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V BAŠTI BYL ZASAZEN STROM SVOBODY
Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918
a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové
místních spolků. Stromy byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna,
ke kořenům se ukládaly pamětní listy. A sázely se i v pozdějších letech (1928,
1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam svobody
a demokracie.

Děti při Noci s Andersenem vysadily lípy v parku u knihovny. Foto: I. Cucová

Kronika obce, kterou máme k dispozici, mapuje období 1923 až 1945, proto nevíme, jestli
i v Bašti byly lípy na Návsi, u obecního úřadu nebo v parku vysazeny jako připomínky
bojů za svobodu a demokracii. Přivítáme, pokud se přihlásí pamětníci, kteří mají
na výsadbu nějaké vzpomínky.
Obec v uplynulých dnech pokácela sedm vzrostlých topolů v parku u knihovny, které
byly přestárlé a nebezpečné. Zavázala se přitom obnovit lipovou alej, nechat odborně
ošetřit vzrostlé lípy a především vysázet nové.
Pokračování na str. 2

BILANCOVÁNÍ S POLICIÍ
Na posledním zasedání zastupitelstva jsme po roce opět přivítali zástupce Policie ČR,
Obecní policie a starostu Líbeznic Martina Kupku. Zástupci policie připravili přehled
a statistiky událostí minulého roku, pan Kupka prezentoval vyúčtování příjmů a výdajů
na provoz obecní policie za loňský rok a výhled investic a dalších výdajů na letošek. Detailní informace najdete na webových stránkách obce.
Pokračování na str. 3

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
tak jsme se konečně dočkali jara, příroda se
začíná probouzet ze zimního spánku a my se
můžeme pustit do zkrášlování našich zahrádek.
A neplatí to jenom o zahrádkách, ale o veškeré
veřejné zeleni a veřejných prostranstvích, která
musíme po zimě uklidit. Proto je jaro plné akcí,
které nám k tomu pomůžou. Na konci března
už rybáři uklidili okolí rybníků, děti vysadily dvě
lípy místo pokácených topolů. Začátkem dubna
se připojíme k celorepublikové akci Ukliďme
Česko a na několika místech v Bašti budeme
uklízet. Podáváme několik žádostí o dotace
na pořízení nových stromů a připravujeme také
výsadbu stromořadí podél cyklostezky. Přivítáme, když se přidáte k nám a s vysázením necelé
stovky stromů pomůžete.
Na jaře jsme předpokládali zahájení projektu
skateparku ve sportovním areálu, ale proti výstavbě se postavil nájemce fotbalového hřiště,
a tak nejdřív budeme muset najít společnou řeč
pro co nejlepší řešení. Věřím, že do diskuze nad
umístěním sportoviště pro věkovou skupinu, které v obci nemáme moc co nabídnout, se zapojí
všichni zájemci o tento způsob aktivního trávení
volného času. Nový kabát také dostane budova
obecního úřadu, vyměníme střechu, která je v havarijním stavu, zateplíme fasádu a zrekonstruujeme vnitřní prostory, které posledních změn
doznaly už skoro před dvaceti lety. Chceme občanům a návštěvníkům obce nabídnout důstojné
prostory odpovídající 21. století.
Do nového se začíná oblékat i knihovna, kam
nastoupila nová knihovnice. Byla bych ráda,
kdyby služby knihovny byly ušity na míru čtenářům a dalším uživatelům, proto vás v nejbližších dnech požádáme o odpovědi na pár
otázek, které nám pomohou připravovat atraktivní nabídku. Už nyní se větší děti mohou těšit
na setkání se spisovatelkou Simonou Votyovou
a všichni, kteří rádi poznávají cizí kraje, na cestovatelskou besedu o Srí Lance.
Za nevšedními zážitky ovšem nemusíme vždy
cestovat do dalekých míst. Sportovní, kulturní
a společenské akce, kterých nás jenom do konce prázdnin čeká ještě několik, nám jistě takové
zážitky nabídnou také. Přijďte, těším se na vás.
Iva Cucová
starostka

Baštěcký zpravodaj

MOBILNÍ SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Mobilní svoz nebezpečného odpadu
a pneumatik proběhne v sobotu 28. 4.
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

V BAŠTI BYL ZASAZEN STROM SVOBODY
Pokračování ze str. 1

Letošní Noc s Andersenem, o které informujeme na straně 4, byla věnována významným výročím,
mimo jiné si děti připomněly i vznik naší republiky. A protože lípa je národním symbolem, rozhodli
se organizátoři s dětmi vysadit právě dvě lípy do obnovované aleje ke knihovně. Děkujeme dětem
a věříme, že se o lípy budou starat a budou se k nim rády vracet a sledovat jejich růst. Bašť se
tak připojila k projektu Nadace Partnerství, který u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky
objevuje dávno zapomenuté Stromy svobody, nechává je odborně ošetřit a iniciuje výsadbu
nových. V podobných projektech budeme pokračovat i v dalších měsících, jsou připraveny žádosti
o dotace na obnovu stromořadí i další výsadby stromů. Věříme, že se zapojíte i vy.
(cuc)

od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem
- křižovatka 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
nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad pouze obsluze
mobilní sběrny a neponechávat jej volně u sběrného místa!
Předmětem sběru jsou:
vyjeté oleje a použité olejové filtry vč.
obalů,
použité fritovací oleje,
barvy a laky včetně obalů, tiskařské
barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe
a další domácí chemie,

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V BAŠTI
Celý únor probíhal na všech osmi stanovištích kontejnerů na tříděný odpad v Bašti průzkum
jejich zaplněnosti. Každý den byly kontejnery zkontrolovány a bylo zaznamenáno, jak jsou
plné. Vyhodnocení přineslo následující výsledky: Četnost svozu a kapacita sběrných nádob na
nápojové kartony a sklo v současné době odpovídá množství vytříděného odpadu. Kapacita
kontejnerů na plasty většinou dostačuje. Zde jistě sehrál svou roli fakt, že do domácností v Bašti
se dostalo již asi 250 žlutých popelnic. U modrých kontejnerů na papír je bohužel situace jiná.
Ty jsou často přeplněné. Na stávající stanoviště už ovšem další kontejnery nelze z prostorových
důvodů umístit a bylo dosaženo i maximální četnosti svozů. Prostor v kontejnerech ale také
hodně zabírá vzduch. Ve všech kontejnerech se téměř vždy objevovaly nerozložené krabice.
Opravdovým extrémem pak bylo zaplnění jednoho kontejneru několika prázdnými krabicemi
od banánů. Přitom rozložené by zabraly jen místo na dně. K tomu se vztahuje tato velká prosba
všem: prosíme, abyste všechny, i ty úplně malé krabice před vhozením do kontejneru rozložili
na plocho. Větší kusy kartonu přeložte nebo rozdělte, aby se nemohly uvnitř kontejneru vzpříčit.
Děkujeme! Pomoci může také individuální svoz papíru, který byl začátkem roku zahájen. Nádoby
pro domácnosti určené na papír jsou stále k dispozici, objednat si je můžete na obecním úřadě
kdykoliv během roku.
(sta)

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.).

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO
MÍSTA ZA KOVÁRNOU
Od dubna je ukládání zahradního odpadu a bioodpadu na sběrném místě
v ulici Za Kovárnou možné každou sobotu od 8:00 do 12:00 hodin a úterý
od 18:00 do 20:00 hodin.
Kromě zahradního odpadu a bioodpadu je možné na sběrném místě odkládat také velkoobjemový odpad, použité tonery, staré bojlery a předávat
elektrospotřebiče ke zpětnému odběru.

ZAHÁJENÍ SVOZU
BIOODPADU
Svoz bioodpadu ve sběrných nádobách
hnědé barvy bude v letošním roce probíhat každé sudé pondělí od 2. dubna
do 26. listopadu. Odpad může být vyvážen již v brzkých ranních hodinách, a je
proto třeba nádobu k vývozu připravit
včas, nejlépe již večer o den dříve.
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KONTEJNEROVÉ STANOVIŠTĚ NA NÁVSI
Po požáru kontejnerového stanoviště na Návsi, ke kterému došlo na konci loňského roku, bylo
toto stanoviště dočasně zrušeno. Na základě vyhodnocení průzkumu zaplněnosti kontejnerů
a v souvislosti s rekonstrukcí objektu U Oličů, na kterou naváže i revitalizace přilehlé části Návsi,
bylo rozhodnuto o tom, že kontejnery na tříděný odpad se na Náves již nevrátí. Papír a plast
lze třídit do individuálních sběrných nádob a další druhy odpadu na ostatních stanovištích
umístěných v docházkové vzdálenosti.
(sta)
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BILANCOVÁNÍ S POLICIÍ

DO DIÁŘE

Pokračování ze str. 1

Souhrnně lze říci, že počet trestných činů
a přestupků je stabilní a nezvyšuje se, přesto,
že počet obyvatel stále roste. V případě trestných činů bylo spácháno nejvíce vloupání, a to
celkem sedm. V oblastí přestupků jich bylo
nejvíc zjištěno v oblasti bezpečnosti silničního
provozu. Policie ČR i Obecní policie se shodují na tom, že kamerový systém a ukazatele
rychlosti jsou nejúčinnějšími nástroji v prevenci a objasňování přestupků a trestných
činů. O podpůrné roli kamerového systému

jsme psali již v minulých vydáních Baštěckého
zpravodaje.
Dle vyhodnocení záznamů z dopravních měření kamer je účinnost zařízení (vyhodnocení
rúzných faktorů, např. zpomalení rychlosti vozidla v úseku před zařízením) 83 % jak v ulici
Mělnická, tak na Hlavní od Klíčan. Na grafu
vidíte, jak řidiči projíždějící ulicí Mělnická,
dodržují povolenou rychlost 50km/hod.

Počet vozidel nad povolenou rychlost 50 km/h

Počet vozidel nad rychlost 60 km/h

< 50 km/h
88,1 %

≥ 50 km/h
11,9 %

(cuc)

< 60 km/h
97,2 %

≥ 60 km/h
2,8 %

5. 4.
7. 4.

Autorské čtení pro mládež
Kudy z nudy 2. setkání
s veřejností
15. 4. Sportovní hry
16. 4. Zasedání zastupitelstva obce
21. 4. Vítání občánků
21. 4. Zájezd na výstavu
Dům a zahrada
26. 4. Cestovatelská přednáška
o Srí Lance
30. 4. Pálení čarodějnic
11. 5. Pátek v Pohodě – Tiffany vitráže
16. 5. Zasedání zastupitelstva obce
19. 5. Šestinohý triatlon – Železný pes
26. 5. Den rodiny
26. 5. Výlet do Dětenic
27. 5. Cyklistické mistrovství
MAS Nad Prahou
květen/červen Branný závod
Mladého strážníka
3. 6. Muzikál Královna Kapeska
11. 6. Zasedání zastupitelstva obce
16. 6. Kolem kolem Baště
24. 6. Vítání prázdnin

ZE ZIMNÍCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce schválilo:

dohodu

o
narovnání
mezi
obcí
a insolvenčním správcem NISAINVESTU
ve výši 200 000 Kč,
 zadání změn č. 1 a č. 2 územního plánu Bašť,
dohodu na úhradu nákladů Změny č. 2 ÚP
Bašť mezi obcí a Dimri Construction &
Development (B.A.S.T 1) s.r.o. za konečnou
cenu 288 600 Kč,

poskytnutí finančního daru Knihovně

města Mladá Boleslav ve výši 1 000 Kč,

podání žádosti o dotaci na financování
projektu Vybudování skateparku v Bašti
ve výši 500 000 Kč,
 výběr nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci
U Oličů, kterou podala firma LEVEL, a.s.,
 poskytnutí finančního daru spolku HOSPIC
TEMPUS z.s. ve výši 10 000 Kč,
smlouvu o zajištění péče o toulavé psy mezi
obcí a Monikou Kolkovou,
vyplacení odměn členům okrskové volební
komise pro 2. kolo prezidentských voleb
ve výši 1 000 Kč každému členovi,

podání žádostí o podporu z grantových
programu ČEZ Stromy a Oranžový přechod,

poskytnutí příspěvku ve výši 20.000 Kč
na činnost společnosti HEWER poskytující
služby osobní asistence občanům obce,
 výběr nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci
U Oličů, která se umístila na 2. místě, firmy
EMV, s.r.o., poté, co odstoupila firma
LEVEL, a.s.,
 uzavření
veřejnoprávních
smluv
o poskytnutí finančních příspěvků spolkům
na činnost v roce 2018,

smlouvy na ekologickou likvidaci olejů
a odběr osvětlovacích zařízení,


smlouvu na administraci získané dotace
na zateplení obecního úřadu,

ukončení nájemní smlouvy se stávajícími
nájemci restaurace Vila k 30. 9. 2018.
Vzalo na vědomí:
informaci starostky obce o nových skutečnostech ve financování ZŠ Líbeznice a o postupu prací na investičních záměrech obce
pro rok 2018,
 žalobu Ing. Poláčka na zrušení části ÚP Bašť.

Jmenovalo:
členy komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek na zateplení obecního úřadu.
Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
jsou k dispozici v úředních hodinách na Obecním úřadě nebo na www.obecbast.cz, stránka
Zastupitelstvo obce, podstránka Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce od listopadu 2014.
Termíny zasedání zastupitelstva obce v 1. pololetí roku jsou 16. dubna, 14. května a 11. června.
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MALOVÁNÍ ŽEHLIČKOU
Že se i se žehličkou dají zažít příjemné chvilky, se přesvědčila desítka účastnic březnového Pátku v Pohodě.
Bylo pro ně připraveno seznámení s malířskou technikou starověkého antického původu, při níž se užívalo
barviv třených se zvlášť připraveným voskem. Enkaustická malba, známá též jako malování horkým voskem,
využívá horký vosk, do kterého je přidán barevný pigment. Tato tekutá pasta je poté aplikována na povrch
— obvykle upravené dřevo, případně plátno, leštěný
papír, nebo další často používané materiály. V Pohodě
účastnice používaly voskovky na leštěný papír. Výsledek
si budete moct prohlédnout na výstavě v knihovně od
9. dubna během půjčovní doby.
Oslavy posvícení navštívila senátorka paní Veronika Vrecionová. Foto: I. Cucová

Příjemné chvilky se žehličkou zažily účastnice kurzu enkaustiky. Foto: I. Cucová

V minulém Baštěckém zpravodaji byla zveřejněna pozvánka na dubnový Pátek v Pohodě, který bude věnován tiffany vitrážím. Vzhledem k časovému vytížení
lektorky dochází ke změně termínu a tradiční páteční
večerní tvoření pro dospělé se uskuteční až 11. května.
Přihlášku naleznete na www.bastsebavi.cz.
(cuc)

MRÁZ, SNĚŽENÍ ANI VÍTR NEODRADIL
NÁVŠTĚVNÍKY VELIKONOČNÍ SOBOTY
Už čtrnáct dní před Velikonocemi jsme
mohli naladit na svátky jara. V prostoru
před knihovnou nabízeli své zboží stánkaři, v knihovně se uskutečnila dvě divadelní představení pro malé děti O zlaté rybce
a O špinavém hastrmánkovi v podání Divadla Úsměv a po celý den mohli návštěvníci akce v Centru pro rodinu Pohoda zdobit
vajíčka, vyrábět papírové zajíčky, sázet osení nebo aranžovat velikonoční věnce a jiné
dekorace. Návštěvníky neodradilo ani velmi
ošklivé počasí, a tak dospělí přivítali bohatou
nabídku teplé medoviny a děti si pochutnávaly na čokoládě a trdelníku.
(cuc)

Děti si ozdobily přes stovku vyfouknutých vajíček. Foto: I. Cucová

KNIHOVNA OTEVŘENÁ I V NOCI

Děti mají knížky stále rády. Foto: I. Cucová
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Necelé dvě desítky malých čtenářů prožily svou další
noc v knihovně. Bašť se baví ve spolupráci s obcí Bašť
připravila pro malé nocležníky program plný čtení,
luštění, tvoření, ale i pohybu na čerstvém vzduchu. Po
výsadbě dvou lip do aleje v parku u knihovny následovalo hledání informací o těchto stromech. Děti svým
kamarádům představily své oblíbené knihy, ze kterých
si přečetly krátké úryvky. Čtení bylo přerušováno nejrůznějšími kvízy, hádankami, křížovkami, osmisměrkami nebo výrobou hýbající se ovečky. Před desátou
hodinou prošly děti stezkou odvahy, kterou pro ně připravili členové CYKLO TEAM BAŠŤ a před půlnocí
už byly všechny ve svých spacích pytlích a sledovaly
pohádku před usnutím. Děti si na památku nocování v
knihovně odnášely knihu, originální pohlednici Noci s
Andersenem, poukázku na audioknihu, především ale
spoustu zážitků.
(cuc)
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POZVÁNKA
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na

2. veřejné plánovací setkání
Architekt předstAví dvě vAriAnty řešení prostoru zA
knihovnou.
pojďme spolu zhodnotit výhody A nevýhody
jednotlivých vAriAnt.
nA záklAdě tohoto hodnocení Architekt vytvoří
finální verzi projektu.

KDY: sobota 7.4. 2018 ve 14 hod.
KDE: restaurace VILA
Program pro děti zajištěn.

Projekt Kudy z nudy v Bašti finančně podporují
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Zkušení trenéři
Rekreační
i závodní tenis
Tenisové kempy
Tenisové turnaje
a olympiády
Tenis trenažer

LENT
JEN TA
STVÍ
K VÍTĚZ Í!
Č
NESTA

TENISOVÁ ŠKOLA - ŠKOLIČKA
letní sezóna: sportovní areál Bašť (fotbalové hřiště)
zimní sezóna: sportovní hala, Náves 1, Bašť
Pro děti od 3,5 let a dospělé hráče (začátečníky i pokročilé).
První ukázková hodina ve skupině zdarma!
Za podpory obce Bašť.

 
KONTAKT: Mgr. Miloslav Bálek, jednatel a trenér
m: +420 777 697 049, e: info@tenisakademiebalek.cz
www.tenisakademiebalek.cz, www.teniskempy.cz

ŠESTÝ ROČNÍK MISTROVSTVÍ MAS
NAD PRAHOU SE NEZADRŽITELNĚ
BLÍŽÍ
Cyklistické závody pro širokou veřejnost se uskuteční v neděli 27. května 2018
na trati u K+B mezi Bašť a Klíčany. Pořadatelé závodu ze Sokola Veltěž s podporou MAS Nad Prahou připravili již 5. Mistrovství regionu Nad Prahou v závodech na horských kolech. Závody se jedou ve 23 kategoriích, závodit mohou
i ti nejmenší na odstrkovadlech. Nemusíte být „profesionálními“ sportovci,
abyste se stali Mistry regionu Nad Prahou, stačí mít chuť si trochu protáhnout tělo.
Trať si můžete vyzkoušet už v průběhu dubna a května, na kdy organizátor
připravuje tréninky pro veřejnost pod vedením zkušených bikerů. Termíny
budou zveřejněny na stránkách závodu www.xcobeckov.cz. Všechny úseky,
které se účastníkům budou zdát obtížné, budou mít svojí lehčí nenáročnou
objízdnou variantu, tzn. „Chicken Way“, takže zúčastnit se může opravdu
každý.
Doporučujeme sledovat webové stránky závodu http://www.xcobeckov.cz/,
kde naleznete veškeré důležité a aktuální informace. Pokud uvažujete o účasti,
využijte přihlášení přes registrační formulář - registrace bude spuštěna začátkem dubna. Ušetříte si tak spousty času u prezentace, minimalizuje chyby
v přepisu Vašeho jména do časoměřičského systému, ale hlavně nevypadnete
z pořadí Mistrovství regionu Nad Prahou.
(Pavel Mišoň, redakčně upraveno)

ROZPIS ZÁPASŮ III. A TŘÍDA - JARO 2018
14. kolo

Mochov

SK Bášť

neděle

25.3.

15:00

15. kolo

SK Bášť

Líbeznice A

neděle

1.4.

16:30

16. kolo

Křenice

SK Bášť

sobota

7.4.

16:30

17. kolo

Nehvizdy

SK Bášť

sobota

14.4.

17:00

18. kolo

SK Bášť

Brázdim

neděle

22.4.

17:00

19. kolo

Sibřina

SK Bášť

neděle

29.4.

17:00

20. kolo

SK Bášť

Brandýs n./Lab.

neděle

6.5.

17:00

21. kolo

Mratín

SK Bášť

neděle

13.5.

17:00

22. kolo

SK Bášť

Předboj

neděle

20.5.

17:00

23. kolo

Kojetice

SK Bášť

sobota

26.5.

17:00

24. kolo

SK Bášť

Zeleneč B

neděle

3.6.

17:00

25. kolo

Měšice

SK Bášť

sobota

9.6.

17:00

26. kolo

SK Bášť

Sluhy

neděle

17.6.

17:00

ZAČÍNÁ JARNÍ ČÁST
SOUTĚŽÍ MALÝCH
FOTBALISTŮ
Přes zimu mladší i starší přípravka pilně dvakrát týdně trénovala. Starší přípravka se navíc připravovala
i díky halovým turnajům tzv. „zimní ligy“ v Nehvizdech. Na jaře obě přípravky čeká jarní část okresní
fotbalové soutěže - stejně jako na podzim hrané turnajovou formou. Věříme, že jak starší, tak mladší potvrdí výsledky z podzimní části a budeme moc rádi,
pokud nás na domácí turnaj přijdete podpořit.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
SK Union Čelákovice B

8.4.

SK Kostelec u Křížků

21.4.

10:00
10:00

TJ SK Bášť

12.5.

10:00

SK Viktoria Sibřina

26.5.

10:00

TJ SKK Hovorčovice B

10.6.

10:00

TJ Kounice

17.6.

10:00

Více na:
www.ofspv-turnaje.eu/mladsi-pripravky/jaro/divize-f/
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
FK Dobřejovice

8.4.

10:00

FK Brandýs Boleslav B

13.5.

13:00

FK Radošovice 2007

19.5.

09:30

TJ SK Bášť

2.6.

09:00

TJ Slavia Louňovice

10.6.

13:00

Více na:
www.ofspv-turnaje.eu/starsi-pripravky/jaro/divize-c/
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Číslo 4 • duben 2018

31. ročník turistického pochodu

Máslovická
šlápota
aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo

sobota 14. dubna 2018
trasy:

22 km: Praha–Máslovice, start pod Libeňským zámečkem (8–9 h)
12 km: Líbeznice – Máslovice, start u obecního úřadu (9,30–10 h)
16 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start před vlakovým nádražím (9–10 h)
10 km: Klecany – Máslovice, start v Klecanech na náměstí (9,30–10 h)
9 km: Kralupy n. Vlt. – Máslovice, start před vlakovým nádražím (9–10 h)
8 km: Odolena Voda – Máslovice, start před ZK Aero (9,30–10 h)
6 km: Řež – Máslovice, start u lávky (9,30–10 h)
3 a 5 km: okolí Máslovic, start u pokladen (10–12 h)
Popis tras na jednotlivých startech. Startovné a odměny v cíli.
Startovné/vstupné: 50 Kč

proGraM

. .
. . .
.

Na

..

N áv s i :

11–15 hodin:
stloukání másla zdobení perníčků
tvořivé dílny soutěže
stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky
hudební country skupina Máslovické drnkačky (11–13 h)
divadlo pro děti (13 h)
hudební vystoupení (14–16 h)

V muzeu kromě stálé expozice o výrobě másla i nová výstava Ptáci na vodě a u vody.
Jednotné vstupné do muzea 10 Kč.
Kontakty: www.maslovice.cz, ou@maslovice.cz, tel.: 724 191 246.
Změna programu vyhrazena.

slapota-18-bezA5-01.indd 1

18.02.2018 17:55:32
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Baštěcký zpravodaj

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862 • tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť • vychází 11 x ročně • redakční
uzávěrka tohoto čísla byla 25.
24. března
dubna 2017
tisk: GRAFIS
2018 • grafická úprava a DTP:
GRAFIS studio
studio •• náklad
náklad 900
900 výtisků • zdarma

