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15. 11. proběhlo vymytí kontejnerů, které se 
bude v pravidelných intervalech opakovat

Do diáře …
celý duben - vyzvedávání formulářů k zápisu do MŠ
       4. pátek - 7. Noc s Andersenem (více na Pozvánky …)
       5. sobota - Velikonoční tvoření (více na Pozvánky ...)
       7. pondělí - zasedání Zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
     12. sobota - Zahrada Tržnice Čech (více na Pozvánky …)
     13. neděle - svoz velkoobjemového odpadu
     27. neděle - Setkání sousedů nad Prahou 
     28. pondělí - zasedání Zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
     30. středa - Pálení čarodějnic (více na Pozvánky ...)
Připravuje se v květnu:
      3. sobota - cyklistické závody XCO Beckov
      5. pondělí - zápis do MŠ na školní rok 2014/2015
    17. sobota - zájezd na zámek Loučeň (více na Pozvánky ...)

  

      

  

   
   

 
   

 

Společenská rubrika

     V měsíci  dubnu oslaví významné životní jubileum:
pan Václav Hroník,
paní Jaroslava Skuhravá,
paní Marta Mišnerová,
pan Petr Vacek,
paní Hana Sinecká,
paní Věra Brzybohatá – Lančová,
paní Hana Žihlová,
paní Petra Rešetárová,
pan Michal Šejnoha,
paní Soňa Maršálková,
paní Blanka Veselá,
paní Miroslava Krejčová,
paní Kamila Chovancová,
paní Jaroslava Iciková,
pan David Rubáš a 
paní Cecílie Kalašová.

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci úřadu přejí 
všem oslavencům mnoho štěstí, zdraví, pohody a 
životního optimismu do dalších let.

    

VOLBY do Evropského parlamentu 
2014 – voličské průkazy a

zápis občanů členských států EU
Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 23. 
května 2014 od 14.00  do 22.00 hodin a v sobotu 24. května 
2014 od 8.00 do 14.00 hodin. 

Hlasování bude probíhat pouze ve volebních 
místnostech na území ČR, na zastupitelských úřadech se volby 
nekonají.

Občané ČR, kteří mají v Bašti trvalý pobyt, jsou 
automaticky zapsaní do stálého seznamu voličů.

Občané ostatních členských států EU si všichni 
musí požádat o zapsání do dodatku seznamu voličů  tímto 
způsobem:
● občané zapsaní do dodatku seznamu voličů při předchozích 

volbách do zastupitelstva obce Bašť si požádají o přenesení 
svých údajů do nového dodatku seznamu voličů;

● ostatní občané členských států EU nezapsaní do dodatku pro 
volby 2004 a 2009 vyplní žádost o zápis do seznamu voličů, 
čestné prohlášení a prokáží se platným dokladem osvědčujícím 
přihlášení žadatele k trvalému nebo přechodnému pobytu na 
území ČR.

Žádost se v obou případech podává osobně na 
obecním úřadě nejpozději dne 13. dubna 2014. Obecní úřad 
bude v tento den otevřen od 8 do 16 hodin.

Volič , který je zapsán v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu, si může požádat o vydání voličského 
průkazu, a to následujícími způsoby:
➢ písemně s úředně ověřeným podpisem;
➢ elektronicky, podepsaná uznávaným elektronickým podpisem;
➢ elektronicky, prostřednictvím datové schránky nebo
➢ osobně přímo na obecním úřadě.

Žádost o vydání voličského průkazu může volič 
podat nejpozději  8. května 2014. Obecní úřad bude v tento 
den otevřen od 13 do 16 hodin.



 @ Ze zasedání Zastupitelstva obce @  

Úplná znění usnesení a celé zápisy naleznete na 
www.obecbast.cz nebo jsou k nahlédnutí v 

úředních hodinách na Obecním úřadě

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 740 
výtisků, tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť,
zdarma

Jediné březnové zasedání zastupitelstva obce, které se 
uskutečnilo 17. března 2014:
1. vzalo na vědomí:
● zprávu o činnosti Policie České republiky OOP Odolena Voda za rok 

2013 a zprávu o činnosti Obecní policie Líbeznice v obci Bašť za rok 
2013 (bude uveřejněno v příštím vydání Zpravodaje);

● zprávu o hospodaření Obecní policie Líbeznice za rok 2013 a uložilo  
předložit návrh na úpravu veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bašť a 
obcí Líbeznice týkající se činnosti Obecní policie Líbeznice a výše 
příspěvku na rok 2014;

● informace týkající se kapacity ZŠ Líbeznice;
● rozpočtové opatření č. 2/2014;
● odpověď stavebního úřadu Klecany na podnět obce Bašť týkající se 

kontroly „Mezideponie násypových zemin na pozemcích v k. ú. 
Vodochody“;

2. schválilo:
● kupní smlouvu na infrastrukturu lokality Za Zahradnictvím mezi obcí a 

K & K products s r. o.;
● výsledek jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na projekt 

„Rekonstrukce zázemí sportovního areálu“. Nejvýhodnější nabídka, 
která se umístila na prvním místě, byla předložena společností PSK – 
ASM s.r.o., IČ: 292 28 018 za cenu 1.627.193,- Kč;

● smlouvu o dílo na projekt „Rekonstrukce zázemí sportovního areálu“ 
mezi obcí a společností PSK – ASM s.r.o.;

● výzvu k předkládání nabídek v rámci výběrového řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce a výstavba 
místních komunikací – 3. etapa“ ve znění dle závěrů rozpravy a 
uložilo zapracování připomínek dle závěrů rozpravy;

● zastupování obce v záležitosti zařazení pozemků lokality Na Dlouhých 
do územní rezervy v rámci nového ÚPO advokátní kanceláří Chlost a 
Svoboda;

● řešení kontejnerového stanoviště Nová Bašť dle předloženého návrhu 
a uložilo předložit rozpočet stavebních prací;

● smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 544/90 a 
544/153 v k. ú. Bašť mezi obcí a ČEZ Distribuce, a.s. ve znění dle 
závěrů rozpravy;

3. jmenovalo:
● komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci výběrového 

řízení projektu „Rekonstrukce a výstavba místních komunikací – 3. 
etapa“.

 

Další zápis do MŠ již 5. května
Při březnovém zápisu do nové třídy MŠ 

Kostičky bylo vydáno 42 přihlášek, ale k zápisu se 
dostavilo pouze 29 rodičů. V úterý 1. dubna přivítala 
nová budova MŠ 24 dětí, takže pouze pěti žádostem 
nebylo vyhověno. Přijato bylo dokonce pět dětí 
mladších tří let.

V těchto dnech je již možné získat 
formuláře ke květnovému zápisu. Přihlášky si 
můžete vytisknout z webových stránek obce 
(aktuality) a školky nebo vyzvednout v úředních 
hodinách na Obecním úřadě v průběhu celého 
dubna. Upozorňujeme na nutnost předat u zápisu 
potvrzené vyjádření lékaře. 

Zápis se pak uskuteční v pondělí 5. 
května na ředitelství MŠ  (původní budova, K 
Beckovu 142) od 9 do 13 hodin. Přesný počet 
uvolněných míst bude znám až 31. 5., rozhodnutí o 
přijetí nebo zamítnutí tak obdržíte až počátkem 
června. Očekáváme, že budeme přijímat okolo 30 
dětí. 

Kritéria přijímání jsou zveřejněna na 
úřední desce obce a stanovují pořadí, v jakém 
budou děti k předškolnímu vzdělávání přijímány. 
Přijetí dětí bude v tomto kole zápisu omezeno 
dosažením věku tří let, protože školky ani personál 
nesplňují nároky na péči o děti mladší tří let.

Před líbeznickou školou nás čekají dopravní 
omezení

V minulém vydání Zpravodaje jsme vám přinesli informaci o 
realizaci projektu „Odstranění překážek dopravní obslužnosti obce 
Líbeznice“, která se bezprostředně dotkne i občanů Baště, dětí, které 
navštěvují základní školu a rodičů, kteří své děti do školy vozí automobily.

 Několik dnů bude uzavřená Měšická ulice v blízkosti škol. 
Nebudou tu zastavovat ani autobusy. Děti budou nastupovat i vystupovat 
na zastávce Líbeznice II. Rodiče budou moci od Mělnické dojet ulicí Na 
Mýtě do Školské ulice, tam vyložit děti a vrátit se Měšickou ulicí zpět na 
Mělnickou. Ve směru od Měšic bude možné děti vyložit u jižní branky do 
areálu škol. Obec tam do zahájení prací vybuduje nových 7 parkovacích 
stání pro bezpečnější provoz.

Starosta Líbeznic Martin Kupka prosí všech rodiče dětí i řidiče o 
trpělivost a co nejopatrnější pohyb v rekonstruovaných úsecích: „Každá 
stavba s sebou nese nepohodlí. Po dokončení by ale měla být doprava 
jednodušší, bezpečnější a na všechny opravené úseky bude i hezčí 
pohled“ doplňuje starosta Kupka.

Obecní policie Líbeznice obnovuje tým strážníků. 
Do výběrového řízení na jedno uvolněné místo

je možné se hlásit do 23. dubna 2014.
Bližší informace na www.libeznice.cz

Kontejnery na 
velkoobjemový 

odpad
budou přistaveny 

v neděli 13. dubna
 od 8 do 12 hodin 

u Obecního úřadu v 
Bašti 

a 
u školky KinderGarten

 v Nové Bašti.

U kapličky v Baštěku a u 
kontejnerů v lokalitě Nad 
Dvorem lze velkoobjemový 
odpad ukládat volně, 
ovšem pouze v uvedeném 
čase. Kontejnery jsou 
určeny na starý nábytek, 
koberce apod., nepatří do 
nich nebezpečný odpad, 
Prosíme, dbejte pokynů 
obsluhy.

Do Bašti míří 12 miliónů na opravu komunikací
Na apríla starostka obce obdržela zprávu, že projekt obce Bašť na

3. etapu rekonstrukce a výstavby místních komunikací v hodnotě více jak 12 
miliónů korun získal podporu z Regionálního operačního programu Střední 
Čechy. Nejednalo se o žádný žert, ale fakt, takže obyvatelé ulic Letná, Za 
Dvorem, V Chaloupkách, U Parku, Ke Střelnici, U Školky, Ke Hřišti, Krátká, 
K Potoku, K Rybníku, Za Vilou a U Kapličky se dočkají opravených povrchů 
silnic.

V současné době probíhá zadávací řízení, vítěznou firmu, která v 
Bašti opraví místní komunikace, budeme znát 25. dubna, kdy se uskuteční 
otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek. Práce budou zahájeny
na přelomu května a června a nejzazší termín pro jejich dokončení je konec 
listopadu.

O přesném harmonogramu prací a s nimi souvisejícími omezeními 
dopravy a pohybu na komunikacích budete informováni jak na stránkách
Zpravodaje a na webu obce, tak především zprávami do vašich poštovních 
schránek. Děkujeme za vaše pochopení a vstřícnost.

Nabízím 
kompletní zpracování účetnictví

pro střední a malé firmy 
včetně neziskových a 

vedení daňové evidence. 
Dlouholetá praxe.

Kontakt : 605 218 281
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Z Bašti na MŽP kvůli letišti

Na poslední březnový den byla 
naplánovaná schůzka zástupců obcí sdružených v 
iniciativě Stop letišti Vodochody podpořena osobní 
účastí hejtmana Středočeského kraje pana Josefa 
Řiháka s novým ministrem životního prostředí 
Richardem Brabcem. Ten se ze schůzky pro nemoc 
omluvil a tak s představiteli SLV jednala jeho 
náměstkyně. 

Obce podají v příštích dnech návrh na 
zrušení souhlasu MŽP se vznikem mezinárodního 
letiště ve Vodochodech. Po posouzení 
předložených argumentů musí ministerstvo do 30 
dnů rozhodnout, zda zahájí přezkumné řízení svého 
dříve vydaného rozhodnutí.

Ing . Utěkal ze spolku Klidná Bašť spolu s hejtmanem 
Středočeského kraje čekají na přijetí u ministra                         

Autor: V. Žihla

http://www.obecbast.cz/
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Prodej  slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
 oznamuje svým zákazníkům,

 že opět prodává slepičky snáškových plemen

Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant
 – žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý

Stáří  15 - 20 týdnů
Cena  149 -185 Kč/ks dle stáří 

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze  našeho chovu !

Prodej se uskuteční:

Ve  čtvrtek  10. dubna   2014
Bašť  -  za Obecním úřadem  -  14.15 hod.

…………………………………………….

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena  20 -  30  Kč/ks
Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.                        

                              

Nabízíme interaktivní výuku ve dvou moderních 
učebnách, kde se děti lákavou a hodně motivující

                 formou, pomocí počítačové techniky a interaktivní
tabule, učí rozvíjet své vědomosti a dovednosti.

V učebnách se uplatňují nové efektivní vyučovací
metody již v předškolním věku dítěte. Základními

principy tohoto učení je probouzení zájmu a nabývání
nových poznatků vlastní rozumovou činností. Koncepce

je sestavena tak, že forma tohoto učení je vhodná jak pro
děti nadané, tak pro ty, které mají různé potíže

 s osvojováním si vědomostí. 
Součástí tohoto projektu je více zefektivnit projekt logopedické prevence a 

jazykové výchovy, který aktivně v  mateřské škole probíhá. 
Dále nabízíme jazykovou výchovu a logopedickou prevenci pro děti z kulturně 

odlišného prostředí, protože započetí školní docházky dítěte v českých 
základních školách, není možné bez znalosti a soustavné podpory osvojení si 

českého jazyka. 
Na hodinách jazykové výchovy českého jazyka, pedagogové nenásilnou a 

hodně motivující formou učí děti obohacovat si slovní zásobu českého jazyka 
o nová slova. Důraz je kladen na rozvíjení a správné tvoření vět. Děti se naučí 

mluvit gramaticky správně, budou zvládat gramatické jevy jako časování, 
skloňování, rody, naučí se porozumět instrukcím.

K výuce je použita názornost (knížky, encyklopedie, obrázky, didaktické 
pomůcky, videa, použití interaktivní tabule, pracovní listy).

Snahou pedagogů je aktivně zapojit dítě společně s rodiči do výuky 
odpovídající jeho schopnostem a možnostem. 

Dohodněte si osobní schůzku na telefonním čísle: 776 111 117
Těšíme se na vás!

Mateřská škola KinderGarten Bašť s výukou angličtiny,
českého jazyka pro cizince a logopedické prevence

Nabízíme:

výchovně-vzdělávací činnosti dle Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní výchovu s preferencí výukových metod 
vycházejících z alternativního vzdělávání

         výuku anglického jazyka přirozeným způsobem s rodilým 
         mluvčím a lektorkou angličtiny a výuku anglického jazyka 

metodou Helen Doron s kvalifikovanou lektorkou

         jazykovou výchovu českého jazyka zaměřenou na sociální 
komunikaci a logopedickou prevenci 

         speciální výuku v interaktivní učebně, vzdělávání více nadaných 
dětí - nové formy vzdělávání a rozvíjení potencionálu dítěte
 

         komplexní přípravu předškoláků na základní školu, získávání 
potřebných kompetencí k učení 

         speciálně-pedagogickou a individuální práci s dítětem, možnost

integrace dětí, vypracování individuálně-vzdělávacích programů

         spoustu zájmových aktivit, široký výběr ze zájmových kroužků



Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

Připravuje se v květnu...

Obsazeno

Rozpis fotbalových zápasů jaro
Vzhledem k výstavbě nových kabin budou 
domácí zápasy sehrány na hřišti v Předboji.
  6. 4. 16:30 Líbeznice B – SK Bašť
13. 4. 16:30 SK Bašť – Klíčany B
20. 4. nehraje se
26. 4. 17:00 Toušeň – SK Bašť
  4. 5. 17:00 SK Bašť – SK Husinec Řež
11. 5. 17:00 Sluhy – SK Bašť
18. 5. 17:00 SK Bašť – Kojetice
25. 5. 17:00 Mratín – SK Bašť
  1. 6. 17:00 SK Bašť – Brandýs B
  7. 6. 17:00 Vodochody – SK Bašť
15. 6. 17.00 SK Bašť – Nehvizdy B

Výlet na zámek Loučeň

Výlet se uskuteční v sobotu 17. 5. 2014 a pojede se na zámek Loučeň  
a na Farmu Košík, kde chovají romanovské ovce.
Zahrádkáři mají dopravu zdarma,  Odjezd bude v 9.00 
ostatní platí 100 Kč,      hod.od OÚ,návrat
děti nečlenů 50 Kč.           po 15.00 hod.

  
Přihlášky přijímá 
paní Cukrová 
tel.: 723 664 296
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