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Baštěcký

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,

dovolte mi na úvod krátké osobní zavzpo-
mínání. Když jsme se s manželem přistě-
hovali do Baště, měla obec 500 obyvatel 
a do Prahy jezdilo denně sedm autobu-
sových spojů. Během patnácti let přibylo 
občanů i autobusů.

Se zastupiteli obce se již pátý rok snaží-
me najít odpověď na otázku, kdy je růst 
obce ještě snesitelný pro život a od jakého 
okamžiku začíná naše žití v obci ztrpčovat. 
V dnešní době se pro tyto úvahy vžilo od-
borné označení udržitelný rozvoj obce. 
S  finišujícími pracemi na  novém územ-
ním plánu vyvstává nutnost pojmenování 
zásad rozvoje obce stále palčivěji. Ano, 
zvýšili jsme kapacitu čistírny odpadních 
vod, postavili jsme další třídy mateřské 
školy, opravili veškeré komunikace, zmo-
dernizovali sportovní areál. Ale žije se nám 
zde lépe? Máme kolem sebe dostatek ze-
leně pro rekreaci? Kde budeme sportovat 
v zimě? Budou mít dnešní batolata kam 
chodit do školy?

Před námi jsou úkoly na doplnění chybě-
jících služeb, zkapacitnění zařízení na od-
vod dešťových vod, další navýšení kapa-
city základní školy. Chci věřit tomu, že se 
nám všechny tyto a spousty další potřeb 
podaří promítnout do nového územního 
plánu. Proto i zastavení prací na jeho ná-
vrhu před půl rokem se dnes jeví jako pří-
nos. Proto i navýšení finančních prostřed-
ků na zpracování upraveného návrhu je 
nutné posuzovat jako plus, protože dnes 
tak vzniká strategický dokument obce, 
který skutečně přispěje ke zkvalitnění ži-
vota nás všech v Bašti. Věřím, že k před-
stavení nového územního plánu vás budu 
moci pozvat již v příštím zpravodaji.

Naproti tomu zpravodaj, který právě držíte 
v rukách, vám představí změny v autobu-
sové dopravě vyvolané začleněním linek 
z Neratovic a Mělníka do Pražské integro-
vané dopravy. Tento krok s  sebou zcela 
jistě zkvalitnění našeho života přinese. 
Necelé dvě tisícovky obyvatel Baště bu-
dou využívat na tři desítky spojů do Prahy.

Krásné jaro vám přeje
Iva Cucová

Foto: ROPID

VELIKONOCE PŘINESOU ZMĚNY 
V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ
V úterý 7. dubna 2015 dojde, kromě změn navazujících na otevření nového úseku metra A, také 
k úpravám provozu příměstských spojů na severním předměstí Prahy, které souvisejí s integrací 
autobusových linek na Mělnicku a Neratovicku do Pražské integrované dopravy.

Pokračování na straně 2

Pokračování na straně 3 Pokračování na straně 4

Zahradní odpad bude v letošním roce možné 
bezplatně odkládat od soboty 28. března 2015 
na sběrném místě obce v ulici Za Kovárnou 
(lokalita Za Horkou). Otevřeno bude každé 
úterý od 18 do 20 hodin a každou sobotu od 8 
do 12 hodin. Přijímán bude zahradní odpad 
(posekaná tráva, listí, …), větve o maximální 
délce 2 metry a bioodpad. Obyvatelé využíva-
jící služeb sběrného místa jsou povinni řídit se 
provozním řádem sběrného místa a respekto-
vat pokyny obsluhy.

V únoru vyhodnotil výbor pro kulturu a spo-
lečenské akce žádosti spolků o příspěvky 2015 
a předložil návrh na rozdělení příspěvků za-
stupitelstvu obce, které návrh schválilo. Oproti 
minulému roku byl navýšen rozpočet o více 
než 30% na 100 000 Kč. Tuto částku jsme roz-
dělili na 31 plánovaných akcí, které pořádá 
8 spolků.
Přehled př íspěvků včetně  paušá l-
ní podpory pro všechny spolky ve  výši 
1.000 Kč: Bašt se baví 10.940 Kč (6 akcí), 

SE ZAHRADNÍM 
ODPADEM NA NOVÉ 
MÍSTO DVAKRÁT TÝDNĚ

ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ 
NA SPOLEČENSKÉ 
AKCE 2015

www.obecbast.cz

V pondělí 30. března 2015 se bude na obecním úřadě od 18:00 do 19:00 hodin konat prezen-
tace změn týkajících se integrací autobusových linek na Mělnicku a Neratovicku do Pražské 
integrované dopravy. Bude zde rovněž prostor pro související dotazy a připomínky. 
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DO DIÁŘE

 26. březen  seminář MAS Nad Prahou pro nezisko-
vé organizace (více Pozvánka na str.  4.)

 27. březen Noc s  Andersenem (více Pozvánka 
na str. 4)

 28. březen zahájení ukládání zahradního odpadu 
na sběrném místě Za Kovárnou

 28. březen zahájení rybářské sezóny 
 28. březen Country bál (více Pozvánka na str. 4)
 30. březen zahájení svozu bioodpadu
 29. březen uzávěrka přihlášek na divadelní zájezdy
 30. březen prezentace změn týkajících se integrací 

autobusových linek na Mělnicku a Ne-
ratovicku do  PID od  18.00 do  19.00, 
Obecní úřad

 30. březen zasedání zastupitelstva obce, 19.00, za-
sedací místnost Obecního úřadu

 5. duben zahájení jarní části fotbalové soutěže 
(rozpis na str. 5)

 7. duben změny v autobusové dopravě
 11. duben zájezd na Tržnici Zahrady Čech do Li-

toměřic (více Pozvánka na str. 5)
 16. duben divadelní představení Cyrano, Divadlo 

Radka Brzobohatého
 17. duben Den otevřených dveří v MŠ, 15 – 17 hodin
 18. duben Ukliďme Česko (informace na str. 4)
 27. duben zasedání zastupitelstva obce, 19.00, za-

sedací místnost Obecního úřadu
 30. duben Pálení čarodějnic, fotbalové hřiště (více 

Pozvánka na str. 5)
 4. květen zápis do MŠ, 13 – 16 hodin (bližší infor-

mace na úřední desce obce)

Linka 103
  provoz zachován v současné trase,

Linka 345
  zrušena,

Linka 348
  nově páteřní linka vedená z Ládví do Neratovic 

a Zálezlic,
Linka 349

  nová rychlíková linka vedená z Ládví do Měl-
níka,

Linka 369
  nová páteřní linka vedená z Ládví do Mělníka 

a Štětí. 

Stručný přehled dalších linek a změn:

Změny na linkách zajíždějících do Baště:

Definitivní jízdní řády jednotlivých linek budou zveřejněny přibližně 14 dnů před termínem změn. 
(sta)

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 trafostanice na pozemku parc. č. 98/77 v k. ú. 

Bašť ve vlastnictví obce bude zapsána jako stav-
ba bez č. p. na pozemku cizího vlastníka

 žádost společnosti Dimri Construction & De-
velopment (B.A.S.T 1) na obnovení spolupráce

 rozpočtové opatření č. 10/2014
 informace týkající se integrace autobusových 

linek na Mělnicku a Neratovicku do PID
 odborné vodohospodářské posouzení – návrh 

na  snížení vysoké úrovně hladiny podzemní 
vody v  dílčí části obce Bašť – ulice K  Poto-
ku zpracované společností VHS PROJEKT 
– Ing.  Martin Jakoubek a  odborné vyjádření 
k  možnosti ovlivnění sklepních prostor po-
vrchovými či podzemními vodami zejména 
v  ulici K  Potoku zpracované Ing.  Františkem 
Matyášem

 předložené grafické návrhy na revitalizaci širší-
ho okolí rybníka na Návsi

 dendrologický posudek bříz na Návsi zpraco-
vaný společností Garden Point

Zastupitelstvo obce revokovalo:
 usnesení č. 4/003, část ii) ze dne 5. 1. 2015 

a  schválilo kupní smlouvu na pozemek pod 
trafostanicí parc. č. 561 v k. ú. Bašť předlože-
ný společností ČEZ Distribuce, a.s.

Zastupitelstvo obce schválilo:
 kupní smlouvu mezi obcí Bašť a společností 

KM Developers s.r.o. na infrastrukturu v lo-

kalitě Za  Hřištěm za  cenu 1000 Kč včetně 
DPH

 kupní smlouvu mezi obcí Bašť a  společnos-
tí KM Developers s.r.o. na  pozemky parc. 
č. 513/4, 513/5, 513/21 a  513/24 v  lokalitě 
Za Hřištěm za cenu 1000 Kč bez DPH

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

 uzavření smlouvy o příspěvku pro Knihovnu 
E. Petišky v Brandýse nad Labem-Staré Bo-
leslavi na poskytování knihovnických služeb 
pro rok 2015 ve výši 1700,- Kč

 trasu závodu XCO Beckov 2015 podle před-
ložené žádosti TJ Sokol Veltěž

 vyplacení příspěvku ve  výši 4800 Kč na  po-
řádání kroužku sportovních a míčových her 
v období leden – březen 2015, a to z rezervy 
fondu na společenské aktivity 

 smlouvu o nájmu pozemků parc. č. 72/2 v k. 
ú. Bašť a parc. č. 816 a 817 v k. ú. Líbeznice 
(psí louka) mezi obcí Bašť a paní Annou Ši-
máčkovou ve znění podle rozpravy

Zastupitelstvo obce uložilo:
 starostce vyzvat společnost Dimri Construc-

tion & Development (B.A.S.T 1) prostřed-
nictvím právního zástupce obce k předložení 
nového záměru na využití dotčených pozem-
ků v lokalitě Na Dlouhých v souladu se zása-
dami trvale udržitelného rozvoje obce 

 Václavu Žihlovi zadat společnosti VHS PRO-
JEKT – Ing. Martin Jakoubek dopracování stu-
die podle předložené nabídky z 22. 10. 2014

 Václavu Žihlovi, aby s  dílčími výsledky před-
ložených dokumentů seznámil obyvatele ulice 
K Potoku, kteří adresovali obci petici za sníže-
ní hladiny rybníka v Baštěku podle usnesení č. 
6/080 ze dne 28. 7. 2014

 starostce informovat pořadatele cyklistického 
závodu o nutnosti projednání uzavírky komuni-
kace č. III/0085 s Odborem dopravy Městského 
úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

 starostce zadat společnosti Garden Point roz-
pracování varianty č. 3 revitalizace širšího okolí 
Návsi

 starostce realizovat doporučení dendrologické-
ho posudku s výjimkou kácení stromů č. 2 a 4

Zastupitelstvo obce pověřilo:
 starostku obce podpisem smluv a  dodatků 

smluv
Zastupitelstvo obce Bašť neschválilo:

 úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva obce 
Bašť

Zastupitelstvo obce Bašť zvolilo:
 členy školského výboru paní Martinu Červen-

kovou a pana Ing. Pavla Nebeského, MBA

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

VELIKONOCE PŘINESOU ZMĚNY  
V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ (pokračování ze strany 1)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE USKUTEČNILO 2. ÚNORA 2015.

Linka 368
  v Ďáblicích nově vedena přímo Ďáblickou 

ulicí přes zastávku „K Letňanům“,
  zastávka „Bašť, Baštěk, náves“ bude pře-

jmenována na „Bašť, Baštěk“,
  na vybrané spoje bude garantovaně nasa-

zen nízkopodlažní autobus, takové spoje 
budou vyznačeny v jízdním řádu,

  v  pracovní dny bude ve  směru na  Ládví 
jezdit z Baště navíc 12 nových spojů (in-
terval mezi 6:00 a 7:30 bude kromě dvou 
zatím chybějících spojů 10 minut),

  v pracovní dny bude ve směru z Ládví jez-
dit do Baště navíc 8 nových spojů (interval 
mezi 13:45 a 19:45 bude 30 minut),

  o  víkendu bude nově interval spojů 120 
minut místo dosavadních 180 minut 
(v následujících měsících předpokládáme 
další posílení víkendového provozu a sní-
žení intervalu na 60 minut),

  v pracovní dny dopoledne a večer a celý den 
o víkendu budou spoje provozovány pouze 
v úseku Předboj – Bašť – Líbeznice, II, kde 
bude zajištěn garantovaný přestup na  ná-
vazné spoje z/na Ládví linek 348 a 369.

Linka 417
  mezi Odolenou Vodou a Baští bude nově ve-

dena přes Panenské Břežany,
  počet spojů zajíždějících do  Baště bude za-

chován,
  zastávka „Bašť, Baštěk, náves“ bude přejme-

nována na „Bašť, Baštěk“, 
  zastávka „Bašť, Baštěk“ na  Hlavní ulici 

ve směru do Líbeznic bude zrušena.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V měsíci březnu již oslavili nebo oslaví  
své významné životní jubileum:

 paní Vlasta Kučerová, paní Alena Čermáková,
 paní Zuzana Kazdová, paní Jana Komárková,
 paní Jaquelina Doupalová, pan Petr Machytka,
 paní Štěpánka Wolná, paní Dagmar Utěkalová,
 paní Martina Musilová, paní Milena Kelisová,
 slečna Veronika Pokorná, paní Jitka Svitáková.

V dubnu oslaví své významné životní jubileum:
 pan Radovan Krátký, paní Markéta Vilímová,
  paní Marta Mišnerová, paní Magdalena 

Hlaváčková,
 pan Karel Möglich, paní Zdeňka Šumpíková,
 paní Soňa Maršálková, paní Věra Mannová,
 paní Světlana Csibrey, paní Věra Matěková,
 pan Zdeněk Mazánek, paní Jaroslava Iciková,
 pan Jaroslav Šubrt, paní Marcela Urbanová,
 paní Cecílie Kalašová, paní Jitka Mazánková 
 paní Květuše Stará.

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

V uplynulých dnech nás navždy opustili paní Vlas-
ta Váňová a pan Otto Melmuka. Vzpomínáme.

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

Odolena Voda za rok 2014
 zprávu o  činnosti Obecní policie Líbeznice 

v obci Bašť za rok 2014
 zprávu o hospodaření Obecní policie Líbeznice 

za rok 2014
 architektonickou studii multifunkčního objektu 

umístěného na  pozemek parc. č. 644/1 v  k. ú. 
Bašť

 tematická zadání k dotacím z  rozpočtu Středo-
českého kraje pro rok 2015

 informaci o  stěhování detašovaných pracovišť 
Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Bo-
leslav z Prahy 1 do Prahy 3

 zapojení obce Bašť do akce Ukliďme Česko
Zastupitelstvo obce schválilo:

 záměr zakoupení objektu čp. 52 za  cenu 
8.470.260,- Kč

 vyplacení příspěvků na  kulturní a  společenské 
akce z rozpočtu obce podle návrhu Výboru pro 
společenské záležitosti

 záměr na výpůjčku pozemků parc. č. 72/2 v  k. ú. 
Bašť a parc. č. 816 a 817 v  k. ú Líbeznice

 záměr na výpůjčku pozemků parc. č.  544/1 a st. 
183 a staveb na nich v k. ú. Bašť

 návrh smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 72/2 
v  k. ú. Bašť a parc. č. 816 a 817 v  k. ú Líbeznice 
ve znění podle rozpravy

 návrh smlouvy o  výpůjčce pozemků parc. č.  
544/1 a st. 183 a staveb na nich v k. ú. Bašť ve zně-
ní podle rozpravy

 smlouvu o spolupráci při zajišťování akcí „Pouť 
v Bašti“ a „Baštěcké posvícení“ mezi obcí a pa-

nem Václavem Vocáskem
 podání žádosti o dotaci na zatravnění pozemku 

parc. č. 105/3 v k. ú. Bašť v rámci 2. výzvy Pro-
gramu zeleň do měst a obcí Státního fondu život-
ního prostředí ČR

 smlouvu o  zřízení věcného břemene – služeb-
nosti k  pozemku parc. č. 544/90 v  k. ú. Bašť 
ve vlastnictví obce mezi obcí Bašť a společností 
ČEZ Distribuce, a.s.

 nákup 100 ks brožur „Péťa potřebuje pomoc“ pro 
preventivní program v MŠ

 záměr výstavby obchodního objektu na pozem-
cích parc. č. 509/8 a 509/11 v k. ú. Bašť

 převedení hospodářského výsledku MŠ Bašť 
za rok 2014 ve výši 335.746,74 Kč do rezervního 
fondu

Zastupitelstvo obce uložilo:
 starostce přípravu podpůrných podkladů k zá-

měru koupě objektu čp. 52
 Výboru pro společenské záležitosti prověření do-

padů novelizace zákona 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpočtů na vypla-
cení příspěvků

 starostce přípravu a  podání žádosti o  dotaci 
na zatravnění pozemku 105/3 v k. ú. Bašť

 starostce přípravu žádostí o dotace ze Středočes-
kých fondů

 Věře Lisé zajištění koordinace úklidových prací 
na katastrálním území obce Bašť v rámci projek-
tu Ukliďme Česko

 Jaru G. Megera odesláním objednávky publikace 
„Péťa potřebuje pomoc“

Zastupitelstvo obce pověřilo:
• starostku obce podpisem smluv a dodatků smluv

Zastupitelstvo obce Bašť neschválilo:
 podání žádostí na  zateplení veřejných budov  

v rámci LXIV. výzvy Ministerstva životního pro-
středí, Operačního programu Životní prostředí

 připojení obce Bašť k  mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“, která proběhne 10. 3. 2015 
vyvěšením vlajky Tibetu

Zastupitelstvo obce Bašť zvolilo:
 členy Výboru pro společenské záležitosti pana 

Františka Honse a pana Petra Machytku

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

SE ZAHRADNÍM ODPADEM  
NA NOVÉ MÍSTO DVAKRÁT TÝDNĚ  (pokračování ze strany 1)

VE ZKRATCE 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE USKUTEČNILO 2. BŘEZNA 2015.

V zahradnictví Na Předbojské již nebude možné v letošním roce zahradní odpad odkládat.
Zahradní odpad není dovoleno odkládat do příkopů podél silnic ani na jiná místa v obci (re-
mízky, pole, …). V této souvislosti bude pod zvýšeným dohledem zejména okolí autobusové 
zastávky Bašť, Měšická, které bohužel některým lidem slouží jako odkladiště.
Velkoobjemový odpad bude možné na sběrném místě odkládat pouze v určené dny.
Svoz biopopelnic - sběrných nádob hnědé barvy (placená služba) bude v letošním roce zahájen 
v pondělí 30. března 2015 a následně bude probíhat až do podzimu každé sudé pondělí.

(sta)

Životní podmínky 2015 – výběrové šetření v domácnostech
V několika tisících domácností v celé České republice probíhá v těchto týdnech až do 15. května 
dotazování obyvatel prostřednictvím vyškolených tazatelů Českého statistického úřadu o sociální 
a ekonomické situaci. Tazatelé se prokazují jednak průkazem, jednak pověřením spolu s občan-
ským průkazem nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. V případě jakýchkoliv pochybností se obracejte 
na pracovnici Krajské správy ČSÚ paní Zuzanu Maškovou, tel. 731 439 298.

Rekonstrukce vedení velmi vysokého napětí
První březnový týden zahájila firma Elcon Bratislava práce na zakázce pro ČEPS, která spočívá v re-
konstrukci trasy vVN od Nových Ouholic až po Brázdim a dotkne se i katastru naší obce. Činnost 
firmy Elcon bude představovat zvýšený pohyb mechanismů a vozidel v obci a okolí. Jedná se přede-
vším o navážení materiálu, převoz mobilních jeřábů a činnost montážních skupin, které se přepra-
vují v nákladních vozidlech. Stavba započala demolicí stožárů a vodičů, která potrvá až do května, 
v měsících červnu a červenci budou demontovány a montovány základové stožárové spodky, mon-
táž a stavba stožárů a konečné tažení vodičů by mělo proběhnout od srpna do října tohoto roku.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledáme šikovnou paní na brigádu 
do soukromé školky v Bašti. Jedná 
se cca o 4h denně, tři dny v týdnu,  
záleží na dohodě. Náplň práce: pří-
prava svačinek, výdej obědů, práce 
s dětmi. Tel:  776 22 22 88

Hledám paní / slečnu z Baště nebo 
okolí pro dlouhodobou výpomoc 
s hlídáním mé 3 leté dcery. Předcho-
zí zkušenost s hlídáním dětí vítána.

Volejte prosím na 605 821 391. 
Děkuji moc.
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ROZDĚLENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA SPOLEČENSKÉ AKCE 2015
(pokračování ze strany 1)

Cykloteam Bašť 5.570 Kč (2 akce), Kynologie Bašť 4.780 Kč (1 akce), Myslivecké sdružení Beckov 
9.000 Kč (2 akce), neformální sdružení Baštěcké ženy 20.000 Kč  (8 akcí), Rybářský spolek 11.350 Kč 
(3 akce) a ZO ČZS 13.000 Kč (5 akcí).            (meg)

ZAHÁJENÍ RYBÁŘSKÉ SEZÓNY
Po dosazení osádky ryb a generálním úklidu, při kterém 31 členů rybářského spolku v rámci bri-
gády upravilo a uklidilo břehy obou rybníků, se těšíme na zahájení rybářské sezóny 28. 3. 2015 
od 8 hodin. Tradičně se bude konat u rybníka v Baštěku a zájemci o sportovní rybolov jsou vítáni 
k pokecu s místními rybáři.                             (meg)

VÝZVA PRO MAJITELE PSŮ
Žádáme všechny majitele psů, aby ověřili, zda svého miláčka mají řádně přihlášeného na Obecním 
úřadě, a to včetně popisu a čísla čipu. V případě, že se Váš pes ztratí nebo uteče, je na základě infor-
mací v databázi obce možné jej rychle a bez zbytečných nákladů vrátit. V případě, že tyto informace 
nemáme, je pes převezen do útulku a vznikají další náklady a časové prodlevy, které jsou mnohdy 
zcela zbytečné.                (meg)

Pro větší bezpečí senio-
rů připravil Obecní úřad 
ve  spolupráci s  Obecní po-
licií Líbeznice besedu o nej-
větších hrozbách, které ne-
jen seniorům hrozí a  jak se 
jim účinně bránit. Informa-
ce strážníků byly doplněny 
videoukázkami.

Projížďka na koních byla 
největším lákadlem pro 
účastníky Masopustního 
průvodu, který prošel Baští. 
Pro děti připravilo uskupe-
ní Bašť se baví bohatý pro-
gram, zatímco rodiče vyu-
žili možnosti občerstvení 
při vepřových hodech. 

Ve znamení pohádek se konal 
letošní Květinkový ples, který 
již potřetí uspořádali zahrád-
káři z Bašti. 

 

a Obecní knihovna Bašť spolu s Bašť se baví 
za finanční pomoci Obce Bašť pořádají 
27.3.2015 od 18 hodin již osmou Noc 
s Andersenem.  

Akce určená pro děti od 6 do 9 let. Počet míst 
je omezen. Informace na www.bastsebavi.cz 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                    

Co čeká neziskové organizace v souvislosti 
s platností nového občanského zákoníku?“ 

1. novela občanského zákoníku obecně, aktuální vývoj novely 
2. odkazy a poradenství v oblasti novely občanského zákoníku 
3. jednotlivé kroky (co je nutné upravit ve stanovách spolku),  

jak na přeregistraci z občanského sdružení na zapsaný spolek) 
4. prostor pro vaše dotazy 

 
Kdy:  

Kde: 

V kolik: 

Lektorka: 

  

NABÍDKA DIVADELNÍCH ZÁJEZDŮ 
DUBEN – ZÁŘÍ 2015

Září, termín bude teprve stanoven
Divadlo Hybernia

Kapka medu pro Verunku
Předběžná rezervace
Vstupné: 300 Kč
Přihlášky: iva.cucova@seznam.cz do 30.6.

Červen
Stavovské divadlo

Audience u královny
19. 6. 2015 v 19 hodin

Vstupné: 250, 350 a 450 Kč
Přihlášky: M. Zelenková, 608 982 366

do 29. 3. 2015, doprava zdarma

Duben
Divadlo Radka Brzobohatého

CYRANO
16. 4. 2015 v 19 hodin
Vstupné: 200, 250 a 350 Kč
Přihlášky: M. Zelenková, 608 982 366
do 29. 3. 2015, doprava zdarma

3. BAŠTĚCKÝ COUNTRY BÁL

 SOBOTA  28.3.2015 OD 19.00 HOD

      V SÁLE RESTAURACE 
   „U JEZERA“  VE ZLONÍNĚ 

  K TANCI A POSLECHU HRAJE
      SKUPINA „KAPELNÍCI“   

  PRODEJ VSTUPENEK 
NA TEL. Č. 737 534 724

VSTUPNÉ  150,- Kč

 VÝBORNÁ TEPLÁ KUCHYNĚ 
  PO CELOU DOBU TRVÁNÍ PLESU

  AUTOBUS Z BAŠTĚ DO ZLONÍNA A ZPĚT 
      ZDARMA, TAM V 18.00 A 18.30 HOD,

ZPĚT V 01.30 HOD.

           
                                                                                   SOUKROMÁ AKCE 
                                                          NEFORMÁLNÍHO SDRUŽENÍ 

                                                                                  BAŠTĚCKÉ ŽENY   

zastávka BUS Bašť, Měšická
začátek cyklostezky Nad Dvorem
10 hodin

Foto: J.Meger

PŘEDNÁŠKA PRO SENIORY KVĚTINKOVÝ PLES

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

Foto: J.Meger Foto: V.Žihla
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ROZPIS FOTBALOVÝCH ZÁPASŮ IV. A TŘÍDA - JARO 2015

Klub seniorů ve spolupráci s Obcí Bašť
 

Vás zve na zájezd

Tržnice Zahrady Čech
Sobota 11. dubna 2015

Odjezd autobusu v 9 hodin od Obecního úřadu
Doprava zdarma, vstupné zdarma pro členy KS

Přihlášky: Marie Zelenková, 608 982 366

Fotbalový klub  „SK Bášt’“

pořádá 

30. dubna 2015      
na fotbalovém hřišti v Bášti

tradiční

                     
PÁLENÍ   

CARODEJNICˇ ˇ

sraz v 19.00 hod. v maskách a s košťaty

s opékáním buřtů, které si můžete, pokud si nepřinesete
vlastní, zakoupit v našem stánku přímo na hřišti, kde
bude také zajištěno občerstvení pro malé i velké. 

Těšíme se na vaši hojnou účast. 

AUTOSKLO
Prodej a výměna autoskel

Líbeznice, Mělnická 40
v areálu Sběrných surovin

Tel: 604 809 003
Služby jsou poskytovány pro 

všechny typy automobilů

● Hlášení pojistné události
● Vyřízení formalit

● Výměna čelních skel „zdarma“

Otevírací doba
PO – Pá 8.00 – 16.00 hodin

Po dohodě možno sobota, neděle

ZÁVOD HORSKÝCH KOL
KDY: NEDĚLE 24. 5. 2015 KDE: AREÁL ZA OBCÍ KLÍČANY SMĚR BÁŠŤ (ZA SKLADY K+B EXPERT)

POŘADATEL ZÁVODU:GENERÁLNÍ PARTNER:

REGISTRACE A INFORMACE NA: WWW.XCOBECKOV.CZ

DĚTSKÉ KATEGORIE (SOUČÁST SPINFIT DĚTSKÉHO MTB CUPU)
PREZENTACE OD 8.00 HOD., START POSTUPNĚ OD 10.00 HOD.
 

ZÁROVEŇ JAKO MISTROVSTVÍ MAS NAD PRAHOU 

ODRÁŽEDLA, BOBÍCI A BOBICE – 2011 A MLADŠÍ
PŘEDŽÁCI A PŘEDŽÁKYNĚ - 2009 AŽ 2010 • ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1 - 2007 AŽ 2008
ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2 - 2005 AŽ 2006 • MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ - 2003 AŽ 2004
STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ - 2001 AŽ 2002 • KADETI, KADETKY - 1999 AŽ 2000

HLAVNÍ ZÁVOD (SOUČÁST SERIÁLU ZÁVODŮ MTB UAC)
JUNIOŘI, JUNIORKY, ŽENY, MUŽI A VETERÁNI NAD 40 LET
PREZENTACE 13.00-14.00 HOD., START V 15.00 HOD.

UNIKÁTNÍ MISTROVSKÉ DRESY PRO VÍTĚZE MISTROVSTVÍ MAS
POHÁRY PRO PRVNÍ TŘI V DĚTSKÝCH KATEGORIÍCH
DÁREK PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY MISTROVSTVÍ MAS 
PŘIHLÁŠENÉ DO 15. 4. 2015 
 

Prodej  slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
 oznamuje svým zákazníkům,

 že opět prodává slepičky snáškových plemen

 Tetra hnědá a Dominant
 – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý

Stáří  14 - 19 týdnů
Cena  149 -180 Kč/ks dle stáří 

Prodáváme slepičky pouze  našeho chovu !

Prodej se uskuteční:

Ve  čtvrtek  6. března 2015
Bašť  -  za Obecním úřadem  -  14.15 hod.

…………………………………………….

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena  dle poptávky
 Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.

                                      Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840                                      
                  

Rozpis zápasů IV. A třída - jaro 2015

12.kolo SK Bášť Mratín neděle 05.4. 16:30
13.kolo Zeleneč B SK Bášť sobota 11.4. 16:30
14.kolo SK Bášť Brandýs B neděle 19.4. 17:00
15.kolo Veltěž SK Bášť neděle 26.4. 17:00
16.kolo SK Bášť Sluhy neděle 03.5. 17:00
17.kolo Husinec Řež SK Bášť neděle 10.5. 17:00
18.kolo SK Bášť Záluží neděle 17.5. 17:00
19.kolo SK Bášť Vodochody neděle 24.5. 17:00
20.kolo Brázdim SK Bášť neděle 31.5. 17:00
21.kolo SK Bášť Líbeznice B neděle 07.6. 17:00
22.kolo Klíčany B SK Bášť neděle 14.6. 17:00

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ REKONSTRUOVANÝCH KOMUNIKACÍ
Při příležitosti zahájení  jarní části  fotbalové soutěže v Bašti v neděli 5. dubna v 16.15 hodin na  fotbalovém hřišti budou slavnostně 
předány rekonstruované komunikace v Bašti v rámci projektu Rekonstrukce a výstavba místních komunikací v Bašti – 3. etapa, který byl 
podpořen dotací Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.
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