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JAK BUDE VYPADAT BAŠŤ ZA PÁR LET
Rok 2017 byl ve znamení probíhajících soudních sporů o budoucí po-
dobu správního území obce. Společnost ZITER podala kasační stížnost 
k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli rozsudku týkajícího se zamítnu-
tí návrhu na zrušení části Územního plánu obce. Nechtěli jsme totiž 
a stále nechceme, aby na hranicích s katastrem Předboje vznikla ří-
zená skládka. Zde nám soud dal za pravdu, proto se žalobce odvolal. 
Do dnešního dne NSS nerozhodl.
K Nejvyššímu správnímu soudu podala kasační stížnost i obec a to 
v souvislosti s rozsudkem Krajského soudu o zrušení části Územního 
plánu obce v lokalitě Na Dlouhých. Ani zde nechceme, aby bez jakého-
koliv zkoumání vlivu na stávající území obce a život v ní, byla povolena 
výstavba více než 200 rodinných domů. V tomto řízení jsme zazname-

nali významný úspěch, neboť NSS zrušil rozsudek KS a vrátil věc k no-
vému projednání s tím, že Krajský soud se musí řídit stanoviskem NSS.

LEPŠÍ MÍSTO PRO ŽIVOT 
Celý uplynulý rok byla pozastavena rekonstrukce U Oličů. Průtahy 
byly způsobeny soudním vypořádáváním se se společností NISAIN-
VEST (15 měsíců), aktualizací projektové dokumentace (6 měsíců), 
která musela postihnout vše, co se na projektu již udělalo, schvalová-
ním nové zadávací dokumentace pro výběrové řízení (4 měsíce) posky-
tovateli dotací a v neposlední řadě opakováním dvakrát neúspěšného 
výběrového řízení (5 měsíců), do kterého se nepřihlásila žádná firma.
V loňském roce se podařilo po dvou letech útlumu nastartovat investo-
vání do infrastruktury obce. Zúročila se tak dvouletá kvalitní příprava 
projektů, na které jsme ve velké míře získali dotace. Nemožnost investo-
vat dříve byla způsobena obrovským zpožděním v přípravě evropských 
fondů na čerpání. Za podpory Středočeského kraje byl realizován park 
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v Nové Bašti, Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo rekonstrukci 
komunikace Spojovací, díky investici developerské firmy byla chod-
níkem spojena lokalita Za Bažantnicí s Hlavní ulicí a byla dokončena 
druhá etapa výstavby cyklostezky směrem do obce, o jejímž možném 
financování z Integrovaného regionálního operačního programu ne-
bylo dosud rozhodnuto. Další želízko v ohni máme v programu Inte-
grovaných teritoriálních investic. Přestože jsme se na konci roku rozešli 
s dlouholetou knihovnicí, Středočeský fond kultury a obnovy památek 
podpořil modernizaci výpočetní techniky v knihovně, která umožní 
zavedení elektronického katalogu knih. Zrekultivovali jsme další část 
psí louky, na které jme odstraňovali letitou ekologickou zátěž.
Nepodařilo se dlouho připravované prodloužení všech spojů linky 368 
z Líbeznic na Ládví. Středočeský kraj neposkytl slíbený příspěvek. V roce 
2017 však došlo k významnější změně provozu na autobusové lince č. 
657 (bývalá 417). V březnu byla upravena její trasa a konečnou stanicí 
na cestě z Líbeznic se místo Hovorčovic stal Baštěk. Obyvatelé Baště tak 
získali přímé spojení do Brandýsa nad Labem několika spoji denně. 
Začátkem roku 2017 byl v Bašti zahájen ve zkušebním provozu individuál-
ní svoz tříděného plastového odpadu. Do domácností bylo distribuováno 
200 žlutých popelnic, které jsou vyváženy každý druhý týden. Anketa, kte-
rá byla provedena vloni na podzim, potvrdila zájem obyvatel Baště o tuto 
službu i správné nastavení jejích parametrů. Smutnou epizodou týkající 
se odpadů byly dva požáry kontejnerových stanovišť, ke kterým došlo po-
měrně krátce za sebou v posledním čtvrtletí roku 2017. Pro obec i svo-
zovou společnost znamenají takové mimořádnosti zbytečné komplikace.  

ZDRAVÉ FINANCOVÁNÍ
I přes poskytnuté úvěry, kterými se financovala výstavba budov mateř-
ské školy v letech 2012 až 2014 a nákup objektu U Oličů, je finanční zdra-
ví obce hodnoceno kladně. Rozpočet roku 2017, který byl schvalován 
jako schodkový, skončil v přebytku. Bylo to způsobeno jednak vyššími 
daňovými příjmy, které plynou do rozpočtu obce ze státního rozpočtu, 
pozastavením rekonstrukce U Oličů, tak především zodpovědným na-
kládáním se svěřenými prostředky a snahou o maximální úspory. Rok 
2017 tak skončil s více než 32 miliony korun na účtech obce.

KOLOTOČ SOUDNÍCH SPORŮ POKRAČUJE
Rok 2018 pro nás začal soudním přezkumem pohledávek a závazků 
společnosti NISAINVEST, která v Bašti měla rekonstruovat objekt 
U Oličů a která se nachází v insolvenčním řízení. U soudu došlo k do-
hodě o narovnání, obec bohužel v budoucnu nebude moci nárokovat 
škody, které ji činností společnosti vznikly, protože firma po ukončení 
insolvenčního řízení zanikne a bude vymazána z obchodního rejstříku.
Obec se počátkem roku dozvěděla o další žalobě na zrušení části územ-
ního plánu týkající se pozemků v blízkosti křižovatky U Papryčů, kde 

BAŠŤ LONI A LETOS
Vážení spoluobčané, máme za sebou první měsíc nového roku 2018, zastupitelé i zaměstnanci úřadu intenzivně pracují na úkolech 
a záměrech, které před nás tento rok staví, ale přesto mi dovolte, abych se nejdříve zamyslela nad tím, co nám přinesl uplynulý rok 2017.
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ODJEZD AUTOBUSU NA MUZIKÁL

Na muzikál Muž se železnou maskou 
1. března 2018 odjíždí autobus od obecní-
ho úřadu v 16.20 hodin.

DOČASNÉ OTEVŘENÍ KNIHOVNY

Obecní knihovna bude dočasně otevřena 
v únoru každé pondělí od 14 do 16 hodin 
a  každý čtvrtek od  18 do  20 hodin. Platí 
od 5. 2. do stanovení nové půjčovní doby.

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

V pátek 9. února se od 18 hodin v Restaura-
ci Vila koná výroční členská schůze Rybářs-
kého spolku Bašť.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A PNEUMATIK

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
a pneumatik proběhne v sobotu

  3. března 2018
  28. dubna 2018
  23. června 2018
  22. září 2018

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  školky 

KinderGarten
   od  11:15 do  11:30 Nad Dvorem - křižo-

vatka ulic Na Libovínek a K Bažantnici 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 nebezpeč-
né odpady. Povinností občana je odevzdat 
odpad pouze obsluze mobilní sběrny a ne-
ponechávat jej volně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
   vyjeté oleje a  použité olejové filtry 

vč. obalů,
   použité fritovací oleje,
   barvy a laky včetně obalů, tiskařské bar-

vy, 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 od-
pady stavebního charakteru (např. s obsa-
hem azbestu apod.).

MOBILNÍ APLIKACE PROBLEMREPORT POMÁHÁ 
S OZNAMOVÁNÍM PROBLÉMŮ V OBCI

Všimli jste si poškozené lavičky, nebo Vás trápí nepořádek kolem kontejnerů? Vedení obce přichází 
s řešením v podobě moderní služby ProblemReport. Cílem je poskytnout občanům nástroj pro 
zkvalitnění prostředí obce. Služba ProblemReport umožňuje označit např. poničené zařízení dět-
ského hřiště ve vašem telefonu a hlášení i s fotografií bude automaticky doručeno pracovníkovi, 
který má problematiku na starost. Služba je dostupná pro občany z aplikace pro chytré mobilní 
telefony s Androidem a také z webu obce.  „ProblemReport považujeme za skvělý a moderní ná-
stroj pro zlepšení komunikace občanů s úřa-
dem. Věříme, že pořízení této služby přispěje 
ke zkvalitnění a větší bezpečnosti veřejného 
prostoru v našem městě. Užívání mobilní 
verze i webové aplikace je samozřejmě zdar-
ma,“ přiblížila starostka obce.
Aplikace pro zařízení se systémem Android 
je ke stažení na Google play, pro zařízení se 
systémem iOS na iTunes. Odkaz na obě ver-
ze mobilní aplikace je dostupný na vstupní 
stránce služby ProblemReport  pro veřejnost 
nebo z webu obce. 
 (cuc)

Výběrové řízení "Knihovník/knihovnice" 
Obec Bašť vyhlašuje výběrové řízení na místo knihovníka/knihovnice s nástupem od 1. 3. 2018. 

 
Rámcová náplň práce: 
základní knihovnické služby - meziknihovní výpůjční služba - elektronická evidence knih - správa 
internetových stránek  - správa prostor knihovny - příprava a organizační zajištění všech akcí knihovny 
- koordinace nájmů prostor knihovny  

Požadavky: 
výborná znalost českého jazyka a literatury - odpovídající všeobecný rozhled, znalost historie - 
počítačová a informační gramotnost - práce s Internetem, znalost programů MS Office - dobré 
komunikační a organizační schopnosti, příjemné vystupování - aktivní a tvůrčí přístup k práci, ochota 
se dále vzdělávat - samostatnost, spolehlivost, pečlivost, časová flexibilita - morální bezúhonnost - 

znalost práce s knihovnickým systémem Clavius výhodou (není podmínkou, zaškolení zajistíme) - 
 
Nabízíme: 
úvazek 0,2 - platové zařazení dle platných platových předpisů - zajímavou kreativní práci 

K přihlášce uchazeč připojí následující doklady: 

• vlastní návrh konceptu Oživení služeb poskytovaných knihovnou v Bašti v rozsahu dvě 
normostrany A4  

• strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu 
• kopii dokladu o nejvyšším vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti 
 
Lhůta pro podání přihlášky: do 14. 2. 2018 do 19.00 hodin 

Způsob a místo doručení přihlášek: 

Přihlášku s požadovanyḿi doklady v obálce označené „Výběrové řízení - knihovna" doručte osobně 
nebo poštou do 14. 2. 2018 do 19.00 hodin na adresu Obecní úřad Bašť, Obecní 126, Bašť, 250 65 
Líbeznice (rozhodující je termín doručení). 

Kandidáta na pozici knihovník/knihovnice Obecní knihovny Bašť bude vybírat zastupitelstvo obce z 
přihlášek doručenyćh do 14. 2. 2018. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto 
vyb́ěrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 
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ZIMNÍ PROVOZNÍ DOBA 
SBĚRNÉHO MÍSTA

Do konce února 2018 bude sběrné místo v 
provozu každou sobotu pouze od 9:00 do 
10:00 hodin. Přijímán bude velkoobjemový 
odpad a elektroodpad. V úterý bude sběr-
né místo opět otevřeno až na jaře.

   Pokračování ze str.1

by měla být průmyslová zóna. Obec se proti tomuto záměru vyhradila právě územním plánem 
a navrhla zde plochy významné zeleně. 
Doufáme, že letos rozhodne Nejvyšší správní soud v kauze nepovoleného kamenolomu společ-
nosti ZITER a na ploše vznikne zeleň místo skládky. Protože společnost DIMRI pokračuje i přes 
zahájené práce na Změně Územního plánu v soudních tahanicích, budou zástupci obce spolu 
s právními zástupci u Krajského soudu častými návštěvníky.

ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ JSOU REÁLNÉ
Rozpočet roku 2018 je naplánovaný jako schodkový. Pro ty z vás, kterým se 50 milionů rozdílu 
mezi příjmy a výdaji zdá nezodpovědné, máme jednoduchou odpověď. Na krytí schodku máme 
k dispozici 32 miliónů korun zůstatku z loňského roku, 14,8 milionů korun úvěru na rekonstrukci 
U Oličů a 11 miliónů korun na překlenovacích úvěrech, které jsou kryty poskytnutými dotacemi 
a jsou splaceny v okamžiku proplacení dotace na účet obce. Bašť podala několik žádostí o další 
dotace na investiční akce. Nechceme a nebudeme po podzimních komunálních volbách předávat 
obec novému zastupitelstvu v horší finanční kondici než v jaké byla v uplynulých letech.

MĚNÍME TVÁŘ OBCE
Již začátkem letošního roku byly prodlouženy všechny dopolední spoje linky 368 v pracovní dny 
až na Ládví a odpadlo nám tak nepříjemné přestupování v Líbeznicích do přeplněných spojů 
z Neratovic. Spoje linky 657 byly prodlouženy až do Postřižína, takže obyvatelé obce získali pří-
mé spojení několikrát denně i s Odolenou Vodou.
V oblasti odpadů bude letos rozšířen svoz tříděného odpadu z domácností i o papír, máme 
připraveno 200 modrých popelnic a dalších 100 domácností se bude moci zapojit do individu-
álního třídění plastů. 
Pro letošní rok připravujeme realizaci několika projektů, které změní tvář obce. Bohužel do uzávěr-
ky vydání Zpravodaje nebyl znám výsledek výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce U Oličů, 
ale věříme, že do třetice všeho dobrého. Na jaře zahájíme výběr dodavatele rekonstrukce budovy 
Obecního úřadu, která bude spočívat především v zateplení objektu. Sportovní areál dozná své de-
finitivní podoby, protože začneme s přípravou realizace skateparku. Chtěli bychom dovézt cyklo-
stezku až do ulice Dlouhá a zahájit práce na revitalizaci dolního rybníka. Projektová dokumentace 
bude připravena pro chodník z Návsi na Horku, autobusové obratiště v Baštěku, vybudování nové 
komunikace K Lesu, intenzifikaci ČOV, zvýšení koruny hráze horního rybníka, veřejné osvětle-
ní cyklostezky, sběrný dvůr, nový kamerový systém a osvětlení přechodů. Prostředky na realizaci 
projektů, pro které budeme mít vydané stavební povolení, budeme uvolňovat v závislosti na vývoji 
přípravy a realizace budování kapacit základní školy v Líbeznicích a v další obci školského obvodu.

A CO DĚTI, MAJÍ SE KDE VZDĚLÁVAT?
Demografická studie, kterou si obec nechala zpracovat na začátku roku 2017 a kterou na podzim 
téhož roku zaktualizovala obec Líbeznice, jasně poukázala na palčivý problém s chybějící kapa-
citou v základní škole. Ve školním roce 2018/2019 bude v ZŠ Líbeznice chybět 6 tříd, další školní 
rok to bude již 12. Vedení obce Líbeznice proto začalo s přípravou nového objektu pro 500 žáků. 
Finančně se na realizaci budou opět podílet všechny obce, jejichž děti do školy chodí, nejen ty, které 
tvoří školský obvod. Předpokládaná investice se vyšplhala na necelých 200 miliónů, na 50 miliónů 
se budou muset složit obce během následujících tří let. Ve školním roce 2023/2024 je vysoká prav-
děpodobnost, že bude v ZŠ chybět dalších 300 – 500 míst, které už nemohou být saturovány v Lí-
beznicích. Proto nás čekají složitá jednání o vzniku dalšího objektu, který ovšem bude investičně 
ještě náročnější, protože pro něj bude muset být vybudována i tělocvična. Odhad nákladů se pohy-
buje okolo 230 miliónů korun. To není v možnostech žádné z okolních obcí, proto v současné době 
projednáváme s jejich vedením založení nového svazku obcí, který by investoval výstavbu školy.
Ve školním roce 2020/2021 musíme umístit do zařízení předškolní výchovy i dvouleté děti, je-
jichž rodiče o to projeví zájem. Velká neznámá je, kolik dětí to bude a kde vznikne nový objekt 
školky. Jednou z možností je přebudovat objekt restaurace Vila. Tento projekt je zatím pouze 
ve stádiu úvah, zastupitelstvo obce dosud nerozhodlo o jeho realizaci. Do roku 2020 mají pro-
vozovatelé platnou nájemní smlouvu, v současné době se teprve zpracovávají studie i propočty, 
kolik dětí by bylo možné do případně uvolněných prostor umístit, a tak nevíme, zda by rekon-
strukce vůbec byla efektivní.
Plány jsou to smělé, ale zkušenosti realizačních týmů z předchozích projektů, pochopení potřeb 
obce z řad zastupitelů a podpora veřejnosti dávají záruku, že Bašť se v rozvoji nezastaví a že už 
to nebude rozvoj měřený pouze nárůstem počtu obyvatel, ale rozvoj příležitostí pro skutečně 
kvalitní a příjemný život v naší obci.

Na společné projekty se těší                 Iva Cucová,
starostka

BAŠŤ LONI A LETOS

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 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.

DOČASNÁ ZMĚNA ÚŘEDNÍCH 
HODIN

Do 28. 2. včetně se mění úřední hodiny 
obecního úřadu. Každou středu bude ote-
vřeno od 8 do 11 a od 13 do 19 hodin.
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SPOLEK BAŠŤ SE BAVÍ ZÍSKAL GRANT VE VÝŠI 300 000 KČ
Grant slouží k revitalizaci obecního pozemku. První plánovací setkání s veřejností se uskutečnilo 13. ledna  

TŘÍKRÁLOVÉ JÍZDY

Již sedmý ročník Tříkrálových jízd na farmě v Baštěku přilákal v sobotu 6. ledna 2018 oprav-
du velké množství návštěvníků. Po několika deštivých a blátivých dnech, nás všechny vytáh-
lo slunečné a teplé počasí k jízdě na koních. Kdo si na koně netroufl, mohl se alespoň pomaz-
lit s roztomilými kozičkami, či si vyrobit mýdlo nebo vosk do aromalampy v naší výtvarné 
dílně. Nebo se jen oddávat slunečním paprskům s domácím občerstvením.

Jsme rádi, že k nám letos zavítalo rekordní množství návštěvníků. Děkujeme vám za vaši 
milou společnost a podporu. Velký dík patří i všem, kteří nám pomáhali s organizací. Radost 
nám kazilo jen všudypřítomné bláto. Bylo to pro nás poučení. Pokud se nám do příštího roku 
nepodaří poručit větru dešti, pokusíme se s tím něco udělat. Ještě jednou přejeme šťastný 
rok 2018.

(Farma Baštěk)

Bašť, 22. ledna 2018 – V září loňského roku zís-
kal spolek Bašť se baví od Nadace VIA grant, 
který má přispět k zušlechtění obecního po-
zemku. Ten bude baštěckým občanům sloužit 
ke společnému setkávání a relaxaci.

V sobotu 13. ledna se uskutečnilo první setká-
ní zástupců spolku Bašť se baví s bašteckými 
občany, kde se diskutovalo o možné budoucí 
podobě a využití dosud nevyužívaného obec-
ního prostoru za místní knihovnou, na který 
je grant ve výši 300.000 Kč určen. „Byli by-
chom rádi, kdyby se zapojilo do projektu co 
nejvíce lidí, kterým není lhostejno, jak vypadá 
veřejný prostor. Samozřejmě přivítáme, pokud 
se zapojí i místní podnikatelé a podaří se tak 
vytvořit technické, organizační i finanční zá-
zemí pro skutečně kvalitní realizaci projektu,“ 
říká Renata Tlustošová, členka výkonné rady 
Bašť se baví a manažerka projektu nazvaného 
Kudy z nudy v Bašti.

Výstupy z kolektivní práce čtyřicítky občanů 
přítomných na plánovacím setkání byly před-
loženy architektovi, který zohlední jejich nej-
četnější přání ve studiích, které budou před-
staveny veřejnosti na 2. Plánovacím setkání 24. 
března od 14 hodin v Restauraci Vila.

Nadace Via rozdělila 2,4 milionu korun těm, 
kteří se snaží zlepšit své okolí. V osmi obcích, 
kde se místní lidé rozhodli pro změnu, zís-
kaly místní spolky a sdružení granty ve výši 
300 000 korun, odborné semináře a pomoc 
konzultanta. Hodnotitelé vybrali týmy, které 
chtějí proměnit náves či jiná veřejná prostran-
ství. Konkrétně jsou z obcí Hajnice (Trutnov-
sko), Josefov (Sokolovsko), Krásno (Sokolov-
sko), Čepice (Klatovsko), Olomouc – Řepčín 
(Olomoucko), Olšovec (Přerovsko), Suchá 
Rudná (Bruntálsko) a Bašť (Praha-východ). 
Spolek Bašť se baví se svou žádostí uspěl 
v konkurenci cca 80 projektů.

(Michal Kruliš)
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7. Baštěcký country bál 
Kdy? 10.3.2018 

V Kolik? 19:00 hodin 

V sále restaurace ,, UJEZERA“ ve Zloníně 

K tanci a poslechu hraje skupina 

,, KAPELNÍCI“ 

VSTUPNÉ 150 Kč 
Prodej vstupenek na tel.čísle: 737 534 724 

Autobus z Baště do Zlonína a zpět ZDARMA!! 

Tam v 18:30 a zpět 01:30 hodin. 

 

 8. Baštěcký květinkový ples 

Sobota 17.2.2018 od 19:00 hodin 
V sále restaurace ,,U JEZERA“ Zlonín 

Téma: ZPĚT DO ŠKOLY 

 K TANCI A POSLECHU HRAJE 

SKUPINA COLOR KLUB 

VSTUPNÉ 150 Kč  
Prodej vstupenek na tel.čísle 723 664 296 

Autobus z Baště do Zlonína a zpět ZDARMA!! 
Tam v 18:30 a zpět v 01:30 hodin. 

SOUKROMÁ AKCE BAŠTĚCKÝCH ZAHRADKÁŘŮ 

 

DO DIÁŘE

únor

 9. února Pátek v Pohodě
 10. února Myslivecký ples
 17. února Květinkový ples

březen

 1. března Divadelní zájezd
 10. března Country bál
 16. března Pátek v Pohodě
 17.března Bazárek jarního a letního zboží
 17. března Velikonoční dílna
 23. března Noc s Andersenem
 24. března  2. plánovací setkání s veřejností 

k projektu Kudy z nudy v Bašti

duben

 7. dubna Ukliďme Česko
 duben Zájezd Klubu seniorů a ZO ČZS
 13. dubna Pátek v Pohodě
 15. dubna Sportovní hry
 21. dubna Vítání občánků

květen

 26. května Den rodiny
 27. května  Cyklistické mistrovství 

MAS Nad Prahou

červen

 3. června Muzikál Královna Kapeska
 16. června Kolem kolem Baště
 24. června Vítání prázdnin
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SK Ďáblice – fotbalový oddíl 
pořádá pro holky a kluky 
již VIII. 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: 16.–20. července 2018
2. turnus: 23.–27. července 2018

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 

R e s tau R ac e
Červený mlýn

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PEJSKY V LÍBEZNICÍCH
V letošním roce jsme pro Vaše děti od 4 let připravili dvoutýdenní příměstský tábor s pejsky. Konat se bude opět v Líbeznicích v budově ZŠ – Rondel. 
Termíny jsme vybrali v červenci – od pondělí 16. a 23. července 2018. Program je připraven na téma „ 12 měsíců za 10 dní“. Samozřejmě je ale možné 
přihlásit děti jen na jeden týden.  Cena je 2100,-- za týden a zahrnuje stravování – 2x svačinu, oběd, celodenní pitný režim, lektorné a režijní náklady na 
výchovně vzdělávací program. Po celou dobu jsou na táboře canisterapeutičtí psi, děti se mohou těšit na zlaté retrievery Connie, Dizzi a další. 
Novinkou pro letošní léto je také jedno přenocování na táboře. Více informací a on-line přihlášku najdete na www.siriustrebic.cz

(Iva Sieberová, 608 847 675)




