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Vážení spoluobčané,

pokud se vám bude zdát po  přečtení pro-
sincového vydání zpravodaje, že obec čekají 
měsíce a roky soudních sporů, není to zdání, 
ale skutečnost. Obec podala žalobu na  ne-
platnost vyhlášení ochranného hlukového 
pásma, vyšla vítězně, byť zatím nepravomoc-
ně,   ze sporu na zrušení územního plánu, ov-
šem do konce roku ji čeká ještě jedno soudní 
projednávání návrhu na  zrušení územního 
plánu a bohužel jednání s firmou, která měla 
rekonstruovat objekt U  Oličů spějí spíše 
k soudnímu řešení než k vzájemné dohodě.

Ale nechci, aby toto vydání vyznělo pesimis-
ticky, zvlášť když se jedná o vydání vánoční. 
Nějaké „drobnosti“ se v letošním roce poda-
řilo dokončit, jiné vyprojektovat a napláno-
vat k  dokončení v  roce 2017. Pro příští rok 
máme v dotačních žádostech spoustu „želí-
zek v  ohni“, pokud se podaří dotace získat, 
uvolní se několik miliónů z  rozpočtu, které 
budou moci být věnovány na  další rozvoj 
obce. Bilancování uplynulých měsíců a  se-
známení s aktivitami na ty příští však pone-
cháme až do nového roku.

Děti mají na adventním kalendáři otevřenou 
polovinu okének, na adventním věnci už hoří 
třetí svíčka a  Vánoce jsou na  dohled. Obec 
zdobí dva vánoční stromy a domnívám se, že 
společnosti Eltodo se letos světelná výzdo-
ba mimořádně vydařila. Zažili jsme krásné 
okamžiky společných setkání a rozjímání při 
předvánočním posezení seniorů, při soused-
ském postávání u svařáčku, při Mikulášské na-
dílce nebo vyrábění vánočních dekorací. A to 
nás ještě čeká Vánoční pinčes nebo Vánoční 
sbírka pro psí útulek LESAN v Kralupech.

Takže konec roku bude vlastně moc fajn. 
Těším se, jak s  dětmi budeme společně 
péct linecké cukroví a zdobit perníčky, kte-
ré sníme ještě do  Štědrého dne, těším se 
na  tradiční štědrovečerní výlet do  pražské 
zoo a  na  vánoční strom na  Staroměstském 
náměstí, těším se do Krušných hor za svým 
tátou a na lyžování, těším se na silvestrovský 
bowling se svojí rodinou. Budeme se pros-
tě spolu užívat a vám přeji to stejné. Buďte 
s těmi, které máte rádi.

Iva Cucová
starostka

ÚVODNÍ SLOVO

   Pokračování na str. 2

U SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ OBEC VYHRÁLA
Společnost ZITER, a.s. podala ke Krajskému soudu v Praze návrh na zrušení opatření 
obecné povahy – Územní plán Bašť nebo jeho části.

Společnost ZITER, a.s. vlastní pozemek parc. č. 200 v  k. ú. Bašť. Na  tomto pozemku od  roku 
2007 probíhají terénní úpravy. „S  vyhloubením jámy o  dvanácti metrech obec souhlasila s  tím, 
že na pozemku vznikne multifunkční komerční zařízení, ve kterém budou školy, školky, kulturní 
zařízení, obchody, kina, divadla, kanceláře, podzemní garáže. Bohužel k naplnění tohoto záměru 
nikdy nedošlo“, posteskla si starostka obce Iva Cucová. A tak se do dnešního dne pouze prodlužovalo 
stavební povolení terénních úprav, aniž by byl předložen projekt multifunkčního zařízení pro 
vydání územního rozhodnutí. Navíc se při poslední kontrolní dohlídce zjistilo, že se terénní úpravy 
provádějí v rozporu se schválenou stavební dokumentací. Mezitím společnost ZITER, a.s. podala 
žádost ke  Krajskému úřadu Středočeského kraje, kterým chtěla povolit zavezení vzniklé jámy 
odpadem. Kde v tu chvíli byl záměr vybudovat uprostřed polí megalomanské obchodní centrum?

   Pokračování na str. 2

ZÁKONNOST OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO 
PÁSMA LETIŠTĚ VODOCHODY POSOUDÍ SOUD
Úřad civilního letectví zveřejnil formou veřejné vyhlášky v uplynulých dnech Opatření 
obecné povahy – ochranné hlukové pásmo letiště PRAHA/Vodochody. 

Co to je? Co to znamená? Jak se mě to dotkne? Co se s tím dá dělat? To jsou otázky, které víří 
v hlavách spousty lidí v obcích kolem vodochodského letiště.
Opatření obecné povahy musí vyhlásit příslušný orgán státní správy při splnění zákonem 
stanovených podmínek.  Dle vyjádření právníků Stop letiště Vodochody v  tomto případě 
podmínky splněny nejsou.
Ing.  Halkov ze Stop letiště Vodochody vysvětluje dopady vyhlášení ochranného hlukového 
pásma: „Dopad je významný. Kromě roztrpčení z  porušování zákona to znamená, že 
v ochranném hlukovém pásmu ve venkovním prostředí mohou být překračovány hlukové limity 
zajišťující zdravé prostředí. Pokud nebude možno upravit obytné stavby v ochranném hlukovém 
pásmu tak, aby ani vnitřní hluk nepřekračoval zdravotní limity, může být zrušeno právo jejich 
užívání, případně rozhodnuto o demolici (bez náhrady). Pro jakoukoliv stavbu nebo její úpravu 
v ochranném hlukovém pásmu se stává stavebním úřadem Úřad civilního letectví, který bude 
chránit zájem letiště“.

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci 
obecního úřadu přejí všem spoluobčanům 
příjemné prožití vánočních svátků 
v kruhu svých nejbližších a úspěšný vstup 
do nového roku 2017.
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OBEC MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET

   Pokračování ze str. 1

ZÁKONNOST OCHRANNÉHO HLUKOVÉHO PÁSMA

Návrh schodkového rozpočtu na rok 2017 s příjmy ve výši 24 milionů korun a výdaji ve výši 
43 milionu korun schválili na svém posledním zasedání v roce 2016 zastupitelé obce Bašť. 
Schodek ve výši 19 milionu korun je krytý vlastními finančními prostředky na účtech obce 
a získaným úvěrem na financování rekonstrukce objektu U Oličů.

„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 opět členěny na  přesně vymezené činnosti, takže rozpočet je transparentní  a  jeho 
plnění budou moci občané sledovat on-line pomocí rozklikávacího rozpočtu na  webu obce“, do-
dává starostka obce. Ve výdajích je nejvyšší položkou investice 22 milionů do rekonstrukce objek-
tu U  Oličů. Na  investice do  komunikací a  dopravně bezpečnostní opatření jsou vyčleněny 3 mi-
lióny korun, stejná částka je určena na veřejnou zeleň. Za  likvidaci všech typů odpadů zaplatíme 
2,1 miliónu korun. Necelé 2 milióny poputují na provoz MŠ, na dopravní obslužnost přispěje obec 
částkou necelých 1,2 mil. Kč. 
S celým rozpočtem se můžete seznámit na webu obce: www.obecbast.cz/obecní úřad/rozpočet.
             (cuc)

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 
BĚHEM VÁNOČNÍCH 
A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ

Obecní úřad v Bašti od 23. prosince 
2016 do 1. ledna 2017 bude otevřen pro 
veřejnost následovně:
  Pátek 23. 12. zavřeno 
  Pondělí 26. 12.  zavřeno 
  Úterý 27. 12. zavřeno 
  Středa 28. 12. 8 – 17 hodin 
  Čtvrtek 29. 12. zavřeno 
  Pátek 30. 12. zavřeno

Zaměstnanci úřadu se na vás v novém 
roce těší v pondělí 2. ledna 2017.

VÁNOČNÍ STROMKY

Vánoční stromky bude možné průběž-
ně odkládat od neděle 1. ledna do ne-
děle 15. ledna 2017 ke  kontejnerům 
na tříděný odpad na všech stanovištích 
v  Bašti s  výjimkou Nové Baště. V  Nové 
Bašti bude z prostorových důvodů mož-
né vánoční stromky odkládat na parko-
vacích místech na  rohu Měšické a  Ho-
vorčovické ulice (na  místě bývalého 
stanoviště kontejnerů).

ZIMNÍ PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÉHO MÍSTA

Od prosince 2016 do února 2017 bude 
sběrné místo v provozu každou sobotu 
pouze od 9:00 do 10:00 hodin. Přijímán 
bude velkoobjemový odpad a elekt-
roodpad. V období vánočních svátků 
bude sběrné místo uzavřeno v sobotu 
24. i 31. prosince 2016.

Zeptali jsme se starostky obce, Ivy Cucové, jaké jsou konkrétní dopady v Bašti: „V Bašti se ochranné 
hlukové pásmo vůbec nedotýká zastavěného nebo zastavitelného území. Zahrnuje pozemky lesa 
ve vlastnictví obce, pozemky polí nebo zahrad ve vlastnictví fyzických osob a dále pak pozemky, 
které patří společnosti DIMRI Construction & Development (B.A.S.T 1) s. r. o. Novým územním 
plánem byly tyto pozemky zařazeny do územní rezervy, nelze na nich stavět bez změny územního 
plánu. Při změně územního plánu bude muset obec vyhlášené ochranné hlukové pásmo, pokud bude 
pravomocné, respektovat. Vlastníci stavebních parcel v zastavěné části Baště mohou být klidní, jich 
se omezení výstavby netýká.“
Přesto se Bašť připojuje k žalobě, protože tento krok vnímáme jako další stupínek k povolení provozu 
veřejného mezinárodního letiště PRAHA/Vodochody. Pana Mgr.  Šikoly, právního zástupce obcí 
spojených v  iniciativě Stop letiště Vodochody jsme se zeptali, co je hlavním důvodem napadení 
vyhlášení ochranného hlukového pásma: „Napadené OOP svou regulací stávající i budoucí stavební 
činnosti podstatně omezuje vlastníky v  užívání dotčených nemovitostí a  omezuje dotčené obce 
v  rozvoji a  v  samosprávném rozhodování o  svém území. Nucené omezení vlastnického práva je 
možné pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu (čl. 11 odst. 4 Listiny). Ne každý 
kolektivní zájem je veřejným zájmem de iure, a  je proto nutné, aby k  omezení vlastnických práv 
docházelo jen po pečlivém zvážení základní podmínky, zda je omezení nutné ve veřejném zájmu“.
Se zněním vyhlášky a  dalších dokumentů se můžete seznámit na  webu obce, na  úřední desce 
a na podstránkách věnovaných Letišti Vodochody.

(cuc)

Grafické znázornění hranice ochranného hlukového pásma v Bašti Autor: I. Cucová

VÝMĚNA VODOMĚRŮ

Společnost VaK Zápy v uplynulých 
dnech zahájila výměnu vodoměrů. 
Výměna se týká všech nemovitostí při-
pojených na obecní vodovod kromě 
lokality Nová Bašť (zde není vodovod 
ve vlastnictví obce a provozuje jej jiná 
společnost). Termín výměny si s vámi 
sjedná technik společnosti VaK Zápy 
předem, výměna není časově náročná, 
zabere pouze několik minut. Výměny 
potrvají až do dubna 2017.          (cuc)

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
BEZ HOTOVOSTI

Připomínáme vám možnost platby 
poplatků za  popelnice, bioodpad, psy, 
ověřování, výpisy z  CzechPointu pro-
střednictvím těchto platebních karet.
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TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z PODZIMNÍCH ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE

DOTOVANÉ KOMPOSTÉRY NA VAŠE ZAHRADY

   Pokračování ze str. 1

U SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ OBEC VYHRÁLA

Díky zájmu necelých tří stovek domácností mohla obec podat žá-
dost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na pořízení 
300 ks kompostérů a profesionálního štěpkovače, který bude, v pří-
padě získání dotace, občanům k dispozici na sběrném místě Za Ko-
várnou. Zda jsme s  žádostí o  dotaci uspěli se dozvíme za  zhruba 
6 měsíců, pokud budeme úspěšní, v  červnu bychom vám na  vaše 
zahrady rozdělili zdarma zobrazený kompostér o objemu 800 l. 

(cuc)

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Ve dnech 23. 12. 2016 - 1. 1. 2017 bude 
uzavřena obecní knihovna. Knihov-
nice se na  vás těší v  novém roce 2017 
od pondělí 2. ledna.

Pozemek společnosti ZITER hledá budoucí využití Foto: I. Cucová

Obec tak využila své zákonné možnosti a  při tvorbě nového územního plánu převedla plochu 
pozemku z průmyslového využití na trvalou zeleň. V průběhu přípravy, projednávání a schvalování 
společnost ZITER, a.s. nikdy tento krok nepřipomínkovala. Prvoinstanční soud ke  všem těmto 
okolnostem přihlédl a návrh společnosti ZITER, a.s. na zrušení územního plánu zamítl. Iva Cucová 
k  tomu dodává: „Jedná se o  nepravomocné rozhodnutí, ZITER může podat kasační stížnost 
k Nejvyššímu správnímu soudu. Soud své rozhodnutí zdůvodnil právem zastupitelstva obce takto 
rozhodnout a realizací práva na samosprávu územního celku. Je to nadějné rozhodnutí před dalšími 
soudními spory, které nás kvůli územnímu plánu ještě čekají“.

 (cuc)

ORDINAČNÍ HODINY 2017

   Od 1. 1. 2017 posunujeme ordinační 
hodiny v pondělí na 12.00–18.00 h

   Před naší ordinací také zaparkujete 
– nemáme „modré zóny“

   V  naší ordinaci se na  ošetření téměř 
nečeká – děkujeme, že využíváte 
možnost objednat se k  vyšetření 
i s nemocnými dětmi!

MUDr. Romana Benešová
– Praktická lékařka pro děti a dorost
Jana Trynerová – dětská sestra

Adresa: Ke kinu 7, Praha 8, 182 00
Tel.: 774 820 600
Web: www.benesova-pediatr.cz
Email: r.benesova@benesova-pediatr.cz

Ordinační hodiny
pro nemocné:          pro pozvané zdravé:
Po    12.00–18.00 h                         –
Út 8.00–11.00 h 12.00–16.00 h
St  8.00–11.00 h 12.00–16.00 h 
Čt  11.00–14.00 h  8.00–11.00 h
Pá  8.00–12.00 h 12.00–15.00 h
  (nepravidelně)

Zastupitelstvo obce schválilo:
  odstoupení od  smlouvy o  dílo uzavřené mezi 

obcí Bašť a společností NISAINVEST spol. s r. o.  
na Rekonstrukci objektu č.p. 52 v ulici Dlouhá 
v Bašti,

  realizaci obytné zóny v  lokalitě Nad Dvorem 
s vyznačením parkovacích stání,

  vznik stavebních parcel na  pozemcích parc. 
č. 363/3 a 363/8 v k. ú. Bašť (lokalita Vlkánice) 
dle studie předložené společností Baracom a. s., 

  parcelaci pozemků parc. č. 401/1 a 401/5 v k. ú. 
Bašť dle studie předložené společností CapCom 
Development a. s.,

  smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci 
na projekt Prevence vzniku biologicky rozloži-
telného odpadu v Bašti a pro projekt nezbytnou 
analýzu potenciálu produkce odpadů v Bašti,

  podání žádosti o dotaci na Opravu místní ko-
munikace Spojovací z Programu obnovy ven-
kova MMR, dotační titul č. 5,

  rozpočet obce Bašť na rok 2017 jako schodko-
vý s  celkovými rozpočtovými příjmy ve  výši 

24  619  000,00 Kč a  celkovými rozpočtovými 
výdaji ve  výši 44  381  770,00 Kč; schodek roz-
počtu ve výši 19 762 770,00 Kč bude kryt úvě-
rem a vlastními zdroji z minulých let,

  podání žádosti o dotaci na Realizaci minigolfo-
vého parku za Vilou z Programu obnovy ven-
kova MMR ČR, dotační titul č. 2,

  zadávací dokumentaci pro dodávku zařízení 
komunální techniky – kompaktního traktoru 
pro obec Bašť,

  nabídku společnosti GEMOS DOPRAVNÍ 
SYSTÉMY a.s. na  nákup 4 ks kamerového 
měření aktuální rychlosti včetně ukazatele RZ 
za celkovou cenu 588.060,- Kč vč. DPH,

  Pravidla pro poskytování finančních a věcných 
příspěvků na zajištění provozu spolků s půso-
bením na území obce Bašť pro rok 2017.

Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou 
k dispozici v úředních hodinách na Obecním 
úřadě nebo na www.obecbast/cz/zastupitelstvo/
zapisy ze zasedani zastupitelstva.

POPLATKY ZA POPELNICE,  
BIOODPAD A PSY

Poplatky bude možné platit v  hotovosti 
i platebními kartami v úředních hodinách 
na OÚ od 16. ledna do 1. března 2017.

    Popelnice     80 l 120 l
 Svoz týdenní 1 850 Kč 2 200 Kč
 Svoz sezónní 1 500 Kč 1 850 Kč
 Svoz čtrnáctidenní 1 400 Kč 1 600 Kč
    Popelnice na plast: 200 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 do  20. února 2017 (ve  zprávě 
pro příjemce uveďte příjmení plátce, 
ulici, číslo popisné a  objem popelnice, 
poplatek za  popelnici na  plast nelze 
v 1. roce hradit platbou na účet). Znám-
ky včetně smluv vám budou doručeny 
do vašich poštovních schránek. Při plat-
bě po uvedeném termínu vám nemůže-
me garantovat doručení známky do prv-
ního březnového svozu.
Slevy pro důchodce lze uplatnit pouze 
při hotovostní platbě nebo platbě kartou. 
Prosíme, svůj nárok oznamte jako první 
před výběrem velikosti popelnice.
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SENIORŮM NADĚLOVALY DĚTI 
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

PŘEDŠKOLÁCI NA DOPRAVNÍM 
HŘIŠTI V LÍBEZNICÍCH

I navzdory chladnému počasí navštívili  předškoláci z MŠ Bašť do-
pravní hřiště při ZŠ Líbeznice. Akce se zúčastnila i  obecní policie 
z Líbeznic, která děti seznámila se základními dopravními značkami 
a chováním na silnici.

Děti si také vyzkoušely projet dopravní hřiště na kolech jako samot-
ní účastníci silničního provozu. Malým cyklistům se akce moc líbila 
a odjížděli s nově nabytými znalostmi a s úsměvem na tváři.

(V. Klausová, J. Zemanová)

Senioři se dobře bavili na předvánočním setkání Foto: I. Cucová

K oslavě Mezinárodního dne seniorů se senioři z Baště tentokrát 
sešli s  více jak třítýdenním zpožděním a  tak se přímo nabízelo 
spojit slavnostní odpoledne a  podvečer s  Mikulášskou nadílkou 
a adventním rozjímáním.
 

Necelé dvě desítky seniorů přišly pozdravit děti z Mateřské školy Bašť, 
ze tříd Sluníčka a  Hvězdičky. Děti nejen zarecitovaly a  zazpívaly, ale 
měly pro seniory připravené dárky, vlastnoručně vyrobené dřevěné ob-
rázky. Babičky a  dědečci byli mile překvapení a  tak poděkování v  po-
době sladkostí na sebe dlouho nenechalo čekat.
Již tradičně přicházejí seniory pozdravit i  strážníci Obecní policie 
Líbeznice. Jejich povídání o  „šmejdech“, bezpečnostních opatřeních 
v  obydlí starších lidí nebo podomním prodeji bylo tentokrát aktuálně 
zasazeno do  času, kdy se po  Bašti pohybovali lidé z  firmy, která „na-
bízela“ informace o  cenách energií. Výsledkem byly podepsané „při-
hlášky“, které účastníky zavazovali ke  změně dodavatele energií. Díky 
besedě se podařilo včas tyto dokumenty vypovědět.
Po  bohatém občerstvení, které pro seniory zajistila obec Bašť ve  spo-
lupráci s  Restaurací Vila, zahrálo k  poslechu i  tanci duo Lhotákovi. 
Vánoční atmosféru navodily hořící svíčky i  linecké cukroví. Spokojení 
senioři se rozcházeli po  skoro čtyřech příjemně společně strávených 
hodinách.
 (cuc)

Baštěčtí předškoláci vyzkoušeli líbeznické dopravní hřiště Foto: A. Stibalová

 

 

STAŇTE SE JEDNÍM Z NÁS! 

Loomis je specialistou na cash management tzn. na řízení oběhu finanční hotovosti ve 
společnosti. Jako profesionální transportér hotovosti a cenin získal vedoucí postavení na 
českém trhu i po celém světě. V současné době zaměstnává více než 500 pracovníků na 9 
místech v České republice, kteří jsou nejdůležitějším faktorem úspěchu. 

K posílení našeho týmu hledáme: 

Pracovník logistického místa – Pokladník 
Pracovník příjmu/výdeje zásilek (pouze denní směny) 
Pracovník příjmu/výdeje zásilek (pouze noční směny) 

BEZPEČNOSTNÍ PRACOVNÍK PRO PŘEPRAVU HOTOVOSTI A CENIN 
 
 

Náplň práce a požadavky naleznete na loomis.cz 
 
Nabízíme: 
*dlouhodobou spolupráci ve stabilní nadnárodní společnosti na HPP  
*pracovní poměr na dobu neurčitou 
*náborový příspěvek po zkušební době až 5 000,- Kč 
*příspěvek na stravu v hodnotě 100Kč stravenek  
*příjemné pracovní prostředí 
*nástup možný ihned nebo dle dohody 
*po zapracování mzda 17 000 - 22 000,-Kč  
*vhodné pro muže i ženy 
*vhodné pro hluchoněmé 
*místo výkonu práce: Horní Počernice 
 
Chtěli byste být součástí týmu Loomis, neváhejte nám poslat Váš životopis na adresu: 
personalistika@cz.loomis.com 

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU KYNOLOGIE BAŠŤ

Spolek kynologie Bašť, pořádá 16.12.2016 od 18 hodin v restauraci 
Vila Bašť řádnou členskou schůzi. 
Srdečně jsou zváni všichni členové spolku a také ostatní, kteří se 
jimi chtějí stát.  Vítané jsou i Vaše připomínky, náměty k proběhlým 
a plánovaným akcím. 
Předem děkujeme za hojnou účast a těšíme se na Vás.

Za kynologii Bašť Monika Svatoňová, předseda spolku

Máte děti a není vám lhostejné, jaké 
aktivity se nabízí v obci pro děti nebo 
celé rodiny? Máte chuť ovlivnit tráve-
ní volného času v Bašti? 
Pak se zapojte do naší činnosti.

Bašť se baví pořádá 20. prosince 
2016 od 19.00 v Pizzerii La Pastorella

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI.

Na programu bude mj. volba nového vedení spolku Bašť se baví 
a příprava programu na celý rok 2017.
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PRODÁME
2 starožitná křesla a stolek kompletně zrestaurované 

1 zánovní dětskou postýlku (jako nová)
Volejte: 776367999

10. ročník turnaje 
ve stolním tenise
Vánoční pinčes

sobota 17. 12. 2016
        od 10 hodin

Přihlášky a bližší informace: 
petr.cuc@seznam.cz, 702 204 148

         
   Spolek kynologie Bašť

 

Vás všechny zve na vánoční setkání 
v neděli 18.12.2016 od 10 hodin v 

prostorech cvičiště
Teplé vánoční nápoje, pečení buřtů a vánoční cukroví si můžete vychutnat ve 

společnosti bezva party lidí a jejich psů.

Zároveň spolek pořádá dobrovolnou sbírku krmení, pamlsků, hraček a ostat-
ních potřeb pro psy a kočky pro útulek 

Co pejskové potřebují se dozvíte na www. utulek–kralupy.estranky.cz. Finanční dary je možné v 
den akce předat zástupcům útulku. Nenoste žádné věci z textilu (deky, matrace, atd.) 

Přijďte se pobavit a zároveň pomoci 
jiným strávit krásné Vánoce.

 

 

10.12.2016 od 15 hodin  
Restaurace Vila Bašť  

 

 
 

Tříkrálové jízdy na Farmě Baštěk 
 

            7.1.2017 
10 -16.00 hod 

 
 

Děti i dospělí se mohou svézt na koních, ochutnat výborné 
domácí občerstvení a zahřát se v dílně při výrobě zajímavého 

 předmětu. 
 
 
To vše za dobrovolný příspěvek na činnost farmy. 
   

Těšíme se na Vás 
 
www.farmabastek.wbs.cz 
 

K rybníku 260, Bašť 
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V CVČ MĚŠICE

MĚŠICKÝ ADVENTNÍ JARMARK

KURZY PLAVÁNÍ

profesionální a příjemné lektorky

dětské plavání

komfortní zázemí
rodinné plavání

moderně zařízený  bazén

SE I V ZIMĚ ZAHŘEJETE :))

Více informací na: www.cvcmesice.cz   tel.: 733 111 865

 dílničky pro děti 

předvánoční atmosféra
 jazzová kapela

harmonikáři

Do naší školičky v příjemném prostředí rodinného domu se zahradou
 

přijmeme děti od 1-3,5 let. 

Rodiče si můžou přijít se svými dětmi vyzkoušet 

„DOPOLEDNE NA ZKOUŠKU ZDARMA"

O vaše děti se postará kvalifikovaný personál zdravotních 
sester a speciální pedagog. Těšíme se na vás.

Bližší info na tel: 776 22 22 88, nebo 774 11 77 77,
e-mail:bast@maxikovaskolka.cz 

BETLÉM  Z  MÁSLA
v Máslovicích
je vystaven v Malém máslovickém muzeu másla
od 27. listopadu 2016 do 29. ledna 2017.

V muzeu je k zhlédnutí 
kromě betléma a stálé 
expozice i výstava

SVÁTKY 
V NEPÁLU 
aneb Slaví v Nepálu 

Vánoce? 
4. díl cyklu 
Vánoce ve světě

Otevírací doba muzea o Vánocích: 
24. - 31. 12. otevřeno denně 10-12 a 13-16 h, 1.1. otevřeno od 13 do 16 hodin. 

Vstupné: základní 30 Kč, senioři, studenti a děti 20 Kč, rodinná vstupenka 80 Kč.
Další informace na ou@maslovice.cz nebo na tel: 724 191 246, www.maslovice.cz 

Betlem-mediaA5.indd   1 14. 11. 2016   14:20:34
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CO U NÁS NAJDETE?
u    farmářské mléko a mléčné výrobky z Tater a z Vysočiny - máslo, pařené sýry, plnotučné jogurty, ovčí jogurty, žinčica, bryndza a také gazdovská slanina a klobásyu   poctivé pečivo z menších rodinných pekáren z Mělníka a ze Zdib, bezlepkové pečivo (čerstvé každé úterý a každou středu)
u   kvalitní uzeniny od českých výrobců 
u   med přímo od včelaře - luční a medovicový med z Včelařství Zelený grunt v Drchkověu   káva z malé rodinné pražírny Ca� é Cosmo, Újezd nad Lesyu   sezónní zelenina a ovoce od malých pěstitelů v okolí
u   čerstvá vajíčka z Farmy Bačina v Klíčanech
u   voňavé domácí perníčky zdobené či plněné
u   zdravé mlsání pro malé i velké
u   Italská vína, těstoviny, olivové oleje,čokolády ad.
u   farmářské a regionální produkty
u   běžné potraviny a smíšené zboží

Všem našim zákazníkům děkujeme za podporu v uplynulém roce, přejeme 
Vám krásné Vánoce a v nastávajícím roce hodně zdraví, lásky
a splněných přání.

K Návsi 38, Bašť
(na hlavní cestě, u parku)

Tel.: 774 181 013, 725 537 227
E-mal: ukerstofa@centrum.cz

Otevírací doba: Po–Pá 7–18, So 7–12

Najdete nás na Facebooku
U Kerštofa můžete platit platebními kartami.

Jsme výdejním místem pro Zelené bedýnky www.zelene-bedynky.cz

TĚ
ŠÍME SE

N Á V Š T Ě V
U✱  NA VAŠÍ  ✱


