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Vážení spoluobčané,

ač se příroda uložila k zimnímu spánku, obec-
ní úřad nespí, byť by to v  očích některých 
z vás mohlo tak vypadat. Nástup zimy jsme 
nezaspali, sníh na komunikacích jsme se sice 
snažili zvládnout, vždyť jsme kvůli tomu poří-
dili i novou techniku, bohužel nevhodně zvo-
lený postup, byť šetrný k přírodě a pejskům, 
se ukázal jako nešetrný k majetkům a lidem. 
Omlouvám se všem za komplikace, které jim 
způsobila vrstva ledu na silnicích, ale pozdě 
nasazený posyp solí byl při uježděné vrstvě 
sněhu a nízkých teplotách neúčinný. Osobně 
se zasadím, abychom se příští rok opět vráti-
li k plošnému a především časnému využití 
posypu solí.

Aktivně se také připravujeme na nástup jara, 
abychom s rostoucí teplotou mohli začít rea-
lizovat projekty, které jsme projekčně připra-
vili. Začne se stavět chodník k lokalitě Za Ba-
žantnicí a  pokračování cyklostezky, bude 
dokončen lesopark v Nové Bašti. Byly zahá-
jeny práce na nové studni a závlahovém sys-
tému pro fotbalové hřiště. V konci roku nám 
byla přiznána dotace na  zateplení objektu 
U Oličů ve výši 4 milióny Kč a žádost o dotaci 
na realizaci komunitních aktivit U Oličů pro-
šla úspěšně všemi stupni hodnocení a  kaž-
dým dnem čekáme na výsledek, zda získáme 
dalších 10 miliónů na  rekonstrukci U  Oličů. 
V  tomto měsíci bude opětovně vypsáno 
výběrové řízení na  nového dodavatele, aby 
práce na objektu, na který všichni netrpělivě 
čekáme, mohly pokračovat. Chci věřit, že ten-
tokrát bude výběr úspěšný.

V těchto měsících nás také čeká důležité roz-
hodování o  kapacitách školských zařízení. 
Zákon nám ukládá zabezpečit od roku 2020 
místa v mateřské školce pro děti od 2 let, de-
mografická studie předpovídá, že nyní roz-
šířená kapacita základní školy v  Líbeznicích 
nebude pro nejbližších 15 let postačovat. 

Naše ratolesti spíš než školní docházka za-
jímají prázdniny. Pro jedny právě probíhají, 
pro druhé každým dnem vypuknou. Byť 
v  zimě, tak s  názvem jarní. Přeji vám proto 
radostné zimní radovánky na sněhu i hřejivé 
paprsky jarního sluníčka.

Iva Cucová
starostka

ÚVODNÍ SLOVO

   Pokračování na str. 2

ŠEST NOVÝCH UČEBEN ZAVRŠILO 
ROZŠIŘOVÁNÍ ŠKOLY
Sobota 21. ledna 2017 se zapsala jako další důležitý mezník v  historii líbeznické 
školy. Otevřením šesti nových učeben a nového školního sálu - auly se završilo období 
rozšiřování její kapacity.  

Šest nových učeben bude sloužit pro běžnou i odbornou výuku. Sálem dostává škola důstojný 
prostor pro koncerty, pro taneční přípravu a  nejrůznější školní akce. Od  nového pololetí se 
kapacita školy zvýší z  nynějších 840 na  1020 žáků. Celkově přišla přestavba půdních prostor 
na  37,5 miliónů korun. Významnou část ve  výši 25 miliónů korun pokryla státní dotace. 
Na zbývající část investice se složily obce ve spádovém obvodu školy, více jak 2 milióny zaplatí 
ve třech ročních splátkách i Bašť. 

„S  ohledem na  to, co všechno se díky této částce podařilo vyřešit a  vybudovat, je to velice 
rozumná investice. Škola má nejen nové učebny, ale podařilo se zároveň kompletně vyměnit 
střechu, do  které by obec v  nejbližších letech stejně musela investovat. Navíc vznikl i  nový 
krásný sál pro nejrůznější využití a  důstojné zázemí pro učitele,“ vyčísluje změny starosta 
Líbeznic Martin Kupka.
I  v  tomto případě vsadilo vedení obce na  návrh řešení od  architekta. Stavbě předcházela 
samozřejmě i  diskuse s  pedagogy o  tom, jak by mohlo uspořádání nového prostoru vypadat. 
Nejvážnější omezení ale představovaly požární předpisy a normy. „Postupně jsme vyloučili hned 
několik variant, které přísné normy nesplnily a hledali jsme cenově dostupné řešení. Vypomohli 
jsme si nakonec požárním můstkem do budovy s učebnami ZUŠ. Tím se podařilo vyřešit problém 
únikových cest. Celé projektování se ale ze všeho nejvíc podobalo tanci mezi kapkami deště. 
Snažili jsme se ale především vytvořit zajímavé a pěkné prostředí pro žáky. Každá třída má svou 
barvu. Z každé je také krásný výhled na obec a z chodby pak na Duhovku. Všechno by se tu mělo 
spojit v jeden smysluplný celek. Znovu jsme využili konstrukci z lepených dřevěných vazníků. Jen 
díky tomu nemusí mít celý prostor vlastně žádný sloup. Velkou péči jsme věnovali koncertnímu 
sálu a aule. Měli jsme za úkol zajistit dobrou akustiku sálu. Vypomohli jsme si vlastně výtvarným 
dílem. Strop totiž tvoří kombinace různě vysokých trojúhelníkových ploch. Věřím, že i  díky 
tomuto osobitému řešení, bude prostor pro všechny návštěvníky příjemný a lákavý,“ přibližuje 
celý projekt architekt Jan Hájek.

Strop auly je výtvarným dílem  Foto: Obec Líbeznice
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Z LEDNOVÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

   Pokračování ze str. 1

ŠEST NOVÝCH UČEBEN ZAVRŠILO 
ROZŠIŘOVÁNÍ ŠKOLY

DOČASNÁ ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Do 1. 3. 2017 včetně se mění úřední hodiny 
obecního úřadu. Každou středu bude otevře-
no od 8 do 11 a od 13 do 19 hodin.

ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY KNIHOVNY

Od února se mění půjčovní doba v knihovně 
následovně: pondělí, středa a pátek od 16 do 
18 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin.

Do  odvážné a  rozhodně nevšední hry se výtvarnice Barbora Zachovalová dostala spolu 
s  architektem při vymýšlení barevných kombinací. „Nic by nemělo být nahodilé. Snažili 
jsme se o  to, aby naše řešení mělo co největší výtvarný náboj. Rozhodně takovou půdní 
vestavbu v  žádné škole nemají. Škola přece není jen prostor pro napomenutí v  žákovské 
a  špatné známky. Chtěli bychom, aby si ke  všem netradičním výtvarným prvkům žáci 
našli vztah. Z  vlastní zkušenosti vím, že jim to jde často lépe než dospělým.,“ přesvědčuje 
výtvarnice Barbora Zachovalová.
S  dokončením půdní vestavby se také završila poslední fáze rozšiřování kapacity školy. 
„To je definitivní strop nejen kvůli možnostem stavebního rozšiřování školy, ale i  kvůli 
dopravní zátěži. Více automobilů by už lokalita neunesla,“ říká místostarosta Líbeznic 
Michal Doubrava. 
„Zda kapacita pro tisíc žáků bude dostačující i v následujících letech, ve kterých bude dále 
docházet k  rozvoji obcí ve  školském obvodu, ukáže demografická studie, kterou si Bašť 
nechala vypracovat a která bude sloužit jako základ pro úvahy, zda v Bašti začít s výstavbou 
nové základní školy“, doplňuje starostka Baště Iva Cucová. Závěry studie vám přinášíme 
na straně 4. V celém znění je zveřejněna na webu obce.
 (cuc)

Třídy v podkroví jsou skutečně útulné  Foto: Obec Líbeznice

Zastupitelstvo obce zdůvodnilo:
  zamítnutí žádosti paní J. Hančarové na pro-

dej části pozemku obce z  důvodu jednot-
ného přístupu k  vlastnictví pozemků, kdy 
obec pozemky ve  svém vlastnictví nepro-
dává s  výjimkou náprav chyb v  katastrál-
ních záznamech, kdy došlo k tzv. vydržení,

neschválilo:
  žádost paní B. Zídkové podanou prostřed-

nictvím zplnomocněného zástupce o mi-
mosoudní vyrovnání,

vzalo na vědomí:
  návrh společnosti DIMRI na  další po-

stup v  řešení otázky výstavby lokality 
Na Dlouhých,

  uzavření smlouvy na dodávku kompaktní-
ho traktoru se společností STROM Praha 
a.s. za cenu 1 161 600 Kč včetně DPH,

  rozpočtová opatření 15, 16 a 17 z roku 2016,
  návrh smlouvy o  budoucí kupní smlouvě 

mezi obcí Bašť a společností KB – IMMO-
BILIEN s. r. o.,

  zprávu o  dílčí kontrole hospodaření obce 
za rok 2016,

  návrh plánovací smlouvy mezi obcí Bašť 
a společností Rodinné domy Bašť s.r.o.

ustanovilo:
  pracovní skupinu pro jednání se zástup-

ci DIMRI ve  složení I. Cucová, V. Žihla, 
J. Chytil, J. G. Meger, V. Lisá,

VÝMĚNA VODOMĚRŮ

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

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
BEZ HOTOVOSTI

Připomínáme vám možnost platby poplatků 
za popelnice, bioodpad, psy, ověřování, výpisy 
z CzechPointu prostřednictvím těchto plateb-
ních karet.

POPLATKY ZA POPELNICE,  
BIOODPAD A PSY

Poplatky bude možné platit v  hotovosti i  pla-
tebními kartami v  úředních hodinách na  OÚ 
pouze 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 pří-
jemce uveďte příjmení plátce, ulici, číslo 
popisné a  objem popelnice, poplatek za  po-
pelnici na plast nelze v 1. roce hradit platbou 
na  účet). Známky včetně smluv vám budou 
doručeny do  vašich poštovních schránek. Při 
platbě po uvedeném termínu vám nemůžeme 
garantovat doručení známky do prvního břez-
nového svozu. Slevy pro důchodce lze uplatnit 
pouze při hotovostní platbě nebo platbě kar-
tou. Prosíme, svůj nárok oznamte jako první 
před výběrem velikosti popelnice.

HLEDÁM PANÍ NA PRAVIDELNÝ ÚKLID RODINNÉHO DOMKU V BAŠTI

Ideálně z Baště a okolí. V případě zájmu, prosím volejte na 702 121 938. Děkuji.
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ŠTĚRK NEBO SŮL, DILEMA ZIMNÍ ÚDRŽBY

VÝROČNÍ SCHŮZE RYBÁŘŮ

V pátek 10. 2. 2017 se koná výroční 
schůze rybářského spolku ve Vile od 
18 hodin.

RECYKLACE TONERŮ

Od začátku února je možné na sběrném 
místě v ulici Za Kovárnou a na obecním 
úřadě odevzdávat k recyklaci použité 
inkoustové cartridge a laserové tonery 
všech výrobců a typů. Cartridge a to-
nery se odevzdávají v původním vzdu-
chovém obalu, igelitovém sáčku nebo 
např. v novinách, aby se předešlo jejich 
poškození. Předmětem sběru nejsou 
tonerové válce a ostatní příslušenství 
tiskáren.

ZIMNÍ PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO 
MÍSTA

V únoru 2017 bude sběrné místo v pro-
vozu každou sobotu pouze od 9:00 do 
10:00 hodin. Přijímán bude velkoobje-
mový odpad a elektroodpad.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A PNEUMATIK

proběhne v  sobotu 25. února 2017 
v těchto časech a místech:

  od 10.00 do 10.15 Baštěk - u kapličky
  od 10:25 do 10.40 Bašť - u obecního 

úřadu
  od 10.50 do 11.05 Nová Bašť - u škol-

ky KinderGarten
  od 11.15 do 11.30 Nad Dvorem - kři-

žovatka ulic Na Libovínek a K Bažant-
nici při vjezdu do lokality

Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán 
elektroodpad. Ten je možné odevzdat 
na sběrném místě v ulici Za Kovárnou.

Fyzické osoby - občané mohou v  této 
době zdarma odevzdat níže uvedené 
nebezpečné odpady. Povinností obča-
na je odevzdat odpad pouze obsluze 
mobilní sběrny a neponechávat jej vol-
ně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:

  vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. 
obalů,

 použité fritovací oleje,
  barvy a  laky včetně obalů, tiskařské 

barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
  kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe 

a další domácí chemie,
 nádobky od sprejů,
 neupotřebená léčiva,
 fotochemikálie,
  pneumatiky (osobní do velikosti Avia 

a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné 
odpady stavebního charakteru (např. 
s obsahem azbestu apod.).

Obec od začátku roku disponuje dvěma traktory Foto: I. Cucová

Zimní údržba všech pozemních komunikací v  Bašti je prováděna na  základě závazného 
Plánu zimní údržby, který schválilo zastupitelstvo obce. Žádné ulice v obytných lokalitách 

nebyly z  údržby vyjmuty a  všechny 
jsou udržovány stejným způsobem. 
Jako základ zimní údržby bylo určeno 
pluhování a  s  ohledem na  požadavky 
občanů a  ekologii štěrkový posyp.  
Použití posypové soli není úplně 
vyloučeno, nicméně je třeba, aby 
pro její použití byl oprávněný důvod 
a  především, aby teploty umožnily její 
správnou účinnost. Tak tomu bohužel 
nebylo v  uplynulých dnech, kdy velmi 
mrzlo a  posyp solí by byl naprosto 
neúčinný. Skutečnost, že některé ulice 
jsou bez sněhu a  suché a  jiné částečně 
pokryté sněhem či ledem, je dána jejich 
polohou a  sklonem a  také intenzitou 
provozu. Každá zima se liší od  té 
předchozí a  postupy, které fungovaly 
v loňské zimní sezóně, nemusejí být úplně 
vhodné letos. Situace, ke které došlo, bude 
jistě zohledněna při aktualizaci plánu 
zimní údržby na příští rok.
 (sta)

schválilo:
  plánovací smlouvu na  výstavbu lokality 

Vlkánice mezi obcí Bašť a paní Ivanou Dře-
vikovskou,

  plánovací smlouvu na  výstavbu lokality 
Vlkánice mezi obcí Bašť a společností BARA-
COM a.s.,

  darovací smlouvu mezi obcí Bašť a Knihov-
nou města Mladá Boleslav o poskytnutí daru 
ve výši 700 Kč,

  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti mezi obcí Bašť a Česká telekomunikač-
ní infrastruktura a. s. na stavbu podzemního 

komunikačního vedení na  pozemcích parc. 
č. 542/21, 567/1 a 554/2 v k. ú. Bašť,

  dodatek č. 4 ke  Smlouvě o  spolupráci mezi 
obcí Bašť a městem Kralupy nad Vltavou,

  změnu využití RD čp. 671 na  stavbu pro 
školství,

  záměr na  pronájem lesa ve  vlastnictví obce 
na  10 let s  podmínkou zpracování lesního 
hospodářského plánu nájemcem.

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

ZŠ A ZUŠ LÍBEZNICE PŘIJME OD ÚNORA 2017 ZAMĚSTNANCE NA TYTO POZICE:

  paní, nebo pána na úklid
  paní, nebo pána na recepci Bližší informace na tel.: 283 981 085
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POSTAVÍME ZÁKLADNÍ ŠKOLU V BAŠTI?

V ROCE 2016 KNIHOVNA USKUTEČNILA PŘES 
10 TISÍC VÝPŮJČEK

Ohledně základní školy v  naší obci se na  růz-
ných úrovních diskutuje již několik let. Naposle-
dy proběhla diskuze po mé prezentaci na veřej-
ném zasedání Zastupitelstva obce Bašť dne 3. 10. 
2016. Při výstavbě existuje několik okruhů pro-
blémů k řešení, např. vhodný pozemek, projekt, 
dostatek finančních prostředků na vlastní stavbu 
i  na  následný provoz, ale především dostatek 
dětí. Vzhledem k  finančním omezením obce 
jsem zmínil dva dotační tituly, které by de fac-
to umožnily výstavbu, protože jinak je základní 
škola mimo finanční možnosti obce. Dále je ne-
zanedbatelný provoz, který je odhadován na mi-
nimálně 2-3 mil. Kč ročně, ale za předpokladu, že 
počet žáků neklesne pod 153, protože potom by 
obec musela hradit i mzdové náklady. Počet dětí, 
který by navštěvoval základní školu v Bašti a jeho 
vývoj v čase bude rozhodující.
Předtím než se zastupitelstvo obce Bašť rozhod-
ne pro tento nesmírně finančně náročný pro-
jekt, je potřeba znát výsledky demografické stu-
die nejen pro obec Bašť, ale i pro okolní obce, 
aby bylo možné učinit kvalifikované rozhodnu-
tí o zřízení základní školy v Bašti. Koncem led-
na došla demografická studie pro Bašť a okolní 
obce od PhDr. Tomáše Soukupa, Ph.D.  jejichž 
výsledky byly diskutovány na zasedání Zastupi-
telstva obce Bašť dne 6. 2. 2017. Jaký je potenci-
ál pro základní školu v Bašti? 
Demografická studie se zabývala situací v  ma-
teřský školách, protože ta by mohla hodně na-
povědět ohledně dalšího vývoje. V rámci celého 
spádového území působí 8 mateřských škol (MŠ) 
zřizovaných obcemi. Kapacita všech MŠ činí 460 
žáků. V roce 2016/17 navštěvovalo MŠ celkově 
460 žáků a  105 zájemců se splněnými kritérii 
bylo z  kapacitních důvodů odmítnuto. Celkem 
tak má zájem navštěvovat MŠ 565 dětí. Ve spá-

Zdravím vás tentokrát v roce 2017 a přeji vám 
hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a  hezkých 
chvil nad knihou.
Ráda bych vás pozvala do naší knihovny. V roce 
2016 ji navštěvovalo 60 registrovaných čtenářů, 
z toho 14 čtenářů do 15 let, kteří si během roku 
půjčili 10 068 knih a časopisů. Z toho bylo 1 263 
knihy naučné literatury pro dospělé, 3 353 kni-
hy beletrie pro dospělé, 459 knih naučné litera-
tury pro děti, 1796 knih beletrie pro děti a 3 197 
časopisů pro dospělé i  děti.   K  31. 12. 2016 
tvořilo knihovní fond knihovny 3  327 knih, 
z  toho 585 knih naučných. Knihovna získala 
315 knih darem. Všem, kteří darováním knih, 
přispěli k  rozšíření knihovního fondu, děkuji.  
V knihovně jsou také knihy z výměnného fon-
du z městské knihovny v Mladé Boleslavi  (343 
knih) a z knihovny Eduarda Petišky v Brandýse 
nad Labem (298 knih), přičemž se knihy z Mla-
dé Boleslavi každých šest měsíců obměňují. 
V  knihovně je k  dispozici 10 titulů časopisů:  

dovém území žije 563 dětí ve věku 3 – 5 let. Ka-
pacitně největší nedostatek míst mají Líbeznice, 
Měšice a Nová Ves. Počet dětí ve věku 3 – 5 let 
do  budoucna spíše klesne. Podle střední vari-
anty prognózy by stávající kapacita MŠ pokryla 
poptávku v roce 2024. Situace se změní v přípa-
dě, že MŠ budou muset ze zákona nabírat děti 
starší 2 let. V takovém případě by bylo potřeba 
dalších cca 150 – 200 míst. Počet dětí do 2 let 
věku ale postupně poklesne. 
Bude tedy stačit kapacita ZŠ Líbeznice? V ce-
lém spádovém území bude žít až 1  800 dětí 
ve věku 6 – 14 let. Po roce 2025 ovšem očeká-
váme mírný pokles. Kapacita ZŠ Líbeznice tak 
s největší pravděpodobností nebude dostačují-
cí ani po rozšíření. Čistě v Bašti bude dorůstat 
do věku školní docházky cca 40 dětí. I v příš-
tích 15 letech se počet šestiletých dětí bude po-
hybovat okolo 80. Počet dětí ve věku prvního 
stupně základní školní docházky, s  trvalým 
bydlištěm ve  spádovém území, do  roku 2021 
výrazně naroste. Oproti stávajícímu počtu 
750 dětí jich zde okolo roku 2020 bude žít cca 
1 000. Po roce 2023 lze ovšem očekávat pokles 
na stávající úroveň. Může za to předpokládaný 
pokles bytové výstavby a migrace.  Počet dětí 
ve věku druhého stupně ZŠ ve spádovém území 
naroste o 100 %. Oproti stávajícímu počtu 400 
jich bude okolo roku 2025 cca 800 - 900. V na-
prosté většině půjde o děti, které zde již žijí.
Před lety jsem si byl na 100% jistý, že základní 
škola v Bašti je nutnost a neměl jsem pochyb-
nosti o  naplnění kapacity školy pouze dětmi 
z Baště. Vzhledem k výše uvedenému jsem i na-
dále pro vybudování základní školy v Bašti, ale 
je mi jasné, že spolupráce s okolními obcemi je 
nutnost. 

(chyt, redakčně kráceno)

Květy, Praktická žena, Zahrádkář, Recepty pri-
ma nápadů, Receptář, Fajn život, Blesk Hobby, 
Vychytávky Ládi hrušky, Kačer Donald a Čtyř-
lístek.  Ráda bych na tomto místě poděkovala 
za stálou přízeň místní čtenářské obce. I když je 
doba počítačů, je vidět, že knihy mají stále šan-
ci a mají své čtenáře. Nejstarší čtenářce v naší 
knihovně je 83 let a nejmladší čtenářce jsou 3 
roky, ta do knihovny chodí se svou maminkou 
a mladším bráškou.  Knihovnu v rámci svého 
programu navštěvují děti Mateřské školy Bašť.  
V knihovně se také setkávají na svých besedách 
senioři z Klubu seniorů Bašť.  Co mě obzvlášť 
potěšilo, že v loňském roce do knihovny našlo 
cestu pět mužů, kteří rozšířili počet našich čte-
nářů.  Také bych ráda upozornila naše čtenáře 
na to, že od začátku února 2017 je změna vý-
půjční doby v naší knihovně. V pondělí, středu 
a pátek je otevřeno od 16 do 18 hodin a v sobo-
tu od 10 do 12 hodin.

(zel)

POZNAMENEJTE SI DO KALENDÁŘE

JARO

 25. února  Myslivecký ples
 9. března  Když ptáčka lapají (zájezd 

do Divadla Na Vinohradech)
 10. března  Pátek v  Pohodě (výroba ná-

ramků)
 11. března  Bazárek (prodej jarního a  let-

ního oblečení)
 11. března Country bál
 25. března  Vítání občánků (pro zvané)
 31. března  Noc se Čtyřlístkem (nocování 

v knihovně pro děti)
 8. dubna Ukliďme Bašť
 8. dubna  Tržnice Zahrady Čech (zájezd 

do Litoměřic)
 9. dubna  Velikonoční jarmark
 30. dubna Pálení  čarodějnic

LÉTO

 květen  Hello, Dolly (zájezd do  Studia 
Dva)

 květen  Výlet za  krásami vlasti (Kutná 
Hora)

 13. května  Vítání občánků (pouze pro 
zvané)

 20. května  Kolem kolem Baště (cyklovýlet)
 23. května  Naučnou stezkou na  Beckov 

(prezentace obce v rámci Dnů 
nad Prahou)

 28. května  Cyklistické mistrovství MAS 
Nad Prahou

 3. června Sportovní hry pro děti a mládež
 3. června Den dětí
 4. června  Alenka v  kraji zázraků (zájezd 

do Divadla Hybernia)
 8. července  Pouť (fotbalový turnaj a taneč-

ní zábava)

PODZIM

 2. září Den psa
 16. září Výstava ovoce a zeleniny
 16. září  Rozloučení s  prázdninami, 

Železný Baštěrák
 23. září  Kolem kolem Baště (cyklovýlet)
 září  Bazárek (prodej podzimního 

a zimního oblečení)
 říjen  Vše o ženách (zájezd do Studia 

Dva)
 říjen  Oslava Mezinárodního dne 

seniorů
 7. října  Výstava Zemědělec (zájezd 

do Lysé nad Labem)
 7. října Zábavné psí odpoledne
 20. října  Pátek v Pohodě (tvorba šperků)
 21. října  Perníková dílna (pečení a zdo-

bení perníkových ozdob)
 31. října Halloween

ZIMA

 11. listopadu Svatomartinský jarmark
 prosinec  O  třech letuškách (zájezd do 

Divadla Radka Brzobohatého)
 2.  prosince  Adventní dílna (výroba věnců)
 3.  prosince  Rozsvícení vánočního stromu, 

Postávání u svařáčku
 5.  prosince Mikuláš na Návsi
 16.  prosince  Vánoční pinec (turnaj ve  stol-

ním tenisu)
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NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MATEŘSKÉ 
ŠKOLY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

AKTIVNÍ KLUB SENIORŮ

ZAHRÁDKÁŘI PLESALI 
JIŽ POSEDMÉ

PES PŘÍTEL DĚTÍ

V posledním lednovém týdnu jsme s dětmi navštívili místní knihovnu. 
Děti se seznámily s pravidly, které musí každý návštěvník dodržovat, 
jak knihy vyhledávat a  jak jsou v knihovně zařazeny. Měly možnost 
se po knihovně porozhlédnout a podívat se blíže na všechny krásné 
knížky, které se zde dají vypůjčit. Děti měly dovoleno si knihy na chvíli 
půjčit, prohlédnout a zase vrátit zpět na své místo. Společně s paní uči-
telkami prohlížely knihy o zvířátkách, dětské encyklopedie, ze kterých 
paní učitelka i něco přečetla.
Návštěva se všem moc líbila. Poděkování patří paní knihovnici za to, 
že si udělala čas a umožnila všem dětem tuto prohlídku.
 (Alice Stibalová)

Začátkem ledna 2016 se celá desítka seniorů - hlavně se-
niorek - domluvila na  pravidelných cvičeních. Ujala se 
jich cvičitelka Dominika Poláčková.  V březnu jsme měli 
besedu, kterou pro nás pořádala Obec Bašť ve spolupráci 
s  Obecní policií Líbeznice. Té se zúčastnili také zástup-
ci jak Dopravního inspektorátu Policie České republiky 
z Brandýsa nad Labem, tak společnosti BESIP. V březnu 
jsme se také vydali do Divadla Bez Zábradlí na představení 
„Kvartet“. V dubnu jsme společně se zahrádkáři z Baště jeli 
do Litoměřic na výstavu Tržnice Zahrady Čech, v květnu 
na zámek Konopiště a v září opět do Litoměřic na Zahra-
du Čech. V září jsme se ještě sešli s naší paní starostkou 
v  knihovně na  veřejném projednávání náplně nově bu-
dovaného komunitního centra „U Oličů“. V říjnu jsme se 
opět vydali do divadla, tentokrát do Divadla na Fidlovačce 
na představení „Až naprší a uschne“. Listopadový divadel-
ní zájezd směřoval do Stavovského divadla na představe-
ní „Mikve“. Také jsme oslavili Mezinárodní den seniorů 
v restauraci Vila. Přišly nás pozdravit děti z Mateřské školy 
Fialka, které nám zazpívaly, zarecitovaly a  také měly pro 
každého z  nás dárek. Také nás přišli tradičně pozdravit 
i strážníci Obecní policie Líbeznice. K poslechu i k tanci 
nám zahrálo Duo Lhotákovi.  Poslední akcí roku 2016 byl 
zájezd do Divadla na Fidlovačce na představení  „Familie“. 
V  letošním roce se můžeme těšit na představení Divadla 
Na  Vinohradech „Když ptáčka lapají“, muzikál s  Ivanou 
Chýlkovou v  hlavní roli „Hello, Dolly“ a  komedii „Vše 
o ženách“ ve Studiu Dva.
 (zel)

Kdo mohl tušit, že počáteční ples v roce 2011 pořádaný  sdružením 
baštěckých zahrádkářů bude mít letos již sedmé pokračování a  jako 
každý předešlý rok i  letos velice podařené. Letošní květinový ples 
měl jako každoročně svoje téma a tím letošním byla CESTA KOLEM 
SVĚTA. Ples se stal velmi oblíbenou akcí a tak již koncem loňského 
roku se stalo, že vstupenky na tento ples byly vyprodány. K poslechu 
a tanci hrála oblíbená skupina COLOR KLUB a na tanečním parketu 
se objevily masky připomínající obyvatele všech kontinentů. O před-
tančení se jako každoročně postarali žáci gymnázia Litoměřická z Pra-
hy a jejich vystoupení sklidilo oprávněný potlesk. V průběhu večera 
byly vyhodnoceny tři nejlepší masky, ale i mnoho dalších účastníků 
se zhostilo daného tématu na výbornou. Ples byl ukončen po první 
hodině ranní a nám již nezbývá, než se těšit na další ročník.
 (zih)

V  lednu navštívili Mateřskou školu Bašť dva canisterapeutičtí pejsci 
Connie a Dizzy. 

Hned na začátku děti zlaté retrievery přivítaly: „Ahoj Connie“ „Ahoj Dizzy“ a pak 
už následovalo hlazení a česání. Děti si také vyzkoušely, jak se vodí pejsek na vo-
dítku či jak mu dát pamlsek. Velmi oblíbená je také hra na hady a žížalky, při které 
se děti plazí pod stojícím pejskem 
nebo překračují a přelézají ležícího 
pejska. Mezi jednotlivými pohybo-
vými aktivitami se děti dozvěděly, 
jak se o pejska starat a jaké povely 
se pejsek musí naučit.  Poslední hra 
– tzv. „piškotování“, při které musí 
pes najít piškoty položené na  leží-
cích dětech, je vždy odměnou pro 
naše psí holky a zkouškou odvahy 
pro děti. A na závěr už jen poslední 
pohlazení, pomazlení a dárek v po-
době samolepek  s Connie či Dizzy. 
Tento výchovně–vzdělávací pro-
gram „Psí dobrodružství“ pro děti 
připravil líbeznický spolek Sirius 
Třebíč, který také pořádá letní pří-
městský tábor v  ZŠ v  Líbeznicích 
v termínu 10. – 14. července 2017 
pro děti ve věku 4 – 9 let. Více in-
formací a on-line přihlášku najdete 
na www.siriustrebic.cz

(Iva Sieberová, Sirius Třebíč)

Děti z MŠ se seznámily s prostředím knihovny Foto: M. Strouhalová

Connie a Dizzy mají nekonečnou trpělivost 
Foto: I. Sieberová

Tématem letošního plesu byla Cesta kolem světa Foto: V. Žihla



Baštěcký zpravodaj

6

 

 

 

6. Baštěcký country bál 

V sále resaurace „ U Jezera “  ve Zloníně 
 

K tanci a poslechu hraje skupina  

                             „ Kapelníci “ 
 
              Vstupné 150 Kč 
 
Prodej vstupenek na tel.č.: 737 534 724 

Autobus z Baště do Zlonína a zpět zdarma,  

tam v 18:00 a v 18:30 hod., zpět 01:30 hod. 
 
  Soukromá akce neformální sdružení    

Kdy? 11.3.2017        
                             V kolik? 19:00 hodin   

SHRNUTÍ PODZIMNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ SOUTĚŽE
Po  vydařené jarní části IV. třídy, kde jsme vybojovali postup do  vyšší 
soutěže, jsme vstoupili do  podzimní části s  odhodláním hrát slušný 
fotbal a pohybovat se v klidných vodách. Od začátku jsme přistupovali 
ke  každému zápasu svědomitě a  postupně nabírali sebevědomí. První 
kola ukázala, že soutěžní ročník bude kvalitnější a  náročnější. Avšak 
síla našeho týmu po  letním doplnění byla dostatečná na  to, abychom 
každé kolo bodovali. Musíme vyzdvihnout důležitá vítězství na  hřiš-
tích soupeřů, jako v Nehvizdech nebo v Měšicích. Ukázali jsme kvalitní 
fotbal, vypracovali množství šancí a  vytvořili dobrou partu, která byla 
schopná se vyburcovat k  dobrým výkonům. Jediné malé zaváhání nás 
potkalo v  posledním kole doma proti Mochovu, kde jsme nedokázali 
proměnit velké množství šancí  a  soupeř nás trestal. Na  konci podzi-
mu nás trápilo větší množství zranění, pracovní povinnosti jednotlivců 
a někdy taky nečekané absence některých hráčů.

Místo  Název týmu Z V R P Skóre B +/-

1. TJ Sokol Šestajovice 13 10 2 1 46:13 32 14

2. SK Bášť 13 9 1 3 31:21 28 10

3. AFK Nehvizdy 13 8 2 3 39:23 26 5

4. FK Brandýs n.L. B 13 8 1 4 39:31 25 7

5. Sokol Měšice 13 7 2 4 41:30 23 5

6. Sokol Mochov 13 7 1 5 33:26 22 1

7. SK Viktoria Sibřina 13 6 2 5 28:25 20 -1

8. TJ Jiskra Kojetice 13 6 1 6 41:31 19 -2

9. 1.FC Líbeznice 13 6 1 6 30:40 19 -2

10. TJ Sokol Sluhy 13 4 2 7 17:33 14 -4

11. SK Zeleneč B 13 3 4 6 31:39 13 -5

12. Svornost Brázdim 13 2 3 8 33:40 9 -12

13. Sokol Větrušice 13 2 0 11 20:41 6 -15

14. Sokol Předboj 13 2 0 11 14:50 6 -12

Celkově musíme hodnotit podzimní účinkování našeho „A“ mužstva 
jako velmi dobré. Potěšila jak hra, tak i  přístup a  bojovnost. Musíme 
poděkovat realizačnímu týmu za vytvořené podmínky, Obecnímu úřa-
du za veškerou podporu a taky fanouškům za maximální podporu, a to 
i na hřištích soupeřů. Moc děkujeme!
Přípravu na odvetnou část jsme zahájili první lednovou sobotu. Máme 
naplánované vysokohorské soustředění začátkem března a  taky něko-
lik přípravných zápasů.
Před jarní částí soutěže ještě vyměníme ochrannou síť  za dolní bránou 
– u bytovky, kterou nám zakoupil OÚ. Budeme nadále usilovat přinášet 
všem zábavu, a  to jak na  hřišti, tak v  rámci tradičních společenských 
akcí, které organizujeme. Těšíme se na další setkání. Sportu zdar!

(Attila Magyar)
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POZVÁNKA KE CVIČENÍ

ROK 2016 VE FOTBALOVÉ PŘÍPRAVCE

Milé dámy, paní, maminky, děvčata, babičky, slečny, tety, prostě a hlav-
ně ŽENY, protože těmi jsme především. Oslovila jsem vás již v  mi-
nulém roce a  letos znovu. Nabízím vám možnost zacvičit si kousek 
od domova za dnes směšnou cenu 50 Kč (díky obecnímu úřadu). Mým 
plánem je zaměřit se na  skupinu žen, které cvičily naposledy v  nácti  
letech nebo také vůbec anebo i  takové, co to pořád zkouší a  nemají 
výdrž. Možná i cítíte, že tělo si to žádá, díky problémům se zády, klouby, 

V  současné době má naše 
fotbalová mládežnická zá-
kladna 35 členů a  5 trené-
rů. Kluci a  holky trénují 
ve  třech kategoriích starší 
přípravka, mladší přípravka 
a  mini přípravka. Trénin-
ky v  jarní a  podzimní části 
máme dvakrát týdně na fot-
balovém hřišti. V  zimním 
období využíváme novou 
sportovní halu Na  Chru-
pavce a  tělocvičnu v  ZŠ 
a ZUŠ v Líbeznicích.
Na  jaře 2016 jsme kluky 
přihlásili do  okresní fotba-
lové soutěže starší příprav-
ky. Soutěž se hraje turnajo-
vě. Ve  skupině bylo 6 týmů 
a každý tým se stane jednou 
pořadatelský. Na  nás vyšlo 
pořádání turnaje na  květen.  
Počasí nám přálo, přišlo nás 
podpořit několik fanoušků 
a  pořadatelsky jsme to na  poprvé zvládli. Celou sezónu jsme ukončili 
na  krásném 4. místě. Byl to půl rok poznávání a  čerpání nových zku-
šeností. 
Mezitím se fotbalová základna rozrostla, a tak jsme na podzim do nové 
soutěže přihlásili dva týmy, mladší a starší přípravku. V současné době 
máme odehranou podzimní část, kde jsme skončili na  třetím a pátém 
místě a připravujeme se na jarní kolo.
V zimních měsících obě přípravky odehrály nebo ještě odehrají něko-
lik halových turnajů a  jeden zahraniční turnaj na Slovensku. Pro mini 
přípravku jsme se stali pořadatelským týmem Mikulášského turnaje. 
Naši nejmenší si vyzkoušeli fotbalovou atmosféru a  ceny jim předal 
sám Mikuláš.
Aby se kluci neznali jen z fotbalu a trenéři se mohli lépe poznat s rodiči, 
připravujeme akce i  mimo hřiště. Na  podzim jsme si udělali místo tré-
ninku několik společných procházek po  Bašti a  okolí. Vzali jsme kluky 

do  kina a  rozlučku se sezónou jsme připravili na  bowlingu. Tyto akce 
přispívají k stmelení kolektivu a užívají si to jak děti, tak  i většina rodičů.
Ale jsou i  věci, které nás trápí. Stále sháníme trenéry, hlavně k  mini 
přípravce. Rádi přivítáme trpělivé tatínky (maminky), naše zkušenosti  
rádi předáme. A další pro nás, znepokojivá věc je, že letos nám věko-
vě končí několik kluků ve  starší přípravce. Rádi bychom se rozrostli 
o  mladší žáky, ale chybí nám kluci ročníků 2005 a  2006. Pokusíme se 
i o nábor v okolních obcích, nechceme kluky pouštět do jiných klubů, 
jen proto, že pro ně nemáme kategorii.
Stále přijímáme nové členy, děti narozené r. 2005 až 2010. Od  polo-
viny března (po  změně na  letní čas) se na  naše tréninky můžete při-
jít podívat každou středu a  pátek od  17, 00 hod na  fotbalovém hřišti 
v  Bašti. Vaše dotazy ohledně členství v  klubu vám rádi zodpovíme 
na fotbalbast@seznam.cz. 

(Milan Juska)

Nejen fotbalem se baví malí fotbalisté Foto: M. Juska

nadváhou. Začátek bude rychlejší, abychom se zahřály a potom bude-
me posilovat, protahovat se za  využití nejen našeho těla, ale i  pomů-
cek (míče, bosu..) Věřím, že když překonáte únavu, nechuť vykročit, 
či najít někoho na  hlídání dětí a  opustit rodinu či práci o  něco dříve, 
budeme dobrá parta a  budeme se na  cvičení těšit, zdravím Dominika 
Poláčková.

(BoruvkaD@seznam.cz)

Tabulka: mladší přípravka po podzimní části soutěže

Místo  Název týmu V R P Body Skóre

1. TJ Aero Odolena Voda 21 3 6 66 130:66

2. FK Brandýs-Boleslav A´ 21 1 8 64 169:61

3. TJ SK Bašť 20 3 7 63 132:81

4. TJ Slavia Radonice B´ 15 5 10 50 143:83

5. TJ Sokol Klecany 3 2 25 11 50:184

6. TJ SKK Hovorčovice 2 2 26 8 39:188

Tabulka: starší přípravka po podzimní části soutěže

Místo  Název týmu V R P Body Skóre

1. TJ SKK Hovorčovice 2007 29 1 0 88 195:15

2. SK Zeleneč 22 2 6 68 131:38

3. TJ Aero Odolena Voda 15 2 13 47 72:81

4. TJ Sokol Měšice 8 3 19 27 43:121

5. TJ SK Bašť 5 5 20 20 43:145

6. TJ Sokol Klecany 3 3 24 12 39:123
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V BAŠTI V ROCE 2016 BEZPEČNĚJI
Dle statistik Policie ČR bylo za uplynulý rok 2016 spácháno v katastru 
obce Bašť celkem 9 trestných činů. V 6-ti případech se jednalo o majet-
kové trestné činy, jako je vloupání nebo pokus vloupání do rodinných 
domů nebo krádež jízdních kol. Po jednom byly spáchané trestné činy  
ohrožení pod vlivem návykové látky, zanedbání povinné výživy a neo-
právněný přístup k  PC systému a  nosiči informací. Z  výše uvedených 
trestných činů byly prozatím dva objasněny přímo a  jeden trestný čin 
následně.  V loňském roce tedy došlo ke snížení nápadu trestné činnosti 
v obci oproti letům předcházejícím.

  2013 2014 2015  2016

Spácháno 
celkem 26 24 26 9

Objasněno 
přímo 5 3 4 2

Objasněno 
dodatečně 3 8 4 1

Na uvedených výsledcích má velkou zásluhu úzká spolupráce mezi OO 
PČR Odolena Voda a Obecní policií Líbeznice, která se značnou měrou 
podílí na  objasňování a  předcházení trestné činnosti v  obci. Velkým 
přínosem pro zajištění bezpečnosti v obci je také instalovaný kamerový 
systém obce Bašť. 
Obecní policie Líbeznice v loňském roce řešila v katastru obce Bašť cel-
kem 98 přestupků, z čehož bylo 36 přestupků řešeno v blokovém řízení 
a  15 přestupků bylo postoupeno místně příslušným orgánům k  správ-
nímu řízení. Ostatní přestupky byly vzhledem ke své nízké společenské 
nebezpečnosti řešeny pouze napomenutím.
Strážníci OP Líbeznice dále v  6 ti případech usměrňovali provoz při 

dopravních nehodách v k.ú. Bašť, 3 případy předali strážníci policistům 
z  OO PČR Odolena Voda pro podezření ze spáchání trestného činu, 
v 17 ti případech byl řešen volný pohyb psů na veřejném prostranství, 
ve  4 případech byl řešen nález opuštěných věcí, ve  3 případech stráž-
níci vyjížděli na  oznámení elektronického zabezpečovacího systému 
PCO v  rámci zabezpečení obecních budov. V  7 případech zajišťovali 
strážníci místo požáru nebo prověřovali oznámení o požáru v katastru 
obce, v 11 případech bylo ze strany OP provedeno oznámení OÚ Bašť 
o  nejrůznějších závadách obecně prospěšných zařízení nebo majetku 
ve  správě obce, ve  třech případech byly strážníci OP Líbeznice na  žá-
dost orgánů činných v  trestním řízení jako nezúčastněná osoba při 
nejrůznějších úkonech v  trestním řízení v  k.ú. Bašť. V  6 ti případech 
provedli strážníci preventivní přednášky pro seniory v  rámci projektu 
Bezpečný domov a pro děti z MŠ Bašť zaměřené na bezpečné chování 
v dopravě a bezpečné chování obecně.  Ve 4 případech prováděli stráž-
níci dohled při konání kulturních akcí obce. 
Od  1.12.2016 doplnil stav obecní policie nový strážník. Nastoupil 
na místo našeho bývalého kolegy, který v březnu loňského roku odešel 
pracovat do  místa svého trvalého bydliště. Nový kolega Josef Hladký 
má několikaletou praxi u Police ČR, kde působil jako inspektor se za-
měřením na  zpracování dopravních nehod u  výjezdu služby doprav-
ních nehod PČR, Praha venkov – východ. Vystudoval Střední odborné 
učiliště strojírenské Aero Vodochody, SPŠT Praha a od roku 2004 pra-
coval nepřetržitě u PČR.  Mezi jeho koníčky patří sport, jízda na kole, 
bojové sporty, fotbal a  florbal. Strážník J. Hladký bude v  rámci územ-
ní působnosti OP Líbeznice pracovat jako strážník okrskář zejména 
v obci Líbeznice. 
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat vedení obce Bašť a zaměstnan-
cům obce za spolupráci s OP Líbeznice v uplynulém roce 2016

 (Rudolf Sedlák, velitel Obecní policie Líbeznice)

Ilustrační foto

V OBLASTI PREVENCE BEZPEČNOSTI SPOLUPRACUJE BAŠŤ
S LÍBEZNICKOU OBECNÍ POLICIÍ

V tomto roce opět proběhnou akce pro různé cílové skupiny. Setkání se seniory v dubnu bude zaměřené na pokračování projektu Bezpečný domov, v říj-
nu proběhne setkání s tematikou bezpečného chování seniorů v silničním provozu. Školky navštíví strážníci OP Líbeznice v dubnu a v červnu se mohou 
předškoláci opět těšit na návštěvu dopravního hřiště v Líbeznicích. Koncem května si budeme moci prohlédnout techniku Integrovaného záchranného 
systému, do kterého patří i Obecní policie, na společné akci dobrovolného svazku obce Region povodí Mratínského potoka. V rámci těchto Dnů nad 
Prahou se Bašť bude prezentovat Naučnou stezkou na Beckov.

(meg)

Mělnická 43, Líbeznice
(budova obecního úřadu)

úřední hodiny: pondělí 16 – 18 hodin
tel: 724 112 124

e-mail: obecnipolicie@libeznice.cz

OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE
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Divadlo Hybernia
uvádí nový český 
rodinný muzikál 
na motivy známých
příběhů L. Carrolla 
Alenka v říši divů
a Za zrcadlem

neděle 4. června od 15 hodin
vstupenky se 40% slevou za 350 Kč
doprava zdarma

Přihlášky do 28. února na www.bastsebavi.cz

Myslivecký spolek „BECKOV“ Bašť
Vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ  

PLES
25.2.2017 

Sokolovna Veltěž
  začátek 20:00

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

Vstupné 150,- Kč
Bohatá tombola    
Vstupenky  721 804 568
 – J. Celler

Líbí se vám 
náramky?
Chcete si 
odpočinout od 
dětí?
Rády tvoříte?
Pak přijďte mezi 
nás ...

PÁTEK V 
POHODĚ
10. března
Obecní 
knihovna
19 hodin
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SK Ďáblice – fotbalový oddíl 
pořádá pro holky a kluky 
již VII. ročník míčového kempu
se zaměřením na fotbal, tenis, míčové hry a plavání.
Kemp je určen dětem od 4 do 12 let. 

Program bude probíhat ve sportovním areálu
fotbalového oddílu – Kokořínská 300/34, 
Praha 8–Ďáblice, plavání v Rehaklubu 
s bazénem 4 x 6 metrů.

Termín konání:  1. turnus: 17.–21. července 2017
2. turnus: 24.–28. července 2017

Kemp trvá od pondělí do pátku vždy od 8 do 16 hodin.

Svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim jsou zajištěny.
Cena kempu je stejně jako v loňském roce 3 000 Kč.
Sleva 10% na další děti z jedné rodiny, nebo při účasti i na druhém termínu kempu.

O děti se bude starat odborný tým trenérů a aktivních hráčů.
Vedoucí kempu: Michal Mošnička a Jan Němec.

Kontakt: veselemice@email.cz, mobilní tel.: 603 267 237
Další informace, přihlášku na kemp si můžete stáhnout na www.veselemicezdablic.cz 

GOLF ZLONÍN 
DĚTI VE ZLONÍNĚ

JARNÍ GOLFOVÉ KURZY 2017 
ZAČÍNÁME 04/2017. KURZY JSOU URČENY PRO VŠECHNY VÝKONNOSTI.   

ÚTERÝ A/NEBO PÁTEK, 17:00-18:00. CENA: 1.500,-/10 lekcí. 

PŘÍMĚSTSKÉ GOLFOVÉ TÁBORY 2017 
TERMÍNY: 10-14.7.      21-25.8.             PO-PÁ, 8:00-15:00 (7:45-8:15 příchod dětí, 

15:00-17:00 – lze domluvit individuální program za příplatek, kontaktujte nás).    CENA: 3.300,- 

PRONÁJEM GOLF A CAFÉ ZLONÍN 
RODINNÁ OSLAVA NEBO AKCE - SPORTOVNÍ DEN PRO DĚTI, AKCE PRO 
KAMARÁDY.... Zavolejte, domluvte si termín, přijeďte se podívat.

GOLF ZLONÍN 

HŘIŠTĚ PRO DĚTI, RODINY, 
ZAČÁTEČNÍKY, NOVÉ ZÁJEMCE, 
ALE I GOLFISTY… 

R O D I N N Á A P Ř Á T E L S K Á 
A T M O S F É R A N A G O L F U 
NEDALEKO PRAHY. 

GOLF CLUB ZLONÍN z.s. 

ZLONÍN 142, 250 64 

(14km od OC Letňany směr Neratovice/Mělník) 

WWW.GOLFZLONIN.CZ 

+420 731 589 638 

Golf Club Zlonín je již od roku 2010 členem České golfové federace.

Cykloturistický pobyt
v Českém ráji
Libuň, Bílý dům
5. - 12. srpna

1. den: příjezd, ubytování
2. den: Prachovské skály (cyklovýlet)
3. den: Sedmihorky (naučná stezka,
    minigolf, koupání)
4. den: Trosky (hrad, muzeum panenek
    a medvídků)
5. den: Prachovské skály (pěší výlet,
    koupání)
6. den: Hruboskalsko, Šťastná země
7. den: Prachovské skály (cyklovýlet)
8. den: odjezd

Cena 3 700 Kč za osobu, 3 000 Kč pro děti 
do 9 let 
(s polopenzí, bez vstupů a dopravy); 
možnost plné penze
Rezervace do 28. února, rezervační poplatek 
500 Kč za osobu
Bližší informace a přihlašování na 
www.bastsebavi.cz

               Sirius Třebíč, z. s.  
 

 
Příměstský tábor s pejsky 
 

     pro děti ve věku 4 - 9 let 
 
Místo konání: Líbeznice – areál ZŠ (rondel) 
 
Termín: 10. – 14. červenec 2017 
 

Cena: 2100,-- (sourozenecká sleva 100,--/dítě) 
(Cena zahrnuje stravování – 2 x svačinu, oběd, celodenní pitný režim, lektorné, režijní náklady 
na výchovně vzdělávací program)  
 
Po celou dobu budou dětem k dispozici vycvičení psí terapeuti, těšit se mohou na 
zlaté retrievery Connie, Dizzy a další pejsky.  
 
 

  

 
 

Více informací a on-line přihláška: 
www.siriustrebic.cz 

 
 

Iva Sieberová – siriustrebic@volny.cz 
608847675 

IČO 26987937 
 

+420 608 847675 

Pod školou 555 
250 65  Líbeznice 

 

www.siriustrebic.cz 
siriustrebic@volny.cz 
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