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Baštěcký

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám s prvním letošním 
vydáním Baštěckého zpravodaje popřá-
la úspěšný vstup do  nového roku 2015,  
pevné zdraví, radost ze dnů všedních i svá-
tečních, pohodu doma i v práci a splnění 
všech přání i předsevzetí, pokud jste si ně-
jaká, s prvními vteřinami roku 2015, dali.

Je za  námi další, troufám si tvrdit, že pro 
Bašť úspěšný rok. Bilancovat již nebudu, 
o tom, co se podařilo nebo naopak nepo-
vedlo, se v minulých měsících v rámci ko-
munálních voleb, popsalo už hodně řádků.

Před námi je spousta práce, jak vám napo-
ví na jiném místě zveřejněný článek o roz-
počtu. Abychom se připravili na  úspěšné 
čerpání evropských i  národních dotací, 
budeme v letošním roce především zpraco-
vávat projektové dokumentace. Již proběh-
la úvodní jednání o  projektech chodníků, 
propojujících obec jak s  cyklostezkou, tak 
s lokalitou Za Bažantnicí, ze které by navíc 
měla vést lávka před Zlonínský potok. Zpra-
cováváme studii pro řešení hydrologických 
poměrů v obci i studii revitalizace rybníku 
a  jeho okolí na  Návsi. V  nejbližších dnech 
zahájíme jednání o  podobě společenské-
ho a  sportovního centra. V  krátkém čase 
bychom chtěli zateplit objekty, ve  kterých 
se nacházejí jak restaurace Vila, tak Obecní 
úřad, aby se i tato budova stala vizitkou prá-
ce zastupitelstva obce.

Všichni zastupitelé se shodli na  rozdělení 
oblastí života obce, jejichž rozvoj budou 
mít na  starosti. Jejich úplný výčet včetně 
kontaktů naleznete uvnitř vydání. Věřím, 
že si k  lidem, které jste si sami zvolili, na-
leznete cestu a vaše podněty a připomín-
ky i aktivní účast na jednáních zastupitel-
stva, přípravách projektů a společenských 
akcích pořádaných v obci přispějí k tomu, 
aby Bašť byla skutečně příjemným místem 
pro život.

Krásnou zimu vám přeje
Iva Cucová

BLÝSKÁNÍ SE 
NA LEPŠÍ ČASY
V  loňském roce byla v  Bašti ote-
vřena nová Pivnice U  Zelenků 
a  prodej zahájily dva obchody 
potravin a smíšeného zboží.  Jed-
ním z nich je staronová prodejna, 
kterou jsme si všichni pojmeno-
vali podle majitelky U  Řezníčků, 
druhou její provozovatelé nazvali 
U  Kerštofa. Tento název má svůj 
původ v historii, již v první polo-
vině minulého století zde byl krám 
U  Kerštofa, ve  druhé polovině až 
do 90. let se v prostorách dnešní prodejny nacházela obecní knihovna. 
V posledních dnech loňského roku byla dokončena stavba rodinného domu s prostory pro podni-
kání v Nové Bašti, v ulici Okružní. Komerční prostory jsou kolaudovány jako prodejna smíšeného 
zboží a tak se můžeme těšit na brzké otevření třetího obchodu v obci. Současně zastupitelstvo obce 
vydalo kladné stanovisko k žádosti o stavební povolení na stavbu rodinného domu s obchodem 
v lokalitě Za Hřištěm.
Starostka obce o podpoře podnikatelů říká: „Vzhledem k omezeným, prakticky nulovým možnos-
tem podpory podnikání v obci ze strany obecního úřadu se alespoň snažíme pomoci v administra-
tivě, propagaci a vytváření podmínek pro zpřístupnění nabídky podnikatelů co nejširšímu okruhu 
zákazníků. Věřím, že obecní úřad bude partnerem podnikatelů pro řešení problémů vyplývajících 
z místa jejich podnikání. Dveře úřadu i mé kanceláře najdou vždy otevřené k jednání“.
Přejeme nejen majitelům nových obchodů a provozoven nabízejících služby baštěckým občanům, 
ale všem podnikatelům v obci, aby bylo jejich podnikání úspěšné, aby si k nim našlo cestu co nej-
více zákazníků, aby se jim dařilo rozšiřovat nabídku služeb pro nás všechny. Za jejich odvahu jim 
patří poděkování. Díky nim je a bude život v obci zase o kus lepší.

   pokračování na str. 2

OBEC MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET
Návrh schodkového rozpočtu na rok 2015 s příjmy ve výši 16,287 
milionů korun a výdaji ve výši 18,288 milionu korun schválili 
na svém posledním zasedání v roce 2014 zastupitelé obce Bašť. 
Schodek ve výši 2,3 milionu korun je krytý vlastními finančními 
prostředky na účtech obce.

„Příjmy v rozpočtu obce jsou tvořeny prakticky v plném rozsahu daňovými příjmy ze státního roz-
počtu“ popsala příjmovou stránku rozpočtu obce starostka Baště Iva Cucová. „Výdaje jsou v letoš-
ním rozpočtu členěny podrobněji na přesně vymezené činnosti, takže rozpočet je transparentnější“, 

foto: Iva Cucová

Otevírací doba U Kerštofa Smíšené zboží na Hlavní Pivnice U Zelenků
Pondělí 7-18 7-20 zavřeno
Úterý 7-18 7-20 17-23
Středa 7-18 7-20 15-23
Čtvrtek 7-18 7-20 15-23
Pátek 7-18 7-20 15-23
Sobota 7-13 7-20 13-23
Neděle zavřeno 8-20 13-23

www.obecbast.cz
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 8. PROSINCE

STANOVISKO OBCE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI 
VRCHNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ V ŠIRŠÍM OKOLÍ NÁVSI

Zastupitelstvo obce odvolalo:
  členku kontrolního výboru Věru Petráčkovou

Zastupitelstvo obce  zvolilo:
  člena kontrolního výboru Jaroslava Chytila
  předsedkyni škol. výboru Markétu Juskovou
  členy školského výboru Zuzanu Černou a Iva-

nu Pekárkovou
  předsedu výboru pro společenské záležitosti 

Jaru Georga Megera
  členku výboru pro společenské záležitosti Mi-

chaelu Jahodovou
Zastupitelstvo obce zřídilo:
 školský výbor
   výbor pro společenské záležitosti

Zastupitelstvo obce  stanovilo:
  členové školského výboru a výboru pro spole-

čenské záležitosti nebudou za výkon své čin-
nosti pobírat odměnu podle nařízení vlády č. 
37/2003 Sb.

  maximální počet členů výboru pro společen-
ské záležitosti na 5

Zastupitelstvo obce schválilo:
  odměnu ve výši 880 Kč za jedno uskutečněné 

zasedání, nejvýše však 880 Kč měsíčně v sou-
ladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích 
členům kontrolního a finančního výboru, kte-
ří nejsou členy zastupitelstva obce Bašť

  rozdělení prioritních oblastí mezi jednotlivé 
zastupitele obce Bašť

  darovací smlouvu na  poskytnutí finančního 
daru ve výši 1600 Kč Knihovně města Mladá 
Boleslav

  záměr na  vybudování nového stožáru veřej-
ného osvětlení v  ulici Za  Kovárnou za  cenu 
116.179,36 Kč vč. DPH společností ELTODO-
-CITELUM s.r.o.

  kalkulaci vodného a stočného pro rok 2015, 
která byla předložena společností VaK 
Zápy, s.r.o.

  rozpočet obce Bašť pro rok 2015 jako schod-
kový. Schodek ve  výši 2.300.900,- Kč bude 
uhrazen vlastními prostředky obce

  kupní smlouvu na  část „e“ pozemku st. 41 
v  k. ú. Bašť mezi obcí Bašť a  paní Máriou 
Charchoňovou

  smlouvu o  uzavření budoucí smlouvy o  zří-
zení věcného břemene a  smlouvu o  právu 
provést stavbu k  pozemkům parc. č. 644/1, 
554/159 a  554/81 v  k. ú. Bašť ve  vlastnictví 
obce mezi obcí Bašť a společností ČEZ Distri-
buce, a.s.

  záměr na pronájem části pozemku parc. č. 292 
v k. ú. Bašť ve vlastnictví obce

  smlouvu o  spolupráci při zpětném odběru 
elektrozařízení prostřednictvím stacionárních 
kontejnerů mezi obcí Bašť a společností ASE-
KOL a.s.

  cenovou přílohu pro rok 2015 ke  smlouvě 
o  dílo mezi obcí Bašť a  společností .A.S.A., 
spol. s r.o., která stanovuje cenu pro nakládání 
s odpady v roce 2015

  realizaci výstavby RD s  obchodem na  po-
zemcích parc. č. 513/32 a 513/16 v k. ú. Bašť 
za podmínky likvidace dešťové vody vsaková-

ní na vlastním pozemku žadatele
  realizací stavby IE-12-6001065 Bašť, Náves, 

rekonstrukce NN-kNN v k. ú. 601128 Bašť dle 
předložené dokumentace za podmínek uvede-
ných v zápise

Zastupitelstvo obce neschválilo:
  kupní smlouvu na  infrastrukturu a pozemky 

mezi obcí Bašť a společností KM Developers 
s.r.o.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 rozpočtová opatření 8/2014 a 9/2014
  žádost právního zástupce společnosti Dimri 

Construction & Development (B.A.S.T 1) 
na jednání se starostkou obce

Zastupitelstvo obce pověřilo:
  starostku schvalováním rozpočtových opatře-

ní ve volebním období 2014-2018
Zastupitelstvo obce uložilo:
  starostce informovat zastupitele o schváleném 

rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání 
zastupitelstva obce následujícím po schválení 
rozpočtového opatření

  zajištění právního stanoviska AK CHLOST & 
SVOBODA ke kupní smlouvě s KM Develo-
pers s r.o.

  odmítnutí jakýchkoliv jednání se zástupci DI-
MRI Construction & Development (B.A.S.T 
1) po dobu trvání soudního sporu

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

V  minulém vydání jsme vás informovali o  za-
hájení územního řízení na umístění stavby pod 
názvem Bašť, Náves – rekonstrukce nízkého na-
pětí – kabelů nízkého napětí. Původně vydané 
zamítavé stanovisko obec po  jednání s  projek-
tantem přehodnotila a  s  nově vydanými pod-
mínkami pro povolení stavby v plném znění se 
můžete v následujících řádcích.
„Obec Bašť tímto oznamuje, na  základě žádos-
ti, že souhlasí s  realizací výše uvedené stavby 
za níže uvedených podmínek:

  Budou respektována vyjádření všech dotče-
ných orgánů, institucí a  správců inženýr-
ských sítí

  Případné uzavírky komunikací budou řešeny 
zhotovitelem akce písemnou žádostí na MěÚ 

Brandýs nad Labem, odbor dopravy se sta-
noviskem obce

  Před zahájením stavebních prací budou za-
placeny poplatky za  zábory veřejného pro-
stranství

  Před zahájení stavby budou komunikace a ve-
řejná zeleň protokolárně předány obcí inves-
torovi a do 15-ti dnů po ukončení akce pro-
tokolárně převzaty obcí od  investora stavby; 
k  předání a  převzetí bude obec prokazatelně 
vyzvána minimálně 5 dnů předem.

  Zhotovitel je povinen prokazatelně přizvat 
obec ke kontrole záhozu a hutnění minimálně 
3 dny předem

  Po  dobu 60 měsíců od  protokolárního pře-
dání obci je investor povinen zabezpečovat 

průběžně a  bez prodlení odstranění všech 
závad a uhradit případné školy vzniklé z dů-
vodu těchto závad

  Při stavbě nebude docházet ke  znečišťování 
pozemků, případné znečištění musí zhotovitel 
neodkladně odstranit

  U chodníků bude povrch obnoven (přeložen) 
v celé šíři

  U komunikací, které byly postaveny nebo re-
konstruovány v  letech 2011 – 2014 bude po-
vrch obnoven (přeložen) v celé šíři

  Při provádění prací musí být po  celou dobu 
jejich trvání zachován bezpečný přístup 
do domů a příjezd do garáží

  Na komunikaci nesmí být bez povolení skla-
dován vykopaný nebo stavební materiál.“

OBEC MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET (pokračování ze str. 1)

dodává starostka obce. Ve  výdajích je nejvyšší 
položkou investiční transfer Líbeznicím ve výši 
3 miliony korun na stavbu nového pavilonu ZŠ 
(1 mil. Kč byl uhrazen již v roce 2014). Necelé 2 
milióny jsou příspěvkem na provoz MŠ, dalšími 
700 tis. Kč přispíváme na neinvestiční náklady 
žáků v ZŠ Líbeznice. Více jak 1,9 miliónu korun 
je v letošním roce určeno na péči o vzhled obce 

a veřejnou zeleň. Předpokládané výdaje na pro-
jektové dokumentace činí 1,75 milionu korun. 
Na dopravní obslužnost byla v letošním roce vy-
členěna částka v celkové výši 850 tis. Kč.
„V nejbližších týdnech bude k dispozici aktuální 
rozklikávací rozpočet, díky kterému budou všich-
ni občané moci kontrolovat čerpání a naplňování 
rozpočtu prostřednictvím jednoho kliknutí myší 

na  svém počítači, čímž částečně naplníme pro-
gramové prohlášení“, slibuje Iva Cucová. 
S  celým rozpočtem detailně členěným až 
do  úrovně jednotlivých projektových doku-
mentací zpracovávaných v  jednotlivých oblas-
tech činnosti obce se můžete seznámit na webo-
vých stránkách obce www.obecbast.cz/obecní 
úřad/rozpočet
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OZNÁMENÍ

POPLATKY ZA POPELNICE A PSY

bude možné platit v  hotovosti i  plateb- 
ními kartami v  úředních hodinách na 
obecním úřadě od 12. ledna do 26. února 
2015 včetně.

Popelnice: 80 l  120 l
Svoz:   
Týdenní  1 600 Kč       1 900 Kč
Sezónní  1 300 Kč       1 600 Kč
Čtrnáctidenní 1 200 Kč       1 400 Kč

Biopopelnice: 120 l 240 l  
  500 Kč 750 Kč

Psi:  100 Kč za prvního psa
 150 Kč za každého dalšího

Bezhotovostně na  účet 3020082/0300 
lze platit od  5. ledna do  14. února 2015 
(ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení 
plátce, ulici, číslo popisné a objem popel-
nice). Známky včetně smluv vám budou 
doručeny vždy na  konci měsíce osobní 
roznáškou ve večerních hodinách.

Slevy pro důchodce lze uplatnit pouze 
při hotovostní platbě nebo platbě kartou. 
Prosíme, svůj nárok oznamte jako první 
před výběrem velikosti popelnice.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 8. prosince 2014 rozhodlo o rozdělení gescí  za jednot-
livé oblasti činnosti obce. Kontakt: příjmení@obecbast.cz ZVOAŠŤ

POTVRZENÍ O NÁKLADECH 
VYNALOŽENÝCH NA UMÍSTĚNÍ 
DÍTĚTE V MŠ

Rodiče dětí navštěvujících mateřskou ško-
lu Bašť zřizovanou obcí, kteří budou uplat-
ňovat slevu na dani za výdaje vynaložené 
za umístění dítěte v MŠ, si mohou potvr-
zení vyzvedávat na obecním úřadě od 12. 
ledna vždy v úředních hodinách (po 8-19, 
st 8–17, út, čt a pá 8–12).

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
BEZ HOTOVOSTI

Připomínáme vám možnost platby poplat-
ků za  popelnice, bioodpad, psy, ověřová-
ní, výpisy z  CzechPointu prostřednictvím 
těchto platebních karet

ODPOVĚDNOST ZA ROZVOJ OBLASTÍ 
ŽIVOTA OBCE

Doprava, odpadové hospodářství Jiří Staněk, DiS.
Finance a činnost samosprávy Bc. Vítězslav Kaliba
Kultura, bezpečnost Jara Georg Meger
Rozvoj obce Ing. Iva Cucová, MBA
Sociální záležitosti MUDr. Miroslav Zlámal
Školství a tělovýchova Markéta Jusková, Mgr. Michaela Jahodová
Životní prostředí – zachování a obnova 
krajiny, hospodaření s vodou v krajině Václav Žihla
Životní prostředí – hospodaření s odpady  
a energií, udržitelný růst obce Věra Lisá

Myslivecké sdružení „BECKOV“ Bašť

Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ  PLES
který se koná

21.2.2015 v sokolovně ve Veltěži
K tanci a poslechu hraje hudební skupina  KRÉDO

Autobus

trasa: Dolínek 18:30, Pan. Břežany 18:35, Baštěk 18:40, Bašť 18:45, Klíčany 18:50, Veltěž 19:00
trasa: Sedlec 19:10, Bořanovice 19:15, Líbeznice-stavebniny 19:20, Veltěž 19:30

Začátek 20:00    Vstupné 150,- Kč         Bohatá tombola

                                                                                                     Lístky :  721 804 568 – J. Celler

STATISTIKA Z WEBU
V roce 2014 navštívilo stránky obce 27 407 návštěvníků. Na stránky www.obecbast.cz se od jejich 
zaregistrování v roce 2005 ke dni 31. prosince 2014 přihlásilo celkem 191 671 návštěvníků.
V měsíční návštěvnosti stránek obce nebyl překonán rekord z října 2013, kdy počet přihlášení 
dosáhl 4 745 návštěvníků. Každý měsíc roku 2014 navštívilo stránky průměrně 2 283 návštěvní-
ků, přičemž rekordním měsícem roku 2014 se stal říjen s 2 988 návštěvníky. Průměrný čas jedné 
návštěvy dosáhl 2 minuty a 36 vteřin. Bylo uskutečněno 88 596 zobrazení.
Webové stránky zároveň slouží k zasílání aktualit na zadané mailové adresy. K 31. 12. 2014 bylo 
zaregistrováno 262 příjemců, což představuje mírný nárůst 4 % oproti roku 2013. Příjemcům ak-
tualit bylo v loňském roce doručeno celkem 31 069 zpráv, což představuje průměrně 119 aktuál-
ních informací za rok každému odběrateli. Tím se může stát každý, kdo má zájem o dění v obci, 
stačí zadat na webových stránkách, v části Obec, na podstránce Aktuality, svoji mailovou adresu.
Dnem, kdy jsou webovky nejnavštěvovanější, je pondělí, následováno úterkem, středou a čtvrt-
kem na druhém místě a zbývajícími dny v týdnu.

Vstupenky na tel.: 721 804 568 – J. Celler



Baštěcký zpravodaj

4

V  lednu letošního roku za-
stupitelstvo obce Hovorčovi-
ce schválilo záměr výstavby 
nové základní školy v  obci. 
Reagovalo tak na problém ne-
dostatečné kapacity školských 
zařízení v  našem regionu, 
který se zejména pro rodi-
če hovorčovických dětí stal 
bez nadsázky noční můrou. 
Výstavba nové školy byla za-
hájena na  začátku října 2014 
a  své brány dětem poprvé 
slavnostně otevře 1. září 2015.  

A jaká vlastně nová hovorčovická škola bude?
„Hlavní předností naší školy bude její komorní prostředí a na tom chceme stavět. Naším cílem 
je vybudovat školu, která bude výjimečná svým přístupem k  žákům, rodinným prostředím, 
ve kterém se učitel může věnovat každému žáku individuálně, kde se všichni znají a mají mož-
nost vytvořit si mezi sebou vazby na  celý život. Škola vždy byla v  každé obci středobodem 
života, stmelovala děti i jejich rodiče, byla její vizitkou… A takovou ji chceme mít i my.“, říká 
ředitelka vznikající školy, Mgr. Jana Hirková.

Nová škola v Hovorčovicích bude otevřená pro 1. - 5. třídu, na druhý stupeň budou žáci pro-
zatím přecházet do ZŠ v Líbeznicích. V odpoledních hodinách bude kromě družiny s propra-
covaným programem zážitkových aktivit pro děti otevřená i Umělecká akademie s výukou hry 
na klavír, flétnu, trubku, kytaru, perkuse, s divadelním spolkem a chybět nebudou ani kroužky 
pro technicky a přírodovědně zaměřené školáky.

Lavice v první třídě zaplní především prvňáčci z Hovorčovic, ale do přípravné třídy s logope-
dickou průpravou stejně jako do tříd v 2. – 5. ročníku se mohou hlásit i děti z okolních obcí. 
Pokud byste o přestup měli zájem, můžete už dnes kontaktovat vedení školy na níže uvedeném 
e-mailu. Všechny informace týkající se projektu nové školy naleznete na webu obce Hovorčovi-
ce, ve složce ZÁKLADNÍ ŠKOLA, zároveň je zde umístěna anketa pro případné zájemce o pře-
stup do této školy. Webové stránky:  www.hovorcovice.cz, emailový kontakt: zs@hovorcovice.cz.DO DIÁŘE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V HOVORČOVICÍCH 
JIŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

Neváhejte a využijte služeb interiérového designéra.

 kupujete bydlení? 
 plánujete rekonstrukci?
 netěší Vás stávající prostor a chcete změnu?

kompletní řešení interiérů

KATEŘINA KNOTTEOVÁ

+420 776 799 449
 kknotte@gmail.com
www.ak-style-design.cz

AK STYLE DESIGN

12. LEDNA
Zahájení výběru poplatků za popelnice a psy

24. LEDNA  
Ukládání velkoobjemového odpadu 
(8.00–12.00 hod., deponie obce, Za Kovárnou)

2. ÚNOR 
Zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., 
Obecní úřad

21. ÚNOR
Myslivecký ples (více Pozvánka na str. 3)

V měsíci lednu již oslavili a oslaví své 
významné životní jubileum:

 paní Věra Bicková
 paní Eva Švarcová
 pan Zdeněk Michalčík
 paní Jitka Mazánková
 paní Vladimíra Tomková
 paní Veronika Olbrichová
 pan Martin Himl
 pan Jindřich Luňák
 paní Jarmila Šťastná
 pan Jaroslav Maršálek
 pan Filip Kletečka
 paní Olena Smetanová
 paní Radka Jančová
 paní Jana Šejnohová

Zastupitelstvo obce a  zaměstnanci obecního 
úřadu Bašť přejí všem oslavencům mnoho štěs-
tí, zdraví, pohody a životního optimismu do dal-
ších let.

V prvních hodinách nového roku nás navždy 
opustil František Strejček. Vzpomínáme

PŘÁNÍ
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního 
úřadu přejí všem spoluobčanům hodně zdra-
ví,  životní pohody a optimismu, plno klidných 
a radostných všedních i svátečních dnů, pra-
covních i osobních úspěchů v roce 2015.

UZAVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Při rekonstrukci oplocení víceú-
čelového hřiště s  umělým povr-
chem ve sportovním areálu do-
šlo zároveň k  rozšíření rozměru 
volné plochy hřiště. V  současné 
době byly dokončeny terénní 
úpravy a vyseta tráva. Z toho dů-
vodu zůstane hřiště do jara pro 
veřejnost uzavřené. Děkujeme za 
pochopení.
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20. 12. Vítězem Vánočního pince se stal Jirka Kubát, na stupně vítězů 
ho doprovodil Michal Kruliš a Petr Cuc. Již 8. ročník se uskutečnil v no-
vém prostředí, zázemí poskytla ZŠ a ZUŠ Líbeznice, foto: I. Cucová

21. 12. Štědrý den i pro pejsky z útulku LESAN v Kralupech nad Vlta-
vou uspořádali členové spolku kynologie Bašť na svém cvičišti. Pod 
stromečkem se objevilo především krmivo, ale prázdná nezůstala 
ani pokladnička s finančními dary, foto: I. Cucová

3. 1. 2015 Několik generací fotbalistů se sešlo k novoročnímu fot-
bálku. Děti, jejich tatínkové i dědečkové a členové SK Bašť si to roz-
dali v mrazivém lednovém dopoledni, foto: Š. Pokorná

ADVENTNÍ A NOVOROČNÍ  KALEIDOSKOP
Společenské dění v obci v posledních dnech roku 2014 bylo nabité událostmi. K předvánoční i vánoční 
atmosféře přispěly především baštěcké spolky.

13. 12.  Čekání na  Je-
žíška si děti krátily 
na Vánoční dílně, kterou 
pro ně uspořádal spolek 
Bašť se baví. Děti aran-
žovaly svícny, vyráběly 
papírová vánoční přání 
a  zdobily šišky, foto:  
I. Cucová

29. 11. Adventní dílna 
odstartovala sérii před-
vánočních společen-
ských akcí a  vzájem-
ných setkání v Bašti. Pro 
děti i dospělé připravily 
baštěcké zahrádkářky 
spousty zajímavých 
nápadů na  vykouzlení 
vánoční atmosféry v na-
šich domovech, foto:  
S. Velechovská

30. 11. V  Bašti se rozsvítily dva vánoční stromy, u  obecního úřadu 
a na Návsi, které nám připomínaly čas adventu až do Vánoc a poté nás 
doprovodily do nového roku 2015. O jejich nazdobení se postarala firma 
spravující veřejné osvětlení - Eltodo Citelum. Strom na Návsi dotvořil at-
mosféru Mikulášské nadílky, foto: I. Cucová

30. 11.  O adventní vý-
zdobu kapličky na  Ná-
vsi se postaraly děti 
navštěvující výtvarný 
kroužek Bašť se baví 
pod vedením Ivy Cibul-
kové, foto: I. Cucová

5. 12.  Mikuláš do Baště 
přijel tradičně na  voze 
taženém čerty, v dopro-
vodu Anděla. Baštěcké 
ženy, organizátorky 
mikulášské nadílky, pro 
děti i  dospělé připra-
vily nápoje na  zahřátí 
i  něco malého na  zub. 
O  program se postara-
ly samotné děti, které 
čekaly na  nadílku, foto:  
I. Cucová

1.

1.

2.

3.

2. 3.
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POŘÁDÁME
KURZY ŠITÍ!

LISTOPAD

Stále volná místa ve školce!

Kroužky ve 2. pololetí: 
Neználek, Výtvarný, 
Hudebně-taneční, 

Angličtina

Nově otevřeno 
krejčovství u Žirafky

opravy, úpravy oděvů
9:00 - 16:00

Nově otevřeno studio
s masážemi, manikúrou

a pedikúrou

15.01. 20:00
Aromaterapeutické 

masáže pro děti
(od kojenců až po odrostlejší)

26.01. 11:00  ZOUBKY A DĚTI

19.01. 10:30 DIVADLO 
„ČERVENÁ KARKULKA“

předprodej vstupenek v herně,
omezený počet míst, vstupné 50 Kč

rezervace na tel.: 777 647 562
omezený počet míst, vstupné 100 Kč

povídání pro děti i maminky s praktickým nácvikem
rezervace na tel.: 777 647 562

omezený počet míst, vstupné 50 Kč

www.chirpy.cz

LEDEN

chirpy@chirpy.cz
tel.: +420 777 647 562

Líbeznice - naproti zahradnictví 
Mělnická 157

Facebook “chirpy chirpy”

V současné době je otevřeno přes 43,000
restaurací ve 107 zemích a řetězec SUBWAY® je tak
největším řetězcem rychlého občerstvení na světě.*

Značka SUBWAY® je celosvětově známá svou
širokou nabídkou amerických sendvičů
připravovaných přímo před zraky zákazníka. 

*největší z hlediska počtu restaurací. (leden 2014)

SUBWAY® je registrovanou značkou Doctor's Associates Inc.   2014 Doctor's Associates Inc. Všechna práva vyhrazena.

Nyní hledáme frančízanty pro expanzi i ve Vašem okolí.
Vyžádejte si bezplatnou informační brožuru:

- e-mailem ce_europe_sales@subway.com
- SMS odeslanou na 734  618 158
- telefonicky na bezplatném čísle 800 700 498
  (Po-Pá 9:00 – 17:30)
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Povoleno MK ČR pod číslem E 19862 • tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť • vychází 10x ročně • redakční  
uzávěrka tohoto čísla byla 2. ledna 2015 • grafická úprava a DTP: GRAFIS studio • náklad 740 ks • zdarmaBaštěcký zpravodaj6


