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Baštěcký

ROK 2016 VE ZNAMENÍ DOTACÍ 

Obec letos podpoří činnost a akce spolků částkou ve výši 200 tisíc korun. Polovina částky 
již byla rozdělena, dalších 100 tisíc korun čeká na své příjemce.

PODPORA OBCE PRO SPOLKY 
A SPOLEČENSKÉ AKCE 2016

www.obecbast.cz

Návrh vzhledu „malé“ tělocvičny U Oličů Autor: Hexaplan International Brno

Ti z vás, kteří se již seznámili se schváleným rozpočtem obce, vědí, že je schodkový a že výše 
schodku dosahuje skoro 14 miliónů korun. Výše výdajů v letošním roce je dána především re-
konstrukcí objektu U Oličů, která je rozpočtována na 28 miliónů korun. Splácení úvěru, který 
obec na realizaci rekonstrukce získala, ovlivní hospodaření obce až do roku 2030. Pokud budeme 
chtít realizovat další investiční projekty, bez národních nebo evropských dotací se neobejdeme.
V prvních dnech tohoto roku proto byly podány dvě žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní 
rozvoj. Jedna se týká rekonstrukce komunikace Ke Střelnici, která si komplexní opravu žádá již 
několik let. Celkové výdaje opravy jsou rozpočtovány ve výši 2 mil. Kč, z toho polovinu by mohla 
pokrýt dotace. Na Ministerstvu pro místní rozvoj se dále ucházíme o dotaci na zateplení stře-
chy a vybudování samostatného topení v podkroví objektu Vila. Nevyhovující prostor, ve kterém 
provozovalo sdružení Bašť se baví Centrum pro rodinu a které dnes slouží pro cvičení seniorů, 
by mohlo být dobudováno nákladem 600 tis. Kč a v budoucnu by mohlo sloužit třeba jako Klub 
náctiletých. Projekt máme připraven.
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Zastupitelstvo obce na  lednovém zasedání vzalo na vědomí návrh výboru pro společenské zále-
žitosti na rozdělení dotací na kulturní, sportovní a společenské akce v letošním roce. V porovná-
ní s minulým rokem je seznam akcí podobný, nově se k žadatelům přidal Spolek Kulínek, který 
organizuje kulturní akce pro postižené děti. Neformální sdružení Baštecké ženy získá na 6 akcí 
dotaci 19 000 Kč, Bašť se baví na 5 akcí 10 950 Kč, Kynologie Bašť na 4 akce 13 200 Kč, SK Bašť 
na 2 akce 15 000 Kč, ZO ČZS v Bašti na 3 akce 9 500 Kč (další akce, která nebyla při projednávání 
zastupitelstvem obce vyjasněna, bude po vysvětlení případně doplněna), Pinec Bašť na 2 akce 
8 730 Kč, rybáři na  2 akce 9.000 Kč, Myslivecké sdružení Beckov na  1 akci 3 000 Kč a  Spolek 
Kulínek na 1 akci 7 200 Kč. Můžeme se tak i v tomto roce těšit na pestrý program spolků a hojnou 
účast návštěvníků. 
Významnou změnou oproti minulému roku je další balík finančních prostředků ve výši 100 000 Kč 

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,

jsou obce, kde sály, ve  kterých se ko-
nají zasedání obecních zastupitelstev, 
praskají ve švech. A pak jsou obce, kde 
zastupitelé na zasedání nevidí občana, 
jak je rok dlouhý. Bašť v minulém funkč-
ním období patřila k  těm druhým. Ale 
situace se mění. Na posledních několi-
ka zasedání vás bylo vždy několik.

A je to tak dobře. Určitě se lépe reaguje 
na podněty, připomínky, stížnosti, když 
je slyšíme na  vlastní uši, než když se 
k  nám dostávají obecní šuškandou tu 
z obchodu, tu z hospody, tu z autobusu. 

Každý měsíc je v zastávkách, na úřední 
desce nebo v aktualitách na webu zve-
řejněn termín a  program zasedání za-
stupitelstva. Ale diskutovat můžete při-
jít i když problematika, která vás zajímá, 
není na programu. Samozřejmě, pokud 
víme, co vás trápí, můžeme se připravit 
a  poskytnout vám odpovědi na  místě. 
Jinak není problém poskytnout vám pí-
semnou odpověď. Je to naše obec a co 
se v ní děje, je hlavně ve vašich rukách. 

Transparentnost a otevřenost nemáme 
jen na  papíře v  programovém prohlá-
šení. Především se tak chováme, nic 
vám nezakrýváme, ani nezkreslujeme. 
Na  základě vašich podnětů budeme 
na  webu zveřejňovat ještě více infor-
mací, než dosud.

Ceníme si taky všech vašich zpráv mai-
lem nebo z  webové aplikace Napište 
nám, kterou využíváte stále častěji. Ví-
táme, že nás upozorňujete na nesvítící 
světlo, na  nepořádek v  ulicích, na  od-
stavené vraky, rozbitá herní zařízení. 
A velmi nás těší, že si taky občas může-
me přečíst pochvalu nebo poděkování. 
Dává nám to sílu do další práce.

Na vaše maily se těší
Iva Cucová

starostka
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PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA 
NA PODZIM A V ZIMĚ

V  únoru 2016 bude sběrné místo v  provozu každou 
sobotu pouze od 10:00 do 11:00 hodin. Přijímán bude 
pouze velkoobjemový odpad a elektroodpad.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik pro-
běhne v sobotu 20. 2. 2016 v těchto časech a místech:

  od 11:15 do 11:30 Baštěk u telefonní budky
  od 11:35 do 11:50 Bašť u Obecního úřadu
  od 11:55 do 12:10 u školky KinderGarten
  od 12:15 do 12:30 roh ulic Sedlecká a Na Libovínek

Pozor! Při tomto sběru již nebude přijímán elektrood-
pad. Ten je možné odevzdat na sběrném místě v ulici 
Za  Kovárnou (zimní provozní doba: každou sobotu 
od 10:00 do 11:00 hodin).

Fyzické osoby - občané mohou v této době zdarma ode-
vzdat níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností ob-
čana je odevzdat odpad pouze obsluze mobilní sběrny 
a neponechávat jej volně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
  vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů,
  použité fritovací oleje,
  barvy a laky včetně obalů, lepidla, pryskyřice apod.,
  kyseliny, louhy, rozpouštědla a další domácí chemie,
  nádobky od sprejů,
  neupotřebená léčiva,
  fotochemikálie,
  pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady staveb-
ního charakteru (např. s obsahem azbestu apod.).

V posledních lednových dnech byly podány další dvě žádosti, z toho jedna do Středočeského 
fondu rozvoje obcí a měst na vybudování lesoparku v Nové Bašti. Společnost Školní statek 
Mělník připravila pěkný projekt, který počítá s úpravou pozemku 105/3 v blízkosti cesty po-
dél Zlonínského potoka. V rámci tohoto projektu by měla být upravena plocha více jak půl 
hektaru a pokud se dotaci podaří získat, vysázeno více jak 2 500 keřů a  stromů. Náklady 
dosahují bezmála 1 milión korun. Tento projekt bude předložen v jarních měsících zároveň 
k podpoře z Operačního programu životního prostředí. 
Další žádost jsme odeslali na Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy, které vyhlásilo 
výzvu na předkládání projektů tělovýchovných zařízení. Vybudování dvou tělocvičen (návrh 
té menší je zveřejněn na titulní straně, s dalšími se můžete seznámit na webu obce) včetně 
zázemí si vyžádá investici ve výši více jak 6 miliónů korun. Další žádostí, kterou jako jedinou 
zpracovává externí firma, je žádost o dotaci na zateplení objektu U Oličů. Prostředky na sni-
žování energetické náročnosti obecních budov poskytuje Státní fond životního prostředí z ev-
ropských fondů. Rozpočtované výdaje na zateplení včetně výměny všech oken, venkovních 
dveří, úprav podlah a výměny 30 % střechy dosahují výše přes 5 miliónů korun.  
Pokud budeme úspěšní v získávání dotací jako v předchozích letech, můžeme se těšit na rea-
lizaci nových projektů a zároveň ulehčit obecnímu rozpočtu. Držme si palce.                 
                                 (cuc)

Letošní zima v lednu naplno udeřila a objevily se potíže se sjízdností ulic v kopcích. V před-
chozích letech byla v souvislosti se stížnostmi majitelů psů prováděna zimní údržba pou-
ze pluhováním a štěrkovým posypem. Jedná se o variantu šetrnější ke zvířatům a životní-
mu prostředí, nicméně v některých případech málo účinnou. Na základě mnoha stížností 
na  sjízdnost vozovek bylo rozhodnuto o  okamžité změně posypového materiálu. Nadále 
bude zimní údržba vozovek probíhat pluhováním a posypem solí. Vybrané chodníky budou 
udržovány tak jako doposud, tedy kartáčovým odmetadlem, v případě námrazy štěrkovým 
posypem. Na webových stránkách obce je k dispozici znění nařízení obce Bašť, které se týká 
zimní údržby chodníků. V případě místních komunikací platí pro obec zákon zák. 13/1997 
v platném znění a k němu prováděcí vyhláška 104/2000 Sb., která stanovuje způsob a lhůty 
pro odstraňování závad ve  sjízdnosti a  schůdnosti těchto komunikací. Místní komunika-
ce v Bašti jsou všechny zařazeny do III. skupiny, u kterých je povinnost odstranit závady 
ve sjízdnosti nebo schůdnosti do 48 hodin.                    (sta, cuc)

Starosta obce Zlonín vyhlašuje Konkurz na obsazení funkce ředitele mateřské školy Zlonín

Požadavky:
1.  Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
2. Délka praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. a) zákona 563/2004 Sb., tzn. 3 roky
3. Znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, školského zařízení
4. Organizační a řídící schopnosti
5. Zájem o seberealizaci v předškolní výchově na venkově
6. Dobrá znalost práce na PC a ekonomické znalosti
7. Občanská a morální bezúhonnost

Bližší informace na úřední desce obce Zlonín http://www.udeska.info/zlonin

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
BEZ HOTOVOSTI

Připomínáme možnost platby poplatků za  popelni-
ce, bioodpad, psy, ověřování, výpisy z  CzechPointu 
prostřednictvím těchto platebních karet.

PODPORA OBCE PRO SPOLKY 
A SPOLEČENSKÉ AKCE 2016 

SŮL MÍSTO ŠTĚRKU

KONKURZ NA ŘEDITELE MŠ ZLONÍN

POPLATKY ZA POPELNICE,  
BIOODPAD A PSY

Poplatky bude možné platit v  hotovosti i  platebními 
kartami v  úředních hodinách na  obecním úřadě až 
do 29. února 2016 včetně.

Popelnice:     80 l      120 l
Týdenní svoz 1 850 Kč 2 200 Kč
Sezónní svoz 1 500 Kč 1 850 Kč
Čtrnáctidenní svoz 1 400 Kč  1 600 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 pou-
ze do 14. února 2016 (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 oznam-
te jako první před výběrem velikosti popelnice. 

na poskytnutí podpory na pravidelnou činnost spolků, čímž se otevře spolkům v Bašti mož-
nost žádat o dotaci na provoz a nejen na konkrétní akce. Výzvu a podmínky čerpání projed-
ná zastupitelstvo obce na zasedání 8. února. 
Dále je i v tomto roce připraven balík na podporu webových prezentací spolků. Chtěli by-
chom zde apelovat na všechny spolky, aby tuto možnost prezentace využili a dali takto mož-
nost ostatním se dozvědět o jejich aktivitách.           (meg)

ROK 2016 VE ZNAMENÍ DOTACÍ 



Číslo 2 • únor 2016

3

KLUB SENIORŮ V ROCE 2015
Aktivity Klubu seniorů v uplynulém roce byly bohaté jak na kulturu, 
tak na vzdělávání.

V únoru pro seniory připravila Obecní policie Líbeznice besedu o bezpeč-
nosti. Zajímavé povídání bylo doplněno ještě zajímavějšími videoukázka-
mi.  V  dubnu jsme se společně se zahrádkáři z  Baště vydali do  Litoměřic 
na výstavu Tržnice Zahrady Čech. V tomto měsíci jsme také měli možnost 
shlédnout představení Cyrano v Divadle Radka Brzobohatého. A do třetice 
jsme se v  dubnu zapojili do  celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme 
Česko“. V květnu jsme absolvovali pokračování cyklu besed o bezpečnosti, 
tentokrát zaměřenou na prostředky ke zvýšení osobní bezpečnosti. V červnu 
nás čekal další výlet se zahrádkáři do Koněpruských jeskyň a do rodinného 
pivovaru Berounský medvěd. I v červnu pro nás byl připraven divadelní zá-
jezd na představení Audience u královny ve Stavovském divadle. V říjnu jsme 
využili pozvání zahrádkářů na výlet do Lysé nad Labem na výstavu Podzimní 
zemědělec a  do  skanzenu v  Přerově nad Labem. Mezinárodní den seniorů  
v  říjnu jsme oslavili v  restauraci Vila, kde si pro nás děti z  mateřské školy 
připravily pásmo písniček a básniček, strážníci Obecní policie Líbeznice při-
pomněli zásady bezpečného chování. Společnost poskytující sociální služby 
HEWER nám tyto služby představila a pak už jsme si při vystoupení oblí-
beného dua z Olomouce zatancovali a zapívali staropražské písničky. Výlety 
do divadel jsme završili v listopadu zájezdem na představení „Návštěvní den 
u Miloslava Šimka“ v divadle Semafor.
                           (zel)

Zdravím vás v roce 2016 a přeji vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
a hezkých chvil nad knihou. Chci vás pozvat do naší obecní knihovny. 
Přijďte se podívat a vypůjčit si knihy nebo časopisy, které vás zajímají. 
Výpůjční doba v  knihovně je v  pondělí, středu a  pátek od  16 do  19 
hodin a v sobotu od 10 do 13 hodin.
V roce 2015 navštěvovalo knihovnu 61 registrovaných čtenářů, z  toho 
11 čtenářů do 15 let, kteří si během roku vypůjčili 9 892 knih. Z toho 
bylo 1  202 knihy naučné literatury pro dospělé, 3  214 knihy beletrie 
pro dospělé, 404 knihy naučné literatury pro děti, 1  767 knih beletrie 
pro děti a 3 305 časopisů pro dospělé i děti. 
K 31. 12. 2015 tvořilo fond knihovny 2 962 knih, z toho 529 naučných. 
Knihovna získala darem 220 knih, za které všem dárcům děkuji. Dále 
jsou v knihovně knihy z výměnného fondu z Městské knihovny v Mla-
dé Boleslavi a  z  knihovny Eduarda Petišky v  Brandýse nad Labem. 
Celkem tento fond představuje 593 knihy, přičemž knihy z  knihovny 
v Mladé Boleslavi se každých šest měsíců obměňují.
V knihovně je k dispozici 11 časopisů: Květy, Praktická žena, Zahrád-
kář, Flóra na zahradě, Fajn život, Blesk Hobby, Receptář, Recepty prima 
nápadů, Moje země, Kačer Donald a Čtyřlístek. 
Dovolte mi, abych na  tomto místě poděkovala za  stálou přízeň místní 

čtenářské obce. Přestože je doba počítačů, je vidět, že knihy mají stá-
le šanci a  najdou si své čtenáře. Zvu všechny občany obce k  návště-
vě naší knihovny a  věřím, že pro každého z  vás se najde kniha, která 
vás zaujme a  bude se vám líbit. Na  vaši návštěvu v  knihovně se těší 
knihovnice Marie Zelenková.

Zastupitel obce, MUDr. Miroslav Zlámal, se již několik let intenzivně 
věnuje jednáním s Českou poštou, s.p., aby v Bašti mohl být realizován 
projekt Pošta Partner. Zeptali jsme se jej, co takový projekt znamená. 
„Pošta Partner v rámci poštovních služeb přijímá a vydává zásilky, vyplá-
cí starobní důchody, na pobočce je také k dispozici terminál pro dobíjení 
mobilních telefonů a poštovní spořitelna“.

A jaké šance má obec, že bude projekt realizován? Pan doktor Zlámal 
odpověděl: „Bohužel v současné době mizivé, protože jsme od České 
pošty, s.p., obdrželi zamítnutí našeho požadavku, které bylo zdůvodně-
no blízkostí pošt v Líbeznicích, Měšicích a Odolené Vodě.“ Dále citoval 
z písemné odpovědi: „Česká pošta při řešení dostupnosti pošt postu-

puje v souladu s Vyhláškou č 464/2002 Sb. Podle stávajícího znění vy-
hlášky je pro obec Bašť stanovena minimální vzdálenost z kteréhokoliv 
místa obce k poště 10 km.“ 

Nicméně, jak uvedl ředitel sekce mezinárodní a vnitrostátní vztahy 
České pošty, s. p. Ondřej Veselský na XVIII. ročníku celostátní fi-
nanční konference, základem pro přechod na Poštu Partner i nadále 
zůstává komunikace s obcemi, resp. jejich zastupitelstvy. Postupný 
přechod na Poštu Partner je 10letým projektem, v jehož závěru by 
mělo v území být 2 500 Pošt Partner a 700 poboček přímo spravova-
ných Českou poštou. 
                  (cuc)

NAJDĚTE CESTU DO KNIHOVNY

POŠTA PARTNER V BAŠTI ZATÍM NEBUDE

Největší spotřebitelská organizace 
v České republice dTest

nabízí

HROMADNOU ZMĚNU DODAVATELŮ ENERGIÍ
www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz

do níž se může zapojit každý spotřebitel, která má na své 
jméno vedené odběrné místo v kategorii domácnost.

Jak funguje hromadná změna dodavatelů 
energií s dTestem?

•     Přihlásit se lze do 10. února 2016 na stránce 
www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz, kde rovněž získáte 
bližší informace.

•     V aukci dodavatelů vyjednáme nejlepší možnou 
nabídku pro všechny spotřebitele.

•     V březnu 2016 tuto nabídku zašleme spotřebitelům 
a ti se rozhodnou, zda ji přijmou.

•     O další náležitosti spojené se změnou dodavatele 
se postará nový dodavatel.

Registrace je jednoduchá, zdarma a zcela nezávazná.

 

Největší spotřebitelská organizace v České republice dTest 
nabízí 

Hromadnou změnu dodavatelů energií 
www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz 

 
do níž se může zapojit každý spotřebitel, která má na své jméno 
vedené odběrné místo v kategorii domácnost.  

Registrace je jednoduchá, zdarma a zcela nezávazná. 
 
Jak funguje hromadná změna dodavatelů energií s dTestem? 

1. Přihlásit se lze do 10. února 2016 na stránce 
www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz, kde rovněž získáte bližší 
informace. 

2. V aukci dodavatelů vyjednáme nejlepší možnou nabídku 
pro všechny spotřebitele. 

3. V březnu 2016 tuto nabídku zašleme spotřebitelům a ti se 
rozhodnou, zda ji přijmou. 

4. O další náležitosti spojené se změnou dodavatele se 
postará nový dodavatel. 

Baštěcká knihovna je oblíbeným místem setkávání seniorů. Foto: J. G. Meger
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Ve dvou lednových termínech podnikly děti z naší mateřské školy ex-
kurzi Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni. Zážitek byla už samotná 
cesta autobusem, kdy většina dětí měla poprvé možnost projet nově 
otevřeným tunelem Blanka.
Na  letišti si nás převzala průvodkyně, která byla dříve letuškou, a  ta 
nás provázela celou trasou prohlídky. Nejdříve jsme prošli odbavením 
jako ostatní pasažéři. Děti si odložily batůžky, bundy i čepice a prošly 
detektorem. Jedna holčička málem neprošla, než pracovník zjistil, že 
má v botičkách kovovou výztuhu. Musela kontrolou projít bosa a pak 
bylo vše v pořádku. Potom jsme nasedli do autobusu a ten nás dovezl 
na letištní plochu. Tam jsme viděli navádění letadel na dráhu při při-
stávání letadel, přistavování tunelu pro cestující a vyložení zavazadel. 
Pozorovali jsme i najíždění letadel na dráhy a jejich starty.
Průvodkyně nám vysvětlila, proč na letišti chovají dravce a co dělají psi 
na vyhledávání drog.
Nejvíce se nám líbilo zázemí záchranné požární stanice letiště, kde 
jsme viděli nejen požární techniku, ale hasiči nám předvedli i sjíždění 
po tyči při pohotovosti.
Pro děti byl tento výlet obrovským zážitkem, pouze zamrzí nízká účast 
dětí pro nezájem rodičů.
                      (MŠ Bašť)

Druhou lednovou sobotu proběhly na  Farmě Baštěk Tříkrálové jíz-
dy na  koních pro děti a  jejich rodiče. Po  celý den se zájemci moh-
li vozit na velkých koních i na ponících. Letošní bohaté občerstvení 
potěšilo a zahřálo návštěvníky v krásném zimním dni. Všem se líbily 
i drobné suvenýrky s motivy koníků z místní farmy. Nejbližší připra-
vovanou akcí pro děti  bude dvoudenní příměstský velikonoční tábor. 
Více na www.farmabastek.wbs.cz. Jezdíme denně, ihahá :-)   
                         (Lenka Fridrichová)

Zahrádkářství v Bášti má dlouholetou tradici. Vždyť každý přece chce 
mít svoji zahrádku pěknou a mít z ní i užitek. Kdo ochutnal čerstvě 
utržené rajče, jablko nebo jahodu ví, o čem mluvím.
Rok 2015 nebyl co se počasí týká ve vztahu k našim zahrádkám příliš 
nakloněn. Horké léto bez deště zapříčinilo, že ovoce na stromech bylo 
malé, ve velké míře popadalo a ani zelenina nevyrostla v odpovídající 
kvalitě. Tyto extrémní podmínky způsobily, že nebyl dostatek ovoce 
a zeleniny, abychom uspořádali naši tradiční výstavu.
Zahrádkáři se ale nestarají jen o  své zahrádky, ale pořádají i  rozma-
nité akce pro ostatní. Tradicí se již stal Zahrádkářský ples ve Zloníně. 
V loňském roce byl na téma „Z pohádky do pohádky“ a pro zpestření 
programu zahrádkáři sehráli veselou scénku inspirovanou pohádkou 
O Sněhurce a sedmi trpaslících. Dále se zahrádkáři dlouhodobě sta-
rají o zahradu u Vily. V loňském roce jsme se touto akcí připojili k ce-
lostátní výzvě „Ukliďme Česko“. Jezdíme společně s Klubem seniorů 
do Litoměřic na výstavu Tržnice zahrady Čech a měli jsme přednášku 
o chování včel. Výklad pana Chytila byl hodně zajímavý i pro nás, kteří 
o včelách víme jen, že „dávají med“. Dalším zajímavým výletem byla 
říjnová cesta do Lysé nad Labem na výstavu Zemědělec a také do skan-
zenu v Přerově nad Labem. Kalendář akcí jsme uzavřeli tradiční Ad-
ventní dílnou, kde se vyráběly originální vánoční dekorace.
Každý zahrádkář je dobrý v  pěstování jiného druhu zeleniny, ovoce 
a třeba i vinné révy. Proto si můžeme vzájemně radit a v tom je hlavní 
smysl našeho spolku. Nejsme uzavřená společnost, takže kdo z vás má 
zájem, přijďte mezi nás..
                  (zahrádkářka Alena Bulvasová)

CO NA LETIŠTI BĚŽNĚ NEVIDÍME

TŘÍKRÁLOVÉ JÍZDY NA KONÍCH ZAHRÁDKÁŘI V BAŠTI BILANCOVALI

Z exkurze na Letišti Václava Havla v Praze. Foto: MŠ Bašť

Majitelka Farmy Baštěk Lenka Fridrichová se svými milovanými koňmi. Foto: J. G. Meger

Již tradičně zahrádkáři probouzejí park u Vily ze zimního spánku. Foto: ZO ČZS

Staronové prostory pro cvičení seniorů ve Vile. Foto I. Cucová
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SENIOŘI CVIČÍ 
S DOMINIKOU
Celá desítka seniorů se hned začátkem ledna 
domluvila na pravidelných cvičeních, dokon-
ce se budou scházet dvakrát týdně. Ujala se jich 
zkušená cvičitelka, Dominika Poláčková z Ba-
ště. Jedna hodina cvičení stojí 30 korun, k dis-
pozici je také permanentka na  10 vstupů za 
270 korun. Pokud ještě váháte, můžete se při-
jít podívat, termíny cvičení vám sdělí Marie 
Zelenková na čísle 608 982 366.

(cuc)

První novoroční neděli se tým starší přípravky (ročníky 2007 a mladší) 
zúčastnil halového Turnaje nadějí pořádaného klubem FC Mělník. Náš 
tým se zúčastnil i prosincového termínu tohoto turnaje a bylo tak možné 
srovnat výkon dětí po uplynutí přesně jednoho měsíce.
Do turnaje bylo přihlášeno 6 týmů - FC Mělník, FC Sporting Mladá Bo-
leslav, SK Mšeno, SK Štětí, SK Sokol Brožany a SK Bašť.
Po  dvou výhrách a  třech prohrách starší přípravka SK Bašť skončila 
na krásném 4. místě.

Aby i naše nejmladší ročníky (r.2008 -2009) zažily tu pravou zápasovou 
atmosféru, domluvili jsme na jedno lednové sobotní dopoledne  přátel-
ský zápas s Klecany. Po odehrání dvou 15-minutových poločasů žádný 
z týmu nevypadal, že má dost a tak jsme se na místě dohodli na 15-mi-
nutovém prodloužení. I  to se neslo ve  stejném tempu jako předchozí 
dva poločasy a celkem tak děti odehrály 45 minut čistého času. Na úplný 
závěr si oba týmy zakopaly penalty.

Další lednový turnaj sehrála přípravka v Říčanech o víkendu před po-
loletními prázdninami. Do uzávěrky Zpravodaje výsledek nebyl znám.

Starší přípravka je přihlášena do jarní části  okresní fotbalové soutě-
že, divize F. Konkrétní termíny a časy budou upřesněny.
Více na: http://www.ofspv-turnaje.eu/starsi-pripravky/jaro/divize-f/

(Martin Opava, redakčně kráceno)

OD JARA STARŠÍ PŘÍPRAVKA V OKRESNÍ SOUTĚŽI

Nejmenší fotbalisté po skončení přáteláku v Klecanech. Foto: R. Doubek

Staronové prostory pro cvičení seniorů ve Vile. Foto I. Cucová

Okamžiky přípravy před zahájením Turnaje nadějí. Foto: Martin Opava

ZIMNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
V BAŠTI

Tradiční lednová akce se tentokrát 
 odehraje 23. ledna 2016

Bližší informace na tel. 774 622 010

Pozor, z
měna termínu, 

turnaj se přesouvá na 5. března 2016.

TJ Liblice (Kolín) 2. – 3. 4. 2016

TJ Klíčany 9. – 10. 4. 2016

Sokol Šestajovice 23. – 24. 4. 2016

TJ Meteor Stříbrná Skalice 7. – 8. 5. 2016

TJ SK Bašť 21. – 22. 5. 2016

ZIMNÍ NOHEJBALOVÝ
TURNAJ V BAŠTI
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6. BAŠTĚCKÝ KVĚTINKOVÝ PLES 

SOBOTA 13.2.2016  
 OD 19.00 HODIN 

V SÁLE RESTAURACE „U  JEZERA“ 
ZLONÍN 

PROGRAM : 
     

    ZAHÁJENÍ 

    SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ KOSTÝM 
    TENTOKRÁT TÉMA SVĚTOVÉ OSOBNOSTI A 
    POSTAVY 

 

K TANCI A POSLECHU HRAJE SKUPINA 
HARMONIE 

 

VSTUPNÉ :  150,- KČ 
 

PRODEJ VSTUPENEK NA TEL. ČÍSLE : 

723 664 296 
   TEPLÁ KUCHYNĚ PO DOBU TRVÁNÍ PLESU   
   KAPACITA SÁLU OMEZENA !!! 
   AUTOBUS Z BAŠTĚ DO ZLONÍNA A ZPĚT ZDARMA 
   TAM V 18.00 A 18.30 HOD A ZPĚT  V 01.30 HOD  
   SOUKROMÁ AKCE BAŠTĚCKÝCH ZAHRÁDKÁŘŮ 

 

Průvod po komunikacích v okolí Návsi s poníky a koňmi. 
Hry a tvoření pro děti. 

Zabijačkové hody v restauraci U Oličů. 
Další informace na www.bastsebavi.cz 

pod vedením zkušených 
tanečních mistrů každou neděli 
v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Líbeznice
od 7. února 2016

KURZY

▶ velmi mírně pokročilí: 20.00–21.30
▶ pokročilí: 18.15–19.45

Info a přihlášky na
www.stonozka.net

Stonožka Líbeznice, o. s. srdečně zve všechny příznivce společenského tance na

Udělejte si radost 
a pojďte si v neděli
s námi zatančit!

Taneční
večery

Ovar, zabijačková polévka,  

zabijačkový guláš 

Jitrnice, jelita,  

světlá tlačenka 

 
    Nádoby na odnos jídla s sebou. 

    Uvedené časy jsou orientační. 

Akci pořádá Restaurace U Oličů, Bašť. Informace a  

objednávky : A.Čapková, tel. 725710483. 

  

11:30 hod 

 

12:30 hod 

27. 2. V BAŠTI
Sraz masek v 15 hod. na návsi

Průvod po komunikacích v okolí 
návsi s poníky a koňmi.

Hry pro děti

Zabíjačkové hody v restauraci U Oličů.

Další informace na www.bastsebavi.cz

VÝROČNÍ SCHŮZE RYBÁŘŮ
V pátek 12. 2. 2016 se koná výroční schůze 

rybářského spolku ve Vile od 18 hodin.
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VÍTE, JAK NA VODNÍ KÁMEN?

Vodník Ámen trápí rychlovarné konvice, pračky, vodní ba-
terie, sprchový kout i toaletní mísu. Asi každý z nás zkoušel 
někdy s  vodním kamenem bojovat mechanicky a  ve  vý-
sledku marně. Při aplikaci správného chemického příprav-
ku to ale nemusí být dřina. Použití kyseliny citronové nebo 
octu pro vyčištění rychlovarné konvice pravděpodobně 
nikoho nepřekvapí. Napadlo vás ale použít ocet i na vodní 
baterie nebo sprchové hlavice? Stačí zasažená místa omo-
tat vatou namočenou v octu a za pár minut je hotovo. Ocet 
má schopnost vyčistit vodní kámen také ze záchodu. Pokud 
můžete, vodu ze záchodu vodu nejdříve vylijte, pokud to 
nejde, ocet do mísy nalijte přímo. Na vyčištění záchodové 
mísy potřebujete jeden litru. S  čím ocet příliš nepomůže, 
jsou zaschlé kapky vody na chromu a především pak na stě-
nách sprchového koutu. V  těchto případech je zapotřebí 
použít speciální chemii, kterou lze koupit ve větších drogé-
riích nebo domácích potřebách. Buďte připraveni na to, že 
ne každý čisticí prostředek funguje. Jak poznáte ten dobrý? 
Po nastříkání přípravku vodní kámen můžete bez úsilí se-
třít houbičkou. Na suché utření chromu pak doporučujeme 
hadřík určený na zrcadlo. Jeho výhodou je, že oproti jiným 
hadříkům nezanechává stopy. Pokud se vám líbí představa 
mít hezkou domácnost, ale nechcete svůj volný čas trávit 
úklidem, zavolejte si profesionály. Rádi za vás vyřeší nejen 
Vodníka Ámena.
Autorem článku je společnost HomeTime, která se věnuje 
úklidům a správě rodinných domů. 
                      (komerční prezentace)
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Vyměňte chlad dlažby

 za teplo dřevěné podlahy

PRODEJ A REALIZACE POKLÁDEK PODLAHOVÝCH KRYTIN

Martin Macháček
774 296 828 

 martinbast@seznam.cz

Dřevěné obklady
Terasové systémy

Montáž a renovace parket
Suché zásypy s deskovým záklopem

Příprava podkladů pro pokládku podlah
Realizace podlah (laminát, dřevo, PVC, vinylové 

krytiny, koberce)

+420 777 722 127 | www.hometime.cz


