-
pravili i pro své čtyřnohé miláčky Den 
psa, další víkend zorganizovali členo-
vé Cyklo Teamu Bašť a  Bašť se baví 
závody o  Železného Baštěráka, pod 
taktovkou baštěckých žen se sehrál 
nohejbalový turnaj. Všem přálo poča-
sí, bylo nádherné babí léto, teplotami 
připomínající spíš vrcholící léto než 
předzvěst podzimu. V  říjnu nás čeká 
neméně akcí, které už i ve svých ná-
zvech nesou označení podzimní. Pře-
ji proto organizátorům, aby jim přálo 
počasí a nám všem, abychom se spo-
lečně bavili stejně jako tento měsíc.

Iva Cucová

   Pokračování na str.2

SVÁTEK SENIORŮ  
S HUDBOU A TANCEM

V  minulých dnech zaz-
namenala hlídka Obe-
cní policie Líbeznice při 
měření rychlosti nákladní 
vůz, který Baští projížděl 
rychlostí 85 km/h. Oje-
dinělé nejsou ani případy, 
kdy osobní automobily 
dosahují rychlosti přes 
90 km/h. Na  provedené 
měření rychlosti a intenzi-
ty dopravy, se kterým jsme 
vás seznámili ve  vydání 
Zpravodaje před prázdni-
nami, proto naváží další 
kroky.
V  příštích týdnech bude 
probíhat analýza pro zvý- 
šení dopravní bezpečnosti v obci. Výstupem bude bezpečnostní strategie, zahrnující návrhy na zklid-
nění dopravy a zvýšení bezpečnosti v rizikových místech, například na přechodech pro chodce, v okolí 
Návsi, v blízkosti dětských hřišť. Se specialisty z firmy AF-CITYPLAN, která předložila nejvýhodnější 

NA SILNICÍCH V BAŠTI BEZPEČNĚJI

www.obecbast.cz

Překračování povolené rychlosti o desítky km/h je bežným jevem. Foto: OP Libeznice.

Již od roku 1998 si svět 1. října připomíná Mezinárodní 
den seniorů. Právě toho dne byl totiž Organizací spo-
jených národů a jejím tehdejším generálním tajemníkem 
Kofi Annanem vyhlášen rok 1999 Mezinárodním rokem 
seniorů. Den seniorů je oslavou všeho, co společnosti 
přináší staří lidé. Zvyšuje povědomí o  problémech, se 
kterým se potýkají, jako například zneužívání starších lidí. 
I v Bašti se připojíme k oslavám Dne seniorů. Na 21. říj- 
na  je pro naše seniory připraveno odpoledne ve  Vile  
a 23. listopadu se uskuteční zájezd na představení do di-
vadla Semafor.
Říjnové setkání bude věnováno nabídce sociálních služeb 
v  obci, zásady bezpečného chování nám připomenou 
strážníci Obecní policie a poté už nastane čas pro hudbu 
a  tanec. Po dvou letech přijíždí pro naše seniory zahrát 
duo z Olomouce s písněmi Karla Hašlera, staropražskými 
a lidovými písničkami ze všech koutů naší vlasti. 
V divadle Semafor jsou pro naše seniory rezervovány vs-
tupenky na představení Návštěvní den u Miloslava Šim-
ka. Zajištění dopravy zdarma je již samozřejmostí. Bližší 
informace naleznete na plakátech a v obecní knihovně. 

(cuc)

26. září Bazárek 

29. září  přerušení dodávky elektřiny 
(část obce)

30. září  uzávěrka rezervací na diva-
delní zájezd do Semaforu

2. října  přerušení dodávky elektřiny 
(celá obec)

 uzavření obecního úřadu

3. října  mobilní svoz nebezpečného 
odpadu

7. října  přerušení dodávky elektřiny 
(celá obec)

  omezení úředních hodin 
do 13.00

10. října zájezd do Lysé nad Labem

17. října  Setkání sousedů nad 
Prahou

18. října divadelní zájezd do Prahy

19. října  zasedání zastupitelstva 
obce, 19 hodin, OÚ

21. října odpolední setkání seniorů

24. října  Podzimní výtvarná dílna 
Halloweenský průvod

DO DIÁŘE
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ČEZ Distribuce si dovoluje požádat 
vlastníky a uživatele pozemků o od-
stranění a  okleštění stromoví a  ji-
ných porostů ohrožujících bezpečné 
a  spolehlivé provozování zařízení 
distribuční soustavy v  majetku spo-
lečnosti ČEZ. Zásah proveďte v  ob-
dobí vegetačního klidu do 15. listo- 
padu tohoto roku. Bližší informace 
naleznete na  úřední desce obce.  
Za spolupráci vám děkuje ČEZ.  
               

ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ  
STROMOVÍ A JINÝCH 
POROSTŮ

ZÁŘIJOVÁ ZASTUPITELSTVA SCHVÁLILA

Dopravní hřiště čeká na kolaudaci. Foto: Iva Cucová

nabídku, budou diskutovány možnosti řešení 
parkování v lokalitě Nad Dvorem, možné úpra-
vy napojení Sedlecké na  komunikaci III/0091, 
stavební úpravy na komunikacích, které by do-
nutily řidiče dodržovat povolenou rychlost.
S  touto problematikou úzce souvisí i  cyklisté. 
Ačkoliv v Líbeznicích nejsou dosud na novém 
úseku cyklostezky osazeny dopravní značky, 
prosíme všechny cyklisty, aby k jízdě do a přede-
vším z Líbeznic používali nový chodník a vyh-
nuli se tak nepřehledné zatáčce. Pouze dbejte 
zvýšené pozornosti, na  chodník ústí východy 
z rodinných domů a výjezdy z pozemků.
Pro malé cyklisty bude již 9. října otevřeno nové 
dopravní hřiště jako součást areálu sportovišť 
ZŠ a  ZUŠ Líbeznice, na  které obec Bašť také 
finančně přispěla. Ještě v letošním roce, pokud 
počasí bude přát, plánují strážníci Obecní po-
licie společně s  Mateřskou školou Bašť usku-
tečnit dopravní akci pro děti navštěvující MŠ.  
                                                               (meg, cuc)

Dne 29. 9. 2015 bude v čase 
od 7.30 do 14.30 přerušena dodáv-
ka elektřiny v ulicích K Návsi, část 
Návsi, část Dlouhá, Za Dvorem, 
Letná, část Hlavní a V Chaloupkách.

Dne 2. 10.2015  bude v čase 
od 9.30 do 13.30 přerušena  
dodávka elektřiny v celé obci.

Dne 7. 10. 2015 bude v čase 
od 8.30 do 12.30 přerušena  
dodávky elektřiny v celé obci.

UZAVŘENÍ  
OBECNÍHO ÚŘADU

Vzhledem k přerušení dodávky elek-
třiny budou zcela zrušeny úřední ho-
diny v  pátek 2. 10. 2015 a  omezeny 
ve středu 7. 10. 2015, kdy bude úřad 
pro veřejnost otevřen až ve 13 hodin. 

PŘERUŠENÍ DODÁVEK 
ELEKTŘINY

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
3. 10. 2015

   Pokračování ze str.1

  nabídku na  výkon technického dozoru in-
vestora (TDI) při rekonstrukci U  Oličů od   
Ing.  Mariana Vyžrala za  cenu 246.000,- Kč 
a smlouvu o dílo

  dokumentaci pro vydání společného územ-
ního rozhodnutí a  stavebního povolení  pro 
rekonstrukci objektu U Oličů

  nabídku na  zpracování studie na  zklidnění 
a  zvýšení bezpečnosti dopravy v  obci Bašť 
od společnosti AF-CITYPLAN s.r.o. za cenu 
76.000,- Kč bez DPH

  povodňový plán obce

  smlouvu o  zajištění zpětného odběru elekt-
rozařízení se společností ELECTROWIN, a.s.

  nabídku společnosti Pražská energetika, a.s. 
pro sdruženou dodávku elektřiny a plynu pro 
všechna odběrná místa v majetku obce

  záměr na  prodej oddělených částí pozemků 
– nově parc. č. 623/13 v k. ú. Bašť z důvodu 
nápravy historického stavu a rozšíření „nás-
tupního“ prostoru do zahrady U Oličů

  přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kra-
je a  uzavření smlouvy o  poskytnutí dotace 
na naučnou stezku na Beckov

Obec Bašť zve do Divadla Hybernia

18. 10. 2015 od 15 hodin
Cena 245 Kč, doprava zajištěna.
Objednávka do 18. 9. 2015 (předběžné 

rezervace není nutné potvrzovat) 
na iva.cucova@seznam.cz

Obec Bašť zve do Divadla Hybernia

18. 10. 2015 od 15 hodin
Cena 245 Kč, doprava zajištěna.
Objednávka do 18. 9. 2015 (předběžné 

rezervace není nutné potvrzovat) 
na iva.cucova@seznam.cz

Prodej rezervovaných vstupenek
bude zahájen 5. října na Obecním úřadě

v úředních hodinách.

Odjezd autobusu
v neděli 18. října ve 13.30

od Obecního úřadu.
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VRCHOLEM POSVÍCENÍ SE STALY 
ŠANSONY SVĚTLANY NÁLEPKOVÉ
Šansony v podání Světlany Nálepkové, byť je posluchači neprožívali v komorním 
prostředí koncertního sálu, ale na sluníčkem rozpálené Návsi, byly vyvrcholením 
oslav Posvícení v  Bašti. Program začal již brzy po  poledni závodem Železný 
Baštěrák, o kterém se dočtete na  jiném místě, pokračoval soutěžemi a diskoté-
kou pro děti pod taktovkou Andělek a dětská část programu byla zakončena pás-
mem se Světlanou (Nálepkovou, pozn. red.). Po celou dobu kulturního progra-
mu na pódiu bylo dětem k dispozici malování na obličej, pouťové atrakce a pro 
všechny cukrovinky vytvořené šikovnými prsty členů sdružení Kulínek. O pře-
děl mezi pozdně odpolední částí oslav se postaral SK SHOTOKAN Neratovice 
s ukázkou karate. Po šansonech Světlany Nálepkové následoval rockový koncert 
skupiny Kmotra a hodiny před půlnocí byly vyplněny diskotékou.

 (cuc)

DEN PSA V BAŠTI POČTVRTÉ
Za krásného počasí se konal na psí louce 4. ročník Dne psa, pořádaný o.s. kynologie Bašť. 
Odborná porota, složená z naší starostky Ivy Cucové, herečky Jaroslavy Stránské a veterináře 
Pavla Antona, vybírala z více než 50 psů svého favorita v různých kategoriích, doprovázena mo-
derátorem Romanem Čížkem a muzikantem Vaškem Myškou. Hvězdou dne, nejhezčím psem 
2015, se stal 15-letý Sir. Výtěžek ze vstupného, darů návštěvníků a prodaných ručně pletených 
ponožek činil přes 6.800 Kč a byl tradičně věnován psímu útulku Lesan v Kralupech. 

(meg)

OTEVŘENÍ RONDELU
Obří klíč jako štafeta k otevření novostavby pavilonu 1. stupně 
Základní školy a Základní umělecké školy v Líbeznicích - ta-
kovou podobu mělo obligátní ”stříhání pásky”. Předseda 
představenstva stavební společnosti Prominecon CZ Vlastimil 
Kaňovský předal nejprve pomyslnou štafetu starostce Baště 
Ivě Cucové, od ní putovala do rukou starostky Předboje Pavly 
Příšovské. Ta předávala měšickému starostovi Petru Lancovi, 
ten dále Jiřímu Melicharovi z Nové Vsi. Na konci tohoto inves-
torského úseku stál líbeznický starosta Martin Kupka, který klíč 
předal do nejpovolanějších rukou ředitelky školy Ivany Pekár-
kové. Ta jím hned prvního září otevřela Rondel dětem prvních 
a třetích tříd. 

(cuc)

DOSPĚLÝ A DĚTSKÝ ŽELEZNÝ  
BAŠTĚRÁK POPRVÉ SPOLEČNĚ
V  rámci oslav Posvícení v  Bašti proběhl závod v  plavání, jízdě na  kole 
a  běhu, Železný Baštěrák. Za  disciplínami klasického trojboje nehledejte 
žádného Ironmana, přeplave se rybník, dvakrát se objede a  oběhne širší 
okolí Návsi. Disciplíny jsou zakončeny vypitím půllitru piva. Nebojte se, 
jedná se o závod dospělých. Děti po jízdě na kole a běhu probíhají vodní 
tříští. Letos poprvé se oba závody uskutečnily v jednom dni, o to kompliko-
vanější situaci měli organizátoři. Cyklo Teamu Bašť pomohly členky Bašť se 
baví, a tak na start závodu mohlo nastoupit celkem 26 závodníků tří děts-
kých kategorií a 13 závodníků dvou dospělých kategorií. Vyhráli všichni, 
kteří nezůstali sedět doma a kteří se nebáli předvést svou fyzičku desítkám 
přihlížejících diváků.                   

                                                                  (cuc)

Starostka Baště přebírá symbolický klíč. Foto: Martin Hrubý

Dospělým Železným Baštěrákům vyrůstá konkurence. Foto: Iva Cucová

Světlanu Nálepkovou doprovodil orchestr dětí. Foto: Iva Cucová

Herečka Jaroslava Stránská zasedla v porotě. Foto: Petr Kastner
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Spolek Bašť se baví pořádá v sobotu 3.10.2015 

 
 

Sportovně nenáročné, ale zábavné odpoledne pro všechny rodiny 
se sportovními a vědomostními disciplínami.  

Boj o putovní pohár pro vítěznou rodinu. 

Pamětní listy, ceny a občerstvení na vás čekají v cíli. 
 

Setkání sousedů
nad Prahou

Sobota 17. října 2015 ▶ 10–17 hod.
Yard Resort v Předboji

Zábava, adrenalin a relax
▶ souboj týmů základních škol regionu Nad Prahou
▶ vystoupení dětí ze základních uměleckých škol 
▶ prezentace spolků, sdružení a sportovních klubů
▶ výtvarné a tvůrčí dílny
▶ venkovní zábavné a sportovní aktivity
▶ stánky, prodej rukodělných výrobků

Vstup zdarma!
Více na www.mratinsko.cz a www.nadprahou.eu

Akce se koná pod záštitou
senátorky Veroniky Vrecionové.

Města a obce Regionu povodí Mratínského potoka
Vás v rámci akce Dny nad Prahou zvou na

Financováno z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Zahrádkáři v Bašti pořádají
zájezd na výstavu

PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC
do Lysé nad Labem

10. října 2015
odjezd od OÚ v 8:00 hod.

Bližší informace a přihlášky M. Zelenková 
tel. 608 982 366 

Bašť se baví pořádá

BAZÁREK
podzimního a zimního dětského oblečení

sobota 26. září 2015
Restaurace Vila, 1. patro

více na www.bastsebavi.cz

můžete zakoupit v našem stánku přímo na hřišti.

Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na vaši hojnou účast. 

Sraz je v 17. 45 hodin u Obecního úřad, odkud průvod vyrazí 
směrem na Horku, dále ulicí Ke Klíňáku a  zpět 
k Obecnímu úřadu.  Odtud bude průvod pokračovat  
na místní fotbalové hřiště kde bude připraveno pro děti   
i dospělé malé občerstvení s opékáním buřtů  a   to vše si    

Nezávislé sdružení "Báštěcké ženy"
opětovně pořádá

dne 24.října 2015 v 18.00 hodin
halloweenský  průvod v maskách. 
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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... 

Hledám ženu - studentku? 
pro občasnou pomoc v domácnosti

kontakt: 734 144 050
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