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PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA NÁVRH 
NOVÉ ŠKOLY V LÍBEZNICÍCH
Po  dramatickém zvýšení zájmu o  líbeznickou školu v  posledních letech vyvstal znovu 
problém nedostatečné kapacity. Vyřešit by jej měla nová budova pro 500 dětí. Ta bude 
představena 7. prosince 2017 od 19 hodin v sále ZŠ a ZUŠ Líbeznice.

Zastupitelé Líbeznic a okolních obcí, řeší od jara, jak zajistit potřebnou kapacitu pro děti z celého 
území. Mnoho let zpět se do líbeznické školy hlásilo z celého spádového obvodu školy kolem 50 
procent dětské populace. V  posledních dvou letech zájem skokově vzrostl až na  letošních 98%. 
Demografické prognózy správně předpověděly nárůst počtu dětí v území. Takové zvýšení zájmu 
ale předpovědět nemohly. „Na jedné straně nás to samozřejmě těší. Je to vizitka školy. Na druhou 
stranu ale musíme řešit nový kritický nedostatek místa,“ vysvětluje ředitelka školy Ivana Pekárková.
Kvůli řešení kritické situace svolal starosta Líbeznic na září dokonce historicky první společné jednání 
zastupitelstev obcí spádového obvodu školy. Při něm Martin Kupka představil možnosti, jak krizovou 
situaci řešit. Z rozsáhlé diskuse vzešlo jako nejschůdnější, byť velmi komplikované řešení, vybudovat 
v Líbeznicích v nejkratší možné době novou budovu pro 500 dětí a v horizontu pěti let vybudovat 
kompletní novou devítiletku v některé ze sousedních obcí. Ukázalo se, že nejblíže by k tomu mohla 
mít Bašť. Nová kapacita 500 míst je pro Líbeznice jasným limitem jak kvůli stávajícímu zázemí tělo-
cvičen, tak samozřejmě také kvůli dopravě a parkování.

UNIKÁTNÍ PODŘÍPSKÝ BETLÉM S FIGURKAMI 
ZE ŠUSTÍ ODHALÍ NOVOU POHYBLIVOU ČÁST
Bašť se baví navázala dlouhodobou spolupráci s  lidovou výtvarnicí paní Jiřinou 
Šustrovou z  Prodejní dílny lidové tradice v  Bechlíně. Tam se první neděli adventní 
představí PODŘÍPSKÝ BETLÉM se svou novou pohyblivou část.

   Pokračování na str. 3

   Pokračování na str. 7

DOČASNÁ ZMĚNA ÚŘEDNÍCH 
HODIN

Od 17. 1. do 28. 2. 2018 včetně se mění 
úřední hodiny obecního úřadu. Každou 
středu bude otevřeno od 8 do 11 a od 
13 do 19 hodin.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
BEZ HOTOVOSTI

Připomínáme vám možnost platby po-
platků za popelnice, bioodpad, psy, ově-
řování, výpisy z CzechPointu prostřednic-
tvím těchto platebních karet.

POPLATKY ZA POPELNICE,  
BIOODPAD A PSY

Poplatky bude možné platit v  hotovosti 
i platebními kartami v úředních hodinách 
na OÚ od 15. ledna do 28. února 2018.

Popelnice:     80 l      120 l
Svoz:   
Týdenní  1 850 Kč       2 200 Kč
Sezónní  1 500 Kč       1 850 Kč
Čtrnáctidenní 1 400 Kč       1 600 Kč
Popelnice na plast     200 Kč
Popelnice na papír     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 14. února 2018 (ve zprávě pro pří-
jemce uveďte příjmení plátce, ulici, číslo 
popisné a  objem popelnice, poplatek za 
popelnici na plast a papír nelze v 1. roce hra-
dit platbou na účet). Známky včetně smluv 
vám budou doručeny do vašich poštovních 
schránek. Při platbě po uvedeném termínu 
vám nemůžeme garantovat doručení znám-
ky do prvního březnového svozu.
Slevy pro důchodce lze uplatnit pouze 
při hotovostní platbě nebo platbě kartou. 
Prosíme, svůj nárok oznamte jako první před 
výběrem velikosti popelnice.

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu přejí 
všem spoluobčanům příjemné 
prožití vánočních svátků 
v kruhu svých nejbližších 
a úspěšný vstup 
do roku 2018.

Pohyblivý betlém z kukuřičného šustí můžete navštívit v Bechlíně  Foto: J. Šustrová
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ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN 
OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní úřad v Bašti od 22. prosince 2017 do  
2. ledna 2018 bude otevřen pro veřejnost 
následovně:

Pátek 22. 12. zavřeno
Pondělí 25. 12.  zavřeno
Úterý 26. 12. zavřeno
Středa 27. 12. 8 – 17 hodin
Čtvrtek 28. 12. zavřeno
Pátek 29. 12. zavřeno

Zaměstnanci úřadu se na vás v novém roce 
těší v úterý 2. ledna 2018.

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Ve dnech 18. 12. 2017 - 7. 1. 2018 bude 
obecní knihovna uzavřena.

UKONČENÍ SVOZU BIOPOPELNIC 
A UKLÁDÁNÍ ZAHRADNÍHO 
ODPADU NA SBĚRNÉM MÍSTĚ

Poslední svoz biopopelnic v letošním roce 
proběhl v pondělí 27. listopadu. 
Zahradní odpad bude možné letos napos-
ledy odvézt na  sběrné místo v  sobotu 
2. prosince od 8 do 12 hodin. 

PODZIMNÍ A ZIMNÍ PROVOZNÍ 
DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA

Od  9. prosince 2017 do  února 2018 bude 
sběrné místo v  provozu každou sobotu 
pouze od  9:00 do  10:00 hodin. Přijímán 
bude velkoobjemový odpad a  elektrood-
pad. V úterý bude sběrné místo opět ote-
vřeno až na jaře.
V  období vánočních svátků bude sběrné 
místo v sobotu 30. prosince 2017 uzavřeno.

SVOZ SMĚSNÉHO ODPADU

Během vánočních svátků a  Nového roku 
bude probíhat svoz směsného odpadu 
v  pravidelných čtvrtečních termínech. 
O  Vánocích je do  kontejnerů na  tříděný 
odpad odkládáno větší množství papíru 
a  plastů než v  ostatních obdobích roku. 
Nezapomeňte prosím vždy rozložit krabice 
a  kartonové obaly a  sešlápnout plastové 
lahve. Kontejnery tak zbytečně nebude 
zaplňovat vzduch.

VÁNOČNÍ STROMKY

Vánoční stromky bude možné průběžně 
odkládat od soboty 30. prosince do nedě-
le 14. ledna 2018 ke  kontejnerům na  tří-
děný odpad na  všech stanovištích v  Bašti 
s výjimkou Nové Baště. V Nové Bašti bude 
z  prostorových důvodů možné vánoční 
stromky odkládat na parkovacích místech 
na rohu Měšické a Hovorčovické ulice. 

OBECNÍ ÚŘAD BAŠŤ HLEDÁ 

knihovnici na úvazek 0,2. Předpokladem 
je předložení záměru Oživení knihovny 
v Bašti v rozsahu 2 stran A4. Výběrové řízení 
bude vypsáno a bližší informace podá sta-
rostka obce (774 994 500) po 4. prosinci 
2018. Sledujte web obce.

JÍZDNÍ ŘÁD O VÁNOCÍCH 

Od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018 
bude platit na lince PID 368 prázdninový 
jízdní řád.
Bude mírně omezen počet spojů v ranní 
přepravní špičce pracovních dnů ve směru 
na Ládví a nebude obsluhována zastávka 
Líbeznice, škola.
V neděli 24. prosince bude provoz linky 
ukončen v 18 hodin, v sobotu 31. prosince 
pak ve 22 hodin.

INDIVIDUÁLNÍ SBĚR TŘÍDĚNÉHO ODPADU 
Z DOMÁCNOSTÍ

Individuální sběr plastů z domácností má za sebou první rok fungování. Mezi občany 
bylo rozděleno 200 kusů žlutých popelnic. Pro rok příští bude toto množství navýšeno 
o dalších 100 kusů. Roční svoz jedné popelnice stojí 950 Kč včetně DPH, z toho 200 Kč 
hradí uživatel služby, zbytek obec Bašť.

V LEDNU OPĚT K VOLBÁM
Volba prezidenta ČR se bude konat v  pátek 12. ledna 2018 od  14.00 do  22.00 hodin 
a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo se bude konat 
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 
hod. V obci Bašť je vytvořen jeden volební okrsek s adresou Obecní 126, Bašť pro všechny 
voliče, mající trvalý pobyt v obci.

Nedávno provedený dotazníkový průzkum, 
kterého se zúčastnilo 80 osob, ukázal vhod-
ně zvolenou velikost sběrné nádoby i  četnost 
svozu, přijatelný roční poplatek, ale také zá-
jem o  individuální třídění papíru. V  roce 
2018 bude proto projekt pokračovat a u domů 
v Bašti se objeví také modré popelnice.

Sběr plastů
Individuální sběr plastů z  domácností bude 
za stejných podmínek pokračovat i v  roce 2018. 
Uživatelé žluté popelnice musejí pouze zaplatit 
roční poplatek ve  výši 200 Kč. Ti, kteří zájem 
o  individuální svoz plastů už mít nebudou, vrá-
tí nejpozději do  konce února sběrnou nádobu 
na  obecní úřad. Pro nové zájemce bude svoz 
zahájen v únoru, případně v březnu. Žlutou po-
pelnici o objemu 120 litrů bude možné objednat 
a zaplatit od 15. ledna osobně na obecním úřadě 
(v prvním roce z administrativních důvodů není 

možná platba převodem na účet), a to do vyčer-
pání zásob. Rezervace nebudou přijímány. Sběr-
ná nádoba bude vyvážena jednou za  14 dnů. 
Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplat-
ku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. 

Sběr papíru
Nově bude od února 2018 zahájen individuál-
ní sběr papíru z  domácností. Modrou popel-
nici o  objemu 120 litrů bude možné objednat 
a zaplatit od 15. ledna pouze osobně na obec-
ním úřadě (v  prvním roce z  administrativ-
ních důvodů není možná platba převodem 
na  účet), a  to do  vyčerpání zásob 200 kusů 
nádob. Rezervace nebudou přijímány. Roč-
ní poplatek činí 200 Kč. Sběrná nádoba bude 
vyvážena jednou za  14 dnů. Podmínkou pro 
zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a  li-
kvidaci komunálního odpadu.

(sta)

Právo volit mají státní občané ČR (cizí stát-
ní příslušníci nevolí) a  občané, kteří alespoň 
druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let. 
Při volbách nemůže hlasovat volič, u  něhož 
nastala překážka volebního práva: omeze-
ní osobní svobody z  důvodu ochrany zdraví 
lidu („karanténa“) nebo omezení svépráv-
nosti ve  výkonu volebního práva. Voliči bude 
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a  státní občanství ČR občanským 
průkazem nebo cestovním pasem. Každý volič 
obdrží nejpozději tři dny přede dnem voleb (tj. 
9. 1. 2018) do schránky obálku v modré barvě, 
ve které budou hlasovací lístky. Při případném 
druhém kole voliči obdrží hlasovací lístky pří-
mo ve  volební místnosti. Hlasování probíhá 
tímto způsobem: každý volič obdrží obálku 
v šedé barvě   a v prostoru určeném pro úpra-
vu hlasovacích lístků vloží do  této obálky je-
den hlasovací lístek, který žádným způsobem 
neupravuje. Volič může požádat o  hlasování 
do  přenosné volební schránky. Každý volič si 
může požádat o  vydání voličského průkazu, 
a  to osobně nejpozději 2 dny přede dnem vo-
leb, tj. 10. 1. 2018 do 16.00 hodin (příp. 24. 1. 
2018) nebo podáním doručeným nejpozději 7 
dnů přede dnem voleb, tj. v  pátek 5. 1. 2018 
(příp. 19. 1. 2018). Podání může být v  listinné 

podobě opatřené úředně ověřeným podpisem 
nebo v  elektronické podobě zaslané pouze 
prostřednictvím datové schránky voliče. 

(voj)
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA NÁVRH NOVÉ ŠKOLY V LÍBEZNICÍCH
   Pokračování ze str.1

Hned druhý den po  společném jednání obec-
ních samospráv vyhlásila obec Líbeznice archi-
tektonickou soutěž na návrh nové budovy školy. 
Předmětem zadání nebyl jen objekt pro 20 no-
vých tříd, ale také kapacitní kuchyň s  jídelnou 
pro celou školu, dostatečné dopravní napojení 
a dostatečně velké parkoviště. Zároveň se měli 
architekti vypořádat s  tím, aby byla nová ško-
la co nejlépe propojena se stávajícími školními 
objekty a bylo ji možné po 15 až 20 letech s co 
nejnižšími náklady přestavět na byty s pečova-
telskou službou či jiný podobný druh bydlení 
pro seniory.
V  souvislosti s  připravovanou výstavbou se 

MŠ BAŠŤ PŘIJME 

od 1. 1. 2018 kvalifikovanou učitelku na 
plný úvazek. Nabídky zasílejte na e-mailo-
vou adresu: ms.bast@seznam.cz

HLEDÁ SE 

”náhradní babička” pro našeho Kubíčka. 
msusoudku@seznam.cz

DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA 
PŘIJME BRIGÁDNÍKA - OBSLUHU 
ZRCADLOVÉHO BLUDIŠTĚ

Hledáme brigádníka (vhodné pro ženy 
i  muže) na  pozici obsluhy do  nově ote-
vřeného zrcadlového bludiště v  Líbez-
nicích. Otevřeno bude od 2. 12. 2017 celo-
ročně každou sobotu a  neděli od  11.00 
do 17.00 hodin (vyjma 24. 12. 2017). Mož-
nost pracovat každý víkend nebo si domlu-
vit termíny služeb. Vhodné pro čiperného 
důchodce nebo studenta z Líbeznic a okolí.

DALŠÍ INFORMACE A KONTAKT:
tel.: 602 207 630, reditel@divadlokouzel.cz

	
	

ozvaly hlasy, že by si problém měly řešit obce 
samostatně. Dovoluji si upozornit, že Bašť se 
situací zabývá již druhým rokem. Bašť za-
hájila diskuzi k  výstavbě nové školy v  obci 
v  roce 2016. Na  program zasedání zastupi-
telstva obce dne 27. června 2016 byl zařazen 
bod Návrhy řešení nedostatečných kapacit 
ZŠ a  MŠ. Na  základě závěrů z  jednání necha-
la obec vypracovat Demografickou studii pro 
Bašť a  okolní obce stávajícího školského ob-
vodu i  případně nově vytvářeného školského 
obvodu pro Předboj, Zlonín a  Bašť. Výsled-
ky demografické studie byly prezentovány 
na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 2. 2017. 

Vizualizace vstupu do nového objektu základní školy  Autor: Ing. arch. D. Grulich

Na  jejich základě byly shromážděny informa-
ce o  možných pozemcích pro umístění školy, 
proběhla jednání s  jejich vlastníky o cenových 
představách a  zároveň byly prověřeny možné 
zdroje financování. Tyto informace byly pře-
dány zastupitelům obce na  zasedání dne 6. 3. 
2017. Ceny pozemků se pohybují od  8 do  16 
miliónů korun, územní plán obce umožňu-
je na  tyto pozemky umístit stavbu občanské 
vybavenosti, tj. i  ZŠ. Stavba ZŠ pro potřeby 
Baště by si vyžádala investici okolo 70 milió-
nů Kč, v  případě vytvoření školského obvodu 
s  dalšími obcemi by se jednalo o  100 miliónů 
Kč. Tyto odhadované částky se týkají výstavby 
pouze školy bez potřebné infrastruktury pro 
tělocvičnu a  jídelnu atd. V  současné době ne-
existují zdroje na  financování takto významné 
akce. IROP, ITI i MF ČR financují pouze rozši-
řování kapacit již existujících škol, nové školy 
mohou vznikat pouze v  místech se sociálně 
vyloučenou lokalitou, kterou v  obci ani v  ce-
lém ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
bohudík nemáme. Proto Bašť přivítala návrh 
na řešení výstavbou nových objektů v 1. etapě 
v Líbeznicích a ve 2. etapě v Bašti s  tím, že se 
stále bude jednat o ZŠ a ZUŠ Líbeznice, tudíž 
o rozšiřování stávající školy. 

(cuc, s využitím webu obce Líbeznice)

ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU KYNOLOGIE BAŠŤ 

Spolek kynologie Bašť, pořádá 15. 12. 2017 od 19 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.
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           DIVADELNÍ 
ZÁJEZDY

 2018
Klára a Bára

(s Ivanou Chýlkovou a Evou Holubovou 
v hlavních rolích)
Divadlo Studio Dva, 11. ledna
vstupenky 200 až 350 Kč

Muž se železnou maskou (muzikál)
Divadlo Brodway, 1. března
vstupenky 330 až 450 Kč

Závazné rezervace do 5. prosince na telefonu 
283 981 065, mailem na ou@obecbast.cz nebo 
osobně v úředních hodinách obecního úřadu

Ceny již se 40 % slevou, doprava zdarma, 
další slevy pro členy Klubu seniorů

Dále připravujeme
Divadlo ABC, Holky z kalendáře
Divadlo U Hasičů, Bosé nohy v parku
Divadlo Na Fidlovačce, Jeptišky
Divadlo Pod Palmovkou, Králova řeč

HISTORICKY PRVNÍ AUTORSKÉ ČTENÍ
První autorské čtení proběhlo v  baštěcké 
knihovně koncem listopadu a  svoji premiéru 
zažila kniha Horalka z  pera Danky Šárkové. 
Kniha byla ještě teplá, jak ji spisovatelka při-
vezla čerstvou z  tiskárny. Baštěčtí čtenáři tak 
měli jedinečnou možnost být prvními, kdo si 
na knihu sáhl a kdo z ní slyšel úryvky.
Danka Šárková (1969) pravidelně publikuje 
v časopisech pro ženy a je lektorkou kurzů psa-
ní. Pracuje v oblasti osobního rozvoje a alterna-
tivní medicíny. Vystudovala postgraduální kurz 
psychologie a  stále se věnuje studiu hlubinné 
psychologie. Říká o sobě: „Každý problém beru 
jako výzvu na  své cestě životem, snažím se 
vše přijmou, prožít a odžít.“ Doposud napsala 
knihy Nezlomená osudem, Co se dnes hraje?, 
Pohádky 21. století, Tři plus jedna, Příběhy 
na lehátko, Cesta za „hranice“, Čekala jsem dlouho!, Zašívaná panenka, Světlo a tma a již 
zmiňovanou Horalku.
Autorské čtení z několika knih autorka doplnila vyprávěním ze svých cest. Ráda cestuje 
především po Africe a Asii, a tak měli posluchači možnost zažít safari i práci na ananaso-
vých plantážích. Večer v knihovně zakončila autogramiáda.

(cuc)

SVATÝ MARTIN PŘIVEZL POŘÁDNÝ VÍTR
Dvě stovky návštěvníků Svatomartinského jarmarku 
neodradilo větrné počasí a přišly do parku u knihov-
ny prožít svatomartinskou atmosféru. Nejdříve při 
převozu z Líbeznic uletělo několik stánků, pak se ně-
kterým stánkařům nepodařilo dojet na místo prode-
je, nakonec se plánované divadélko pro děti muselo 
přestěhovat do Centra pro rodinu Pohoda pod stře-
chu, ale to byl konec všem problémům, se kterými se 
musel pořádající spolek Bašť se baví vypořádat a zá-
bava mohla začít. Zimní náladu bohužel nenavodil 
sníh, tak muselo zastoupit Divadlo Koloběžka s hrou 
Popletená zimní pohádka. Zatímco rodiče ochutná-
vali svatomartinské víno z vinařství Vajgar z Rakvic, 
nakupovali výborné koláčky od Kerštofa nebo svíč-

ky, hračky a šperky, děti tvořily ve třech dílnách výrobky s předvánoční nebo vánoční tematikou. An-
dílky a čertíky z kukuřičného šustí je učila úžasná paní Jiřina Šustrová z Prodejní dílny lidové tradice 
v Bechlíně, členky Bašť se baví pro děti připravily výrobu vánočních ozdob z korálků nebo andělů 
z papíru. Prima odpoledne mohli účastníci zahájit nebo zakončit svatomartinskou husou v Restauraci 
Vila. Byla skvělá.            (cuc)

HALLOWEEN 2017
31. října jsme v  Bášti už tradičně 
oslavili tento původně anglosaský 
svátek, který je u  nás velmi oblí-
bený. Jako každý rok prošel vesni-
cí zástup rodičů a  dětí s  lampióny 
a v maskách. Po cestě občas narazili 
na zbloudilé duchy a strašidla. To je 
však neodradilo a ve zdraví došli až 
do cíle na fotbalové hřiště. Následo-
valo opékání buřtů, teplé i  studené 
nápoje a hlavně dobrá zábava.  Dě-
kujeme, že jste přišli v  tak hojném 
počtu a těšíme se na příští ročník.

(Eva Švarcová, Báštěcké ženy)

TVOŘENÍ Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
Po úspěšné perníkové dílně mezi nás opět zavítala paní Jiřina Šustrová z  
Prodejní dílny lidové tradice v Bechlíně, která se věnuje udržování  lido-
vých řemesel. Tentokrát přivezla vyprané, vybělené i barvené usušené 

kukuřičné šustí, ze kte-
rého se několik účastnic 
učilo vyrábět  postavy 
z betléma - Marii, Josefa 
a  Ježíška. Čtyři hodiny 
utekly jako voda a výro-
ba z  kukuřičného šustí 
pokračovala na  Svato-
martinském jarmarku, 
kde si děti vyráběly an-
děly a čertíky.

(cuc)

Danka Šárková je velmi energická mladá žena
Foto: I. Cucová

Šikovné ruce několika účastnic vytvořily nádherné figurky
Foto: I. Cucová

Návštěvníci jarmarku si mohli nakoupit u několika stánků
Foto: I. Cucová

Některé masky byly opravdu strašidelné
Foto: Baštěcké ženy

Přejeme všem
krásné Vánoce
a do Nového roku
2018 hodně
zdraví, štěstí
a spokojenosti
 Zahrádkáři
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KRÁLOVNA KAPESKA

Bašť se baví vás zve 
S dětmi na muzikál

Divadlo Hybernia Praha
Neděle 3. června 2018 od 15 hodin
Vstupenky se 40 % slevou za cenu 395 Kč
Doprava zdarma
Závazné rezervace do 5. prosince vyplněním 
přihlašovacího formuláře na www.bastsebavi.cz

Platba do konce února 2018

KUDY Z NUDY
 V BAŠTI

Přidejte se k nám a prostranství za knihovnou 
můžeme společně přetvořit i podle vašich představ

Projekt Kudy z nudy 
v Bašti finančně 

podporují

Přidejte se k nám
a zanechte v Bašti 
svůj nesmazatelný 

otisk

Pokud máte zájem zúčastnit se lednového veřejného 
plánovacího setkání, ozvěte se nám 

na bastsebavi@email.cz

Bašť se baví Bašť se baví 
otevíráotevírá

VÝTVARNÝ KROUŽEK VÝTVARNÝ KROUŽEK 
PRO DĚTI PRO DĚTI 

OD 5 DO 8 LETOD 5 DO 8 LET

každou středukaždou středu

od 17.45 do 18.45 hod.od 17.45 do 18.45 hod.
V Centru pro rodinu PohodaV Centru pro rodinu Pohoda

50 Kč/hod.50 Kč/hod.
Zájemci pište na bastsebavi@email.czZájemci pište na bastsebavi@email.cz
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Výběr balíčků na Mikuláše proběhne na Návsi 3. 12 .2017 od 15:00 – 18:00 hodin, 
vše pečlivě zabalené a popsané.

Nezávislé sdružení
„Báštěcké ženy“
ve spolupráci s obcí Bašť

vás zve na třetí
SOUSEDSKÉ POSTÁVÁNÍ
U SVAŘÁČKU
Náves, 3. prosince

Program
15.00 vánoční vystoupení MŠ 
15.15 Sněhuláci a jejich zimní radovánky
15.45 pásmo koled MŠ
16.00 Rybova Česká mše vánoční
16.15 rozsvícení vánočního stromu
16.20 vánoční laser show

Výběr balíčků na Mikuláše proběhne na Návsi 3. 12 .2017 od 15:00 – 18:00 hodin, vše 
pečlivě zabalené a popsané.
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Jak se žilo lidem v období baroka, jaké měli zvyky a čím se živili, můžete zjistit při 
návštěvě malé vesničky Bechlín, která se nachází v okrese Litoměřice mezi městy 
Štětí a Roudnice nad Labem.

V prodejní dílně lidových tradic můžete spatřit netradiční scénu Podřípského bet-
lému, která jistě pobaví malé i velké návštěvníky.
Výtvarnice Kateřina Hejdová ztvárnila scénu celého betlému, domečků i drobných 
rekvizit jako pohled do  pohádky. Postavy z  kukuřičného šustí vytvořila lidová 
umělkyně Jiřina Šustrová.

Vdechnutí života figurkám se zase podařilo výtvarníku Františku Hejdovi a panu 
Pavlovi Gärtnerovi. Přijďte se na chvíli zasnít...

A schválně: najdete v této malebné scenérii kluky, co si hrají na schovávanou, rákosku 
pana učitele, která je pomůckou obávanou, děvčátko, jež mamince podává panenku 
či hafany, co pobíhají po venku, neb dokonce lazebníka, který stříhá zákazníka?

I  když samozřejmě dominuje svatá rodina, pozorným divákům neuniknou ani 
tyto roztomilé detaily. Betlém můžete navštěvovat po  celý rok v  prodejní dílně 
lidových tradic v Bechlíně č. p. 18 od 11 do 19 hodin.

UNIKÁTNÍ PODŘÍPSKÝ BETLÉM 
S FIGURKAMI ZE ŠUSTÍ ODHALÍ 
NOVOU POHYBLIVOU ČÁST

   Pokračování ze str.1
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Od září děti pravidelně dvakrát týdně trénovaly 
a přibližně jednou za dva týdny se účastnily tur-
najů v rámci okresní fotbalové soutěže.
Mladší přípravka po  šesti turnajích podzimní 
části skončila na pátém, předposledním místě. 
Zčásti to bylo dáno věkovým složením našeho 
týmu a také poměrně menším množstvím dětí 
v této kategorii. Velké ocenění si kromě dětí jistě 
zaslouží i trenér David, který se mladší příprav-
ky v této sezóně ujal a prožil si s nimi každou 
výhru i  prohru. Na  jaře bude mladší příprav-
ka hrát turnaje s ostatními týmy z pátých míst 
a tak snad budou zápasy ve skupině objektivně 
vyrovnanější.
Starší přípravka pod vedením trenéra Petra 
dokázala v  podzimní části ve  skupině zvítězit 
a  to především díky širokému a vyrovnanému 
kádru dětí ročníků 2007 a 2008. Na každý tur-
naj mohla jet mírně odlišná a přesto stále silná 
sestava. Na jaře tak budou kluci bojovat v elitní 
divizi a klíčem k úspěchu bude kvalitní zimní 
příprava. I proto jsme starší přípravku přihlásili 
do  zimní halové ligy pořádané v  Nehvizdech, 
abychom mohli porovnat síly i s jinými týmy. 
Naši nejmenší, tj. minipřípravka (r. 2011 - 2012) 
pod vedením trenéra Milana, rovněž odehráli 
několik turnajů. Hrají se poněkud netradiční 
formou - na malých hřištích se čtyřmi branka-
mi a pouze třemi hráči z každého týmu v poli. 
Tyto turnaje nejsou nijak hodnoceny a jsou pro 
děti především motivací a zábavou.

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA PO PODZIMNÍ ČÁSTI

ZAČNĚTE NOVÝ ROK S POHYBEM A ZDRAVĚ 

 
PONDĚLÍ: 
8:00  JÓGA S KATEŘINOU STRYKOVOU 
19:00 POWER JÓGA S JANOU 
MATOUŠKOVOU 
 

ÚTERÝ: 
13-20:00 TANEČNÍ ŠKOLA ALICE STODŮLKOVÉ  
- MNOHONÁSOBNÁ ÚČASTNICE A VÍTĚZKA 
STARDANCE 
- DLE ZÁJMU BUDOU OTEVŘENY KURZY STREET 
DANCE A LATINY PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ KATEGORIE 
OD PŘEDŠKOLÁČKŮ PO DOSPĚLÉ  
PROSÍME ZÁJEMCE, ABY SE HLÁSILI DO 15.12. 
EMAILEM NA  pboruvkova@yardresort.com 
 

20:00 ZUMBA S MARKÉTOU 
 

ČTVRTEK: 
16:45 ANDĚLKY, TANEČKY PRO DĚTI 
19:45 JÓGA S KATEŘINOU STRYKOVOU 
 

SOBOTA: 
11:00 JÓGA S LENKOU NEZVALOVOU 
 
 

WWW.YARDRESORT.COM  
 

HOTEL – RESTAURACE – KAVÁRNA – SNÍDANĚ 
VÝHODNÁ POLEDNÍ MENU 

SVATBY - FIREMNÍ AKCE – ŠKOLENÍ - PRONÁJMY 
 

OTEVŘENO DENNĚ 8:00- 22:00, SNÍDANĚ, OBĚDY, VEČEŘE 
 KE TVRZI 7, PŘEDBOJ U PRAHY TEL: 731 517 515 

11. ročník turnaje 
ve stolním tenise
Vánoční pinčes

sobota 16. 12. 2017
        od 10 hodin

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

V zimním období malí fotbalisté trénují v hale 
a  tělocvičně a  s  ohledem na  množství dětí 
musí být tréninky rozděleny do tří samostat-
ných skupin. Ve středu i v pátek tedy nejstarší 
skupina trénuje až do  osmé hodiny večerní, 
z  čehož alespoň zpočátku měly (především) 
maminky poněkud obavy. Děti to ale podle 

mého názoru zvládají skvěle. Některé jsou fot-
balovější, jiné jsou více pozorné a další méně 
soustředěné, přesto se zdá, že všechny chodí 
na trénink rády a fotbal, pohyb a parta je baví. 
A to je dobře.

 (Martin Opava, SK Bašť)

Zimní příprava malých fotbalistů se přesunula do haly na Náves  Foto: M. Juska
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• na kurzy plavání či jiné aktivity u nás v bazénu
• na narozeninové oslavy na různá témata
• na pronájem místnosti pro vaši akci
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Vážení zákazníci, 
Velmi Vám děkujeme za přízeň a podporu V tomto roce a do toho 

následujícího Vám přejeme hodně zdraVí a splněných přání.

PF 2018

 pečivo z rodinných pekáren ze Zdib a Mělníka
čerstvé bezlepkové pečivo ( každou středu)
ručně vyráběné perníky plněné i zdobené

mléčné farmářské výrobky z Tater (máslo, mléko, jogurty, sýry)
čerstvě krájené uzeniny a sýry

vajíčka z Farmy Bačina v Klíčanech
poctivý med z Drchkova a z Kozomína

káva Cosmo a Enkidu z malé české pražírny
italské speciality

zdravé mlsání pro malé i velké
stáčená vína z Moravy, Španělska a Moldavska

Přijímáme objednávky na vánoční pečivo do 19.12.

Otevírací doba: Po - Pá 7 - 18, So 7 - 12
K Návsi 38, Bašť, tel.: 774 181 013

Vánoční oteVírací doba 

pátek 22.12. - O
TEVŘENO - 7-18hod.

sobota 23.12. - O
TEVŘENO - 7-17hod.

neděle 24.12. - Z
AVŘENO

pondělí 25.12. - Z
AVŘENO

úterý 26.12. - Z
AVŘENO

středa 27.12. - O
TEVŘENO - 7-18hod.

čtvrtek 28.12. - O
TEVŘENO - 7-18hod.

pátek 29.12. - O
TEVŘENO - 7-18hod.

sobota 30.12. - O
TEVŘENO - 7-12hod.

neděle 31.12. - Z
AVŘENO 

pondělí 1.1. - Z
AVŘENO

úterý 2.1. - Z
AVŘENO - in

ventura

středa 3.1. - O
TEVŘENO - 7-18hod.

Anna a Martin Mimochodkovi
Alena a Gabča

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862 • tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť • vychází 11x ročně • redakční  
uzávěrka tohoto čísla byla 17. listopadu 2017 • grafická úprava a DTP: GRAFIS studio • náklad 900  výtisků • zdarmaBaštěcký zpravodaj10


