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Vážení spoluobčané,

poslední dny, týdny, měsíce se stá-
le více setkávám s problémem, kdy 
účastníci územních a  stavebních 
řízení vyjadřují svoji neochotu k vý-
stavbě nových zařízení, která by 
nám zpříjemnila a  zkvalitnila život 
v obci. Jistě se mnou budete souhla-
sit, že každý má právo na  informa-
ce. Každý má právo říct svůj názor. 
Každý má právo hájit svůj majetek. 
Pak ale také musíme pochopit, že 
proto sběrný dvůr bude vybudova-
ný o pár let později, mateřská škola 
ve Vile s  nepochopením, skatepark 
možná vůbec.

Nechci ale být pesimistická, věřím, 
že kvalitní projekty se nakonec po-
daří realizovat. Protože nám není 
lhostejné, jaké služby nám bude 
obec nabízet, jaké prostředí nás 
bude každodenně obklopovat. 
O  tom mě přesvědčuje váš zájem 
podílet se na  vzniku nových věcí 
i vaše ochota přidat ruku k dílu. Jsou 
to malé krůčky, které se společně 
učíme dělat, ale jenom za poslední 
měsíc máme za  sebou dvě projed-
nání investičních projektů, společný 
úklid Baště a především pak společ-
nou výsadbu stovky nových stromů. 
Ze společného projednání výstavby 
skateparku a úprav parku u knihov-
ny budou architektům předány vaše 
cenné postřehy a připomínky. Ukli-
zeno sice dlouho nezůstane, pro-
tože pořád s námi budou žít ti, jimž 
nevadí, kde a co odloží, ale stromy, 
nebo alespoň jejich většina, tady 
zůstanou. A  budeme je pozorovat, 
jak rostou, jak zpevňují půdu, jak 
nám dávají více příjemného stínu. 
Zase bude život v  Bašti o  kousek 
příjemnější.

Co nejvíce takových kousků přeje 

Iva Cucová, starostka

ÚVODNÍ SLOVO

   Pokračování na str. 4

   Pokračování na str. 3

   Pokračování na str. 7

SKATEPARK BEZ ŠANCÍ

PRVNÍ JARNÍ MILIONY Z MAS PRO ZEMĚDĚLCE 
A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KE DNI ZEMĚ JSME BAŠTI NADĚLILI 100 STROMŮ

Myšlenka vybudovat skatepark v Bašti je stará už deset let. V roce 2007 vznikla studie přeměny 
fotbalového hřiště na  moderní sportovní areál, který nabídne sportoviště všem věkovým 
kategoriím i  jiným sportům než jenom fotbalu. Postupem času se studii podařilo naplňovat. 
Bylo vybudováno venkovní fitness, šplhací pyramida a  horolezecká stěna, víceúčelové hřiště 
s umělým povrchem, zázemí areálu i parkovací místa. Zbývá pouze skatepark.

Protože se jedná o nejnáročnější část, nepřestávají snahy obce získat dotaci na výstavbu. První po-
kus o  zajištění finančních prostředků se uskutečnil v  roce 2013 s  projektem od  firmy Fiveramps 

Místní akční skupina Nad Prahou vypisuje své první dotační výzvy. Směřují tentokrát k lesníkům a ze-
mědělcům a také na podporu zaměstnanosti. Po pěti letech existence MAS Nad Prahou se tak naplňuje 
příslib, že přinese do regionu další peníze. Obec Bašť je partnerem MAS Nad Prahou, zástupci obce 
jsou členy orgánů této obecně prospěšné společnosti, zeptali jsme se proto starostky obce Ivy Cucové. 

Den Země se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které 
se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a  oslavovaly příchod jara. V  moderním 
pojetí jde o  ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na  dopady ničení životního 
prostředí.

Cyklostezku do Líbeznic lemují vysázené duby letní Foto: L. Havlínová
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PROVOZ A PARKOVÁNÍ V OBYTNÉ 
ZÓNĚ

Označení obytné zóny je významným regulač-
ním prvkem jak z  pohledu omezení rychlosti, 
tak v  definici pravidel pro parkování vozidel. 
Obytné zóny upravuje § 39 Zákona o provozu 
na  pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., 
v platném znění.

1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začá-
tek je označen dopravní značkou „Obytná zóna“ 
a  konec je označen dopravní značkou „Konec 
obytné zóny“.

2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen 
dopravní značkou „Pěší zóna“ a konec je označen 
dopravní značkou „Konec pěší zóny“.

3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat po-
zemní komunikaci v  celé její šířce, přičemž se 
na ně nevztahuje § 53. Hry dětí na pozemní ko-
munikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.

4) Do  pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům 
vyznačeným ve  spodní části dopravní značky 
podle odstavce 2.

5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rych-
lostí nejvýše 20 km/h Přitom musí dbát zvý-
šené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí 
ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. 
Stání je dovoleno jen na místech označených 
jako parkoviště.

6) Za účelem organizování dopravy může obec 
v obecně závazné vyhlášce obce vydané v pře-
nesené působnosti vymezit místní komunika-
ce nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze 
užít ke  stání nákladního vozidla nebo jízdní 
soupravy. 

7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umož-
nit vozidlům jízdu. To platí i  pro děti hrající si 
v obytné zóně.

Přínosy obytné zóny:

• zklidnění dopravy

•  zvýšení bezpečnosti občanů a ochrany majetku

•  snížení emisí a rozšíření výměry oddechových 
a hracích ploch

•  zajištění hladkého průjezdu vozidel Integrova-
ného záchranného systému

INFORMACE O PLÁNOVANÉM 
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si vás dovolu-
jeme informovat o plánovaném přeruše-
ní dodávky elektřiny dne 16. 5. 2018 od 
8.15 do 13.30, které se týká následujících 
pozemků: parc. č. 157/28, 157/51, 157/52, 
157/53,  157/57,  157/56

VÝZVA MÍSTNÍM ŘEMESLNÍKŮM

V poslední době se na obecní úřad stále 
častěji obracejí občané s žádostmi o po-
skytnutí kontaktních údajů na šikovné 
řemeslníky z obce. Rádi na webu obce zří-
díme stránku s nabídkou služeb místních 
podnikatelů. Pokud máte zájem o zveřej-
nění, pište na cucova@obecbast.cz.

JSOU DRONY NEBEZPEČNÉ?
Létání s modely letadel či drony se řídí přesně danými pravidly a zákony. Třebaže rekreační 
„pilot“ dronu nepotřebuje žádné povolení, musí respektovat určitá nařízení. Je totiž 
účastníkem leteckého provozu ve  stejném smyslu jako chodec účastníkem silničního 
provozu. Jaká jsou ta nařízení, jsme se zeptali vrchního strážníka Obecní policie Líbeznice, 
pana Rudolfa Sedláka.

Policisté na tísňové lince 158 přijali ve čtvrtek 15. března kolem půl šesté ráno oznámení o havá-
rii nákladního vozidla na dálnici D8 poblíž Zdib ve směru na Ústí nad Labem. Devětatřicetiletý 
řidič nezvládl řízení, vozidlem najel do  svodidel a  následně po  převrácení kamionu havaroval 
mimo vozovku. Provoz na dálnici byl zcela uzavřen. Po provedení nezbytných úkonů řídili poli-
cisté provoz na místě kyvadlově, a  to až do doby vyproštění nákladního vozidla. Naštěstí nikdo 
z  přítomných osob nebyl zraněn. Jízda pod vlivem alkoholu byla u  řidiče vyloučena. Příčiny 
havárie a další okolnosti budou předmětem šetření dopravních policistů. 

V  souvislosti s  dopravními nehodami a  haváriemi neustále APELUJEME na  řidiče vozidel, aby 
byli ohleduplní k  ostatním účastníkům silničního provozu. Stále častěji se zástupci složek inte-
grovaného záchranného systému setkávají s  arogancí, nevstřícností řidičů a  porušováním před-
pisů, právě když spěchají na místo události. Řidiči stojící v kolonách mnohdy automaticky neu-
volní cestu zasahujícím složkám, ačkoliv to stanoví zákon anebo zastaví tak, že průjezd k nehodě 
či havárii je komplikovaný a zcela zbytečně dochází k časové prodlevě. Jedná se o situace, kdy jde 
o životy a zdraví jiných lidí a každá minuta je velmi důležitá.

Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu v § 41, odstavci 8 stanoví:
„Pokud hustota provozu na  dálnici nebo silnici pro motorová vozidla  o  dvou jízdních pruzích 
v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel 
povinni před zastavením vozidla vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3 
metry pro průjezd vozidel  s právem přednosti jízdy; je-li v jednom směru jízdy  tři a více jízdních 
pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči vozidel v levém a středním jízdním pruhu nebo střed-
ních jízdních pruzích. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při 
vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Řidičům ostat-
ních vozidel je vjezd do pruhu pro průjezd vozidel s právem přednosti jízdy a jízda v tomto pruhu 
zakázána; toto neplatí pro vozidla vlastníka pozemní komunikace  vozidla technické pomoci.“

HAVÁRIE NÁKLADNÍHO VOZIDLA 
ZKOMPLIKOVALA PROVOZ NA DÁLNICI U ZDIB

Základem vnitrostátní úpravy letectví je zá-
kon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 
pozdějších předpisů.  Provoz bezpilotních pro-
středků určuje letecký předpis L2 - Pravidla lé-
tání v Doplňku X.

Kde mohu se svým dronem létat?
V  průběhu vzletu a  přistání se nesmíte přiblí-
žit k osobě na méně než 50 metrů horizontálně 
(kromě pilota nebo doprovázejících osob). Pro 
drony do  7Kg platí, že minimální vzdálenost 
od  osob a  staveb musí být bezpečná. Pro ty 
s větší hmotností už je to omezeno na 100 me-
trů horizontálně k  osobě a  150 metrů k  husté 
zástavbě. Dále nesmíte létat blíže oblačnosti 
než 1500m horizontálně a  300m vertikálně 
bez ohledu na hmotnost dronu.
Je velmi důležité zjistit v  jaké oblasti s  dro-
nem chcete létat. K  tomuto účelu vám nejlé-
pe poslouží platná letecká mapa ICAO nebo 
webový portál AisView. Mimo letiště, mohou 
drony létat jen v nejnižším vzdušném prostoru 
třídy G a to do výšky 300 metrů nad zemí. Vy-
hnout se musíte zakázaným prostrorům (LKP 
- prohibited) a  omezeným prostrorům (LKR 
- restricted). Ty jsou aktivovány stále a najít je 
můžete například kolem jaderných elektráren 
nebo muničních skladů.

Jak je to s létáním kolem památek?
V  naprosté většině návštěvních řádů památek 
je zákaz létání bezpilotními prostředky bez 
předchozího písemného souhlasu. 

Mohu létat jen podle obrazu z kamery dronu?
Ne. Tzv. FPV (First Person View) let, nebo létá-
ní mimo dohled pilota za pomoci GPS je v ČR 
zakázán a  můžete tak létat jen pokud máte 
další osobu, která dron sleduje fyzicky.

Mohu z dronu za letu něco shazovat? 
Ne.  

Jaké hrozí sankce za případné porušení těchto 
předpisů?
V  sankčním řízení hrozí pokuta až do  výše 
5 000 000 Kč. 

Jaká jsou další povinnosti provozovatelů dro-
nů dle dalších právních předpisů?
K ochraně osobních údajů při létání s drony vy-
dal Úřad pro ochranu osobních údajů nezávaz-
ný informační bulletin č. 3/2015, ve kterém na-
stiňuje svůj názor na aplikaci zákona o ochraně 
osobních údajů v  případě dronů. Úřad pro 
ochranu osobních údajů ve svém informačním 
bulletinu zjednodušeně řečeno konstatuje, že 
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podpořený důsledným geologickým průzkumem, zatím poslední žádost 
podala obec v loňském roce do fondů Středočeského kraje. Projekt má 
platné stavební povolení. Pro zastupitele bylo tedy velkým překvapením, 
když se teprve v letošním roce proti realizaci ohradil vypůjčitel fotbalo-
vého hřiště a s výstavbou nesouhlasí. 
Bylo tedy iniciováno jednání se zástupci SK Bašť, který má vypůjče-
no fotbalové hřiště a  část pozemku, na  kterém by měl být vybudován 
skatepark. Jednání bylo konstruktivní, v  areálu bude v  odpoledních 
hodinách správce, který bude dohlížet na chování dětí a regulovat po-
hyb po fotbalovém hřišti, aby nedocházelo k poškození trávníku. Práv-
níci začali pracovat na úpravě smlouvy o výpůjčce pozemků. Vypadalo 
to, že se podařilo najít kompromisní řešení. 
Zastupitelstvo dále rozhodlo, že se projekt bude projednávat za  účasti 
veřejnosti. Účast byla překvapující, přišli teenageři, dospělí, celé rodiny 
s  dětmi. Mládež, která se skateboardingu věnuje, ocenila nadčasovost 
projektu, na  kterém není ani po  sedmi letech nutné nic měnit, rodiče 
přivítali možnost vzniku sportoviště, které bude atraktivní pro věkovou 
skupinu, které obec nemá moc co nabídnout. Vlastníci sousedních po-
zemků živě diskutovali s budoucími uživateli skateparku, vzájemně si vy-
světlovali, nakolik je bude obtěžovat zvýšený pohyb na hřišti nebo hluk. 
Zástupci vypůjčitele se bohužel na jednání nedostavili.

   Pokračování ze str. 1

pokud pilot dronu prostřednictvím kamery 
umístěné na  dronu zaznamenává či monito-
ruje fyzické osoby, které jsou identifikovatel-
né, potřebuje k tomu buď jejich souhlas nebo 
musí prokázat využití některého jiného práv-

ního titulu (např. ochrana práv pilota dronu 
nebo jiných osob). Zaznamenávány či moni-
torovány by rovněž neměly být ryze soukromé 
prostory, ve kterém se fyzické osoby pohybují 
nebo které obývají (zahrady, byty apod.), ale 

dotčený jedinec by proti rušiteli musel podat 
soukromoprávní žalobu.

Děkujeme za rozhovor.

SKATEPARK BEZ ŠANCÍ

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ

V uplynulých dnech vypůjčitel obec informoval, že nepodepíše dodatek 
ke smlouvě o výpůjčce pozemku, který by výstavbu umožnil, takže se pro-
jekt skateparku dostal do slepé uličky. Obec bohužel nemá žádný vhodný 
pozemek k  dispozici, takže realizaci skateparku nejspíš odloží.  A  to je 
velká škoda.

(cuc)

jsme se zeptali knihovnice obce, paní Petry Čížkové, 
která nám v bleskovém rozhovoru řekla:
„Knihovna se pomalu, ale jistě dostává do  povědomí 
obyvatel obce. Aktivity můžete sledovat na  facebooku, 
můžete poslat mail na  knihovna@obecbast.cz, 
připravujeme webové stránky, které čtenáři najdou 
na  www.knihovnabast.cz. V  březnu, měsíci čtenářů, jsme 
vyhodnotili nejpilnějšího čtenáře roku 2017, kterým se 
stala paní Helena Kaiserová. Čeká na ni pěkná kniha. Při 
příležitosti Dne dětské knihy jsme uspořádali autorské 
čtení se spisovatelkou Simonou Votyovou, hostili jsme 
prezentaci projektu Kudy z  nudy spolku Bašť se baví, 
duben jsme završili cestovatelskou besedou o  Srí Lance. 
Připravujeme čítárnu, ve  které návštěvníkům ke  knize 
nabídneme kávu nebo čaj, její prostředí jsme vyzdobili 
enkaustickými výtvory účastnic Pátků v  Pohodě. 
S  profesionálními knihovnicemi z  Městské knihovny 
v  Brandýse jsme zahájili obměnu knižního fondu a  jeho 
evidenci do elektronické podoby. Přijďte se sami přesvědčit, 
jak to v  knihovně žije. Otevřeno máme v  pondělí od  14 
do 16 hodin a ve čtvrtek od 18 do 20 hodin.“ 
Děkujeme za rozhovor.  

(cuc)

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Rodinná kosmetická firma hledá paní na úklid své pro-
vozovny v Bašti, rozsah cca 6 hodin týdně na DPP, od-
měna 120,- / hod. V případě zájmu volejte 603 851 359.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Mladá rodina v Bašti hledá paní na pravidelný úklid rodinného domu (jednopodlažní 
bungalov, 120m2), ideálně 1x týdně, ev. 1x za dva týdny a paní na příležitostné hlídá-
ní k dětem ve věku 3 roky a 6 měsíců. V případě zájmu volejte 602 462 201.

Ilustrační foto

Jaro přineslo do knihovny spoustu nového Autor koláže: I. Cucová



Baštěcký zpravodaj

4

BAŠŤ PŘIVÍTALA 17 NOVÝCH OBČÁNKŮ

V BAŠTI VYRŮSTAJÍ ATLETICKÉ NADĚJE

ZAHRÁDKÁŘI NA BRIGÁDĚ

Ve druhé polovině dubna přivítala starostka obce rodiče narozených dětí, rodinné přísluš-
níky a další vážené hosty na slavnostním vítání nových občánků obce. Řady občanů se 
rozrostly o sedmnáct miminek, která již tradičně přišly přivítat také děti z mateřské školy 
Bašť, tentokrát ze třídy Korálků. Děti si pod vedením svých učitelek paní A. Stibalové a L. 
Tvrdé připravily pásmo básniček a písniček. Partnerem vítání byla fotografka P. Kalibo-
vá, která pořizovala fotografie pro rodiče. Další miminka přivítáme zase až na podzim. 
Rodiče ovšem už nenaleznou pozvánky ve svých poštovních schránkách, ale na vítání se 
budou muset přihlásit prostřednictvím formuláře, který bude k dispozici na webu obce. 

(cuc)

Baštěcké sportovní hry pro děti a mládež vstoupily do druhé dekády. V letoš-
ním roce se uskutečnil již XI. ročník, kterého se v osmi věkových kategoriích 
zúčastnilo 35 malých atletů. O  profesionální organizaci závodů se postaral 
spřátelený spolek Stonožka Líbeznice spolu s  líbeznickým oddílem atletiky, 
který mnoho z baštěckých sportovců navštěvuje. Ti ostatní si tak vyzkoušeli 
závody v ostré konkurenci zkušenějších závodníků a rozhodně se v ní neztra-
tili. Naopak si oddíloví trenéři vyhlédli nové talenty. Chladnější ranní po-
časí vystřídalo odpolední sluníčko a tak si všichni sedmihodinový maratón 
běhání, skákání a házení náramně užili. Ti, kteří se mezi 270 atlety z regionu 
nedostali na  stupně vítězů, nemuseli smutnit. Pro baštěcké závodníky bylo 
připraveno samostatné vyhlašování výsledků a tak si většina z nich užila stup-
ně vítězů a medailový ceremoniál. 

(cuc)

Jako každý rok, tak i letos uspořádali v sobotu 15. 4. zahrádkáři jarní brigádu v parku 
u  Restaurace Vila. Ostříhali keře, které byly po  zimě promrzlé a  navezli na  záhony 
nový mulč. Nejvíce je potrápily pichlavé ostružiny, kterých je každým rokem sice 
méně a  méně, ale stejně jejich stříhání je velmi nepříjemné. Na  nádvoří prořezali 
husté túje, aby katalpa mohla volně růst.
Každý si našel svůj díl práce a všem šla práce rychle od ruky. Našli si čas i na pár vtipů, 
a tak dobrá nálada vydržela na celé dopoledne.
Pozn.: Katalpa je vzrostlý strom dorůstající výšky až 30 m, má nápadné trubačovité 
květy a vejčité listy, které se na podzim barví do žluta. Zajímavostí je, že tento strom 
odpuzuje hmyz. 

(A. Bulvasová, redakčně upraveno)

Iniciativa vysázet stromy v Bašti vzešla od paní Laury Havlínové, které 
není lhostejné, v  jakém prostředí žijeme. Již před lety se se skupinou 
dalších nadšenců pokusila vysázet stromy do  aleje na  Beckov, ale 
bez zalévání a  potřebné péče malé výhonky v  ne zcela vhodné půdě 
nepřežily. Spojila se proto s  obcí, aby akce společného sázení získala 
větší publicitu a  bylo možné pořídit zapěstované stromy, které se lépe 
„chytnou“. Navíc technické služby již disponují potřebnou technikou 
a vybavením pro pravidelnou zálivku.
A tak v sobotu 22. dubna vyrazilo na čtyřicet dobrovolníků sázet. Většina 
chtěla mít ten svůj strom, některé rodiny vysadily strom za  každého 
svého člena. Po půl hodině bylo u cyklostezky do Líbeznic hotovo a zbylé 
stromy byly vysazeny v aleji na Beckov. Jedná se o duby letní, které rostou 
v  téměř jakémkoli typu půdy včetně písčité a  jsou mimořádně odolné 
proti větru. 

(cuc)

   Pokračování ze str. 1

KE DNI ZEMĚ JSME BAŠTI NADĚLILI 100 STROMŮ

Do sázení dubů letních u cyklostezky se zapojily celé rodiny Foto: L. Havlínová

Nejpočetněji zastoupená byla kategorie dětí pětiletých a mladších Foto: I. Cucová

Jarní údržbu parku již několik let zajišťují zahrádkáři Foto: ZO ČZS 

Slavnostní proslov pronesla starostka obce                     Foto: P. Kalibová
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PROJEKT KUDY Z NUDY OSLAVIL PRVNÍ NAROZENINY
V  dubnu 2017 vyhlásila Nadace Via 11. ročník programu Místo kde 
žijeme na  podporu komunitních projektů, které povedou k  vytvoření míst 
setkávání, oživení veřejných prostranství, ke  zlepšení sousedských vztahů. 
Bašť se baví podala žádost na  úpravu veřejného prostranství za  knihovnou, 
který byl vybrán spolu s dalšími sedmi projekty z celé České republiky, a tak 
do Baště směřuje podpora ve výši 300 tis. Kč.  

A protože od podání žádosti uplynul přesně rok, vyzpovídali jsme manažerku pro-
jektu, Renatou Tlustošovou, co se za tu dobu udělalo, co se změnilo a jak se bude 
projekt vyvíjet dál. 
Kolem projektu Kudy z nudy se vytvořil tým bezva lidí, kteří obětují spoustu času 
ze svého volna, aby se projekt podařilo úspěšně realizovat. Podařilo se probudit 
zájem veřejnosti, prvního plánovacího setkání se zúčastnily čtyři desítky občanů, 
na druhé sice dorazilo o něco méně, přece jenom byl první slunečný a teplý jarní 
den, ale o to více respondentů se zapojilo do elektronické ankety.
 

Jakým způsobem má veřejnost možnost projekt ovlivnit?
Na prvním setkání jsme se spoluobčany diskutovali, co se jim na místě, kde má 
být projekt realizován líbí nebo naopak nelíbí, jaké aktivity by v místě rádi vyko-
návali, jaký charakter by místo mělo mít. Co člověk, to názor. Po sečtení prefe-
renčních bodů jednotlivých aktivit jsme mohli připravit zadání pro architekta. 
Ten pro další setkání připravil dvě studie, u kterých přítomní nebo respondenti 
ankety hodnotili výhody a nevýhody. Na základě hodnocení architekt připraví 
finální projekt, který by měl zahrnovat výhody obou variant a naopak potlačit to, 
co občané vnímali jako nevýhody.
 
Můžete už dnes prozradit, na co konkrétního se můžeme těšit?
Na pozemku za knihovnou bude vybu-
dován adventure minigolf a letní mini-
kino. Projekt Kudy z nudy i rozhodnutí 
obce přebudovat restauraci Vila na ma-

teřskou školku rozšířil projekt na celý park u knihovny, ale jeho realizace už bude záležitostí obce. Knihovna 
nabídne zázemí pro návštěvníky – občerstvení, wc, půjčovnu sportovních potřeb, v parku budou umístěny 
herní prvky jak pro děti, tak pro dospělé. Nechci prozrazovat všechno, projekt bude představen koncem května 
na Dni rodiny.
 

Nezůstanou plány pouze na papíře?
Určitě ne, část, za  kterou nese odpo-
vědnost Bašť se baví, bude realizována 
na podzim, v říjnu bychom chtěli větší 
část slavnostně otevřít. Obec plánuje 
přes zimu provést úpravy v  knihovně, 
aby na  jaře příštího roku měli hráči 
minigolfu i  návštěvníci parku zázemí 
k dispozici. 
 
Zapojí se veřejnost i do fáze realizace?
Věříme, že zájem 
o  projekt neutich-
ne a  že prázdniny 
nepřinesou zapo-
mnění. V září pro-
běhnou společné 
brigády. Kdy to 
bude, bude záležet 
na rychlosti územ-
ního řízení a  vol-
ných kapacitách 
stavební firmy. 
Na  brigádách bu-
deme především 
sázet a  upravovat 
terén, sít a zase sázet.

Děkujeme za rozhovor.   (cuc)
Foto: Bašť se baví
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  DEN DEN 

  RODINYRODINY

Obec Bašť Obec Bašť 

a a 

MAS Nad Prahou MAS Nad Prahou 

vás srdečně zvou navás srdečně zvou na

v sobotu 26. května 2018  v sobotu 26. května 2018  

na fotbalovém hřišti v Baština fotbalovém hřišti v Bašti

od 15 hodin   od 15 hodin   

Na akci je pořizována 
fotodokumentace. Svojí 
účastí vyjadřuje souhlas s 
jejím použitím.
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Co vlastně znamená vypsání výzev? Zname-
ná to, že má MAS Nad Prahou nachystané 
peníze a  rozdělí je mezi nejlepší projekty, 
které se o peníze přihlásí?
Ano, v  jarních výzvách můžeme rozdělit 
více jak 11 milionů ze dvou programů, další 
desítky milionů budou připraveny do  pod-
zimních výzev. Z  Programu rozvoje venkova 
na podporu investic do  lesů, do zemědělské-
ho podnikání nebo potravinářských řetězců 
je pro první výzvu v letošním roce vyčleněno 
9 milionů. Operační program Zaměstnanost 
do  první výzvy směřuje 2,4 milionu korun. 
Projektové záměry žadatelů, kteří musejí 
podnikat nebo mít sídlo na území MAS Nad 
Prahou, budou hodnotit partneři MAS, které 
si do svých orgánů zvolilo místní partnerství. 
Místní lidé budou vybírat ty nejlepší a nejpo-
třebnější projekty pro náš region.

První výzva se týká lesnictví a zemědělství? 
Připraveno pro ni je 9 milionů korun. Na jaké 
projekty je možné žádat podporu?
MAS Nad Prahou podpoří v první výzvě in-
vestice do lesů, například budování naučných 
stezek nebo cyklotrailů, které budou doplně-
ny značením, lavičkami, odpadkovými koši 
a dalším mobiliářem. Jiné projekty se mohou 
týkat investic cílených na  zpracování a  vý-
voj zemědělských produktů i  jejich uvádění 
na trh nebo také investic do rozvoje místních 
trhů. V  neposlední řadě budou podpořeny 
projekty na založení a rozvoj nezemědělských 
činností a  investice do  živočišné i  rostlinné 
výroby přispívající ke  konkurenceschopnosti 
zemědělské činnosti.

Kdo se o  peníze může ucházet? Kdo by teď 
měl slyšet výstřel ze startovní pistole?
O  finanční prostředky z  opatření Programu 
rozvoje venkova se můžou ucházet vlastníci, 
nájemci nebo pachtýři lesa, zemědělští pod-
nikatelé, malé podniky nebo fyzické osoby 
ve venkovských oblastech bez ohledu na druh 
podnikání nebo výrobci potravin nebo krmiv. 
Výzva byla vyhlášena 16. dubna, semináře pro 
potenciální žadatele se uskutečnily v  dubnu, 
žadatelé své žádosti mohou konzultovat s ma-
nažerkou programu Marcelou Drašnarovou až 
do doby ukončení výzvy. Portál farmáře bude 
pro vkládání žádostí o  podporu zpřístupněn 
od 30. dubna do 18. května.

Druhá výzva se týká sociálních služeb. Komu 
tyto finanční prostředky pomůžou?
První výzva MAS Nad Prahou z Operačního 
programu zaměstnanost je nazvaná Sociální 
a komunitní služby nadosah. V rámci této vý-
zvy mohou být podpořeny projekty odborné-
ho sociálního poradenství, terénní programy 
sociálních služeb, sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi, raná péče, kontaktní cen-
tra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
sociální rehabilitace, sociálně terapeutické 
dílny, služby osobní asistence nebo odlehčo-
vací služby. Samozřejmě se žadatelé mohou 

né na webových stránkách MAS Nad Prahou, 
které mají adresu www.nadprahou.eu. V hor-
ním menu naleznou záložku Pro žadatele 
o dotace, kde je rozcestník navede na konkrét-
ní program a dál na výzvu.

Pokud by web nestačil, je možné se někam 
přijít přímo informovat nebo poradit?
I pro žadatele z OP Z jsou připraveny na kvě-
ten semináře, konzultace poskytne progra-
mová manažerka Andrea Fuchsová. Obě 
manažerky jsou k zastižení během vypsaných 
konzultačních hodin v  kanceláři MAS Nad 
Prahou v  Líbeznicích. Tu najdete v  objektu, 
ve kterém sídlí Česká pošta, v 1. patře. Kon-
zultace je možné sjednat telefonicky i  mimo 
tuto dobu a mohou proběhnout i v sídle žada-
tele. Veškeré kontakty jsou k nalezení na webu 
MAS Nad Prahou.

PRVNÍ JARNÍ MILIONY Z MAS PRO ZEMĚDĚLCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
   Pokračování ze str. 1

ucházet i  o  podporu projektů a  činností nad 
rámec zákona o  sociálních službách. Podpo-
rovány budou programy a  činnosti realizo-
vané v  přirozeném sociálním prostředí osob 
z  cílových skupin, tj. aktivity realizované te-
rénní nebo ambulantní formou.

Kdo může žádat v tomto případě?
Podat žádost o  dotaci mohou poskytovatelé 
sociálních služeb registrovaní podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, obce, 
dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové 
organizace, OSVČ, poradenské a  vzdělávací 
instituce, školy a  školská zařízení nebo pří-
spěvkové organizace.

Kde můžou potenciální žadatelé najít po-
třebné informace?
Veškeré informace jsou pro žadatele dostup-

Starostka Baště očekává, že o finanční podporu MAS Nad Prahou se budou ucházet i baštěcké projekty                            Foto: OÚ Bašť
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MAS Nad Prahou vyhlásila 17. dubna 1. Výzvu v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu – 31. května 2018

Znění Výzvy včetně všech jejích příloh je zveřejněno na webových 
stránkách MAS v sekci:
„Pro žadatele o dotace/Programový rámec OP Z“
Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou 
zájemcům sděleny v rámci konzultací v kanceláři společnosti.
Pro aktuální informace sledujte www.nadprahou.eu

MAS Nad Prahou vyhlásila 16. dubna 1. Výzvu v rámci 
Programu rozvoje venkova
Předpokládané ukončení příjmu žádostí o podporu - 18. května 2018

Znění Výzvy včetně všech jejích příloh je zveřejněno na webových 
stránkách MAS v sekci
„Pro žadatele o dotace/Program rozvoje venkova“
Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou 
zájemcům sděleny v rámci konzultací v kanceláři společnosti 
Pro aktuální informace sledujte www.nadprahou.eu

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOST PRO ZEMĚDĚLCE, PODNIKATELE A LESNÍ HOSPODÁŘE

V
Ý
Z
V
A

V
Ý
Z
V
A

MAS Nad Prahou o.p.s. Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, Tel. 728 276 335, email: opz@nadprahou.eu
Konzultační hodiny (OPZ): st 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00, pá 8:00 – 14:00

MAS Nad Prahou o.p.s. , Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, tel. 777 647 562, email: prv@nadprahou.eu
Konzultační hodiny (PRV): PO 8:00-12:00

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

MINISTERSTVO PRÁCE
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MAS Nad Prahou o. p. s. vás zve na

května – května 
pátek neděle

DEN SE ŠKOLOU

 souboj týmů ZŠ ve víceboji 
 vyhlášení vítězů literární a 

výtvarné soutěže

Setkání sousedů nad 
 kulturní a zábavný program pro děti 

i rodiče
 prezentace škol, ZUŠ, spolků a 

sdružení z regionu

Cyklistické mistrovství MAS nad Prahou
 děti a dospělé závodníky

Program na  podporu zaměstnanosti může 
znít v  regionu s  téměř nulovou zaměstna-
ností jako nesmysl. Nebylo možné směřovat 
peníze jiným směrem?
Podpora zaměstnanosti je druhosledová, 
v  námi připravovaných výzvách jde přede-
vším o  podporu sociálních a  komunitních 
služeb jako takových.

Kdo vlastně určil, na jaké oblasti se ve svých 
výzvách může MAS Nad Prahou zaměřit? Ko-
lik jsme toho mohli ovlivnit přímo my sami?
Strategie komunitně vedeného místního roz-
voje, jak se dokument, na  základě kterého 
řídící orgány operačních programů přidělili 
prostředky pro MAS, jmenuje, vznikal skuteč-
ně z analýz našeho regionu. Bohužel ne vždy 
se identifikované problémy a potřeby „sešly“ 
s cíli operačních programů. Takže z těch jsme 
pečlivě vybírali, co nejvíc náš region pálí 
a potřebuje.

Pokud by vyhodnocení těchto výzev proběh-
lo úspěšně, kdy žadatelé peníze uvidí?
Hodnocení žádostí by mělo probíhat v  řádu 
měsíců. Bohužel výběrem projektů určených 
k  financování hodnotiteli MAS Nad Prahou 
proces schvalování nekončí, poslední slovo má 
vždy řídící orgán operačního programu nebo 
Programu rozvoje venkova. Záleží také na for-
mě financování, zda si žadatel musí realizaci 
projektu předfinancovat a  dotace je pak pro-
placena až po ukončení projektu nebo dostává 
zálohové platby. Mluvíte tedy spíše o roce 2019.

Jaké další výzvy „maska“ připravuje a kolik 
peněz celkem do regionu přiteče?
V  letošním roce budou vyhlášeny ještě dvě 
výzvy z programového rámce OP Z a  tři vý-
zvy z Integrovaného regionálního operačního 
programu, které budou zaměřeny na projekty 
cyklostezek, škol a komunitních center. Výzva 
na  financování investic do sociálního podni-
kání z programového rámce IROP je plánova-
ná až v roce 2019.

Vypsání a vyhodnocení dotačních výzev teď 
Masku jistě zaměstná. Pracuje ale i na něčem 
jiném?
Probíhá tvorba střednědobého plánu sociál- 
ních služeb v  ORP Neratovice a  části ORP 

Brandýs nad Labem, která by měla být zavr-
šena v  létě roku 2019. Od  května bude zajiš-
ťovat pro 6 obcí a  jejich příspěvkové organi-
zace službu sdíleného pověřence na  ochranu 
osobních údajů (tzn. GDPR). V květnu se také 
uskuteční třídenní Dny nad Prahou, v  jejichž 
rámci proběhne v pátek 25. května soutěž škol, 
v  sobotu 26. května Setkání sousedů, které 
bude tentokrát hostit Bašť a v neděli 27. květ-
na Cyklistické mistrovství MAS Nad Prahou. 
A nesmím zapomenout na vyhlášenou výtvar-
nou a literární soutěž, do které se mohou zapo-
jit děti celého regionu.

Děkujeme za rozhovor.
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DO KONTEJNERŮ PATŘÍ POUZE TŘÍDĚNÝ ODPAD; KRABICE, PLASTOVÉ LÁHVE A NÁPOJOVÉ KARTONY PŘED VHOZENÍM SEŠLÁPNĚTE  
KE KONTEJNERŮM NEODKLÁDEJTE ŽÁDNÝ ODPAD (TŘÍDĚNÝ I NETŘÍDĚNÝ) ANI JINÉ PŘEDMĚTY 

KDY SE V BAŠTI 
VYVÁŽEJÍ 

KONTEJNERY? 

Obecní  
úřad Horka Nová  

Bašť 
K Beckovu 
Za Školkou 

Hlavní 
U hřiště K Vlkánici Baštěk 

K Rybníku 
Baštěk 

U kapličky 

 
 

PAPÍR 

úterý 
pátek 

neděle 
 

1 kontejner 

úterý 
pátek 

neděle 
 

1 kontejner 

úterý 
pátek 

neděle 
 

3 kontejnery 

úterý 
pátek 

neděle 
 

3 kontejnery 

úterý 
pátek 

 
1 kontejner 

úterý 
pátek 

 
1 kontejner 

úterý 
pátek 

 
1 kontejner 

úterý 
pátek 

 
1 kontejner 

 
 

PLASTY 

pondělí 
čtvrtek 
sobota 

 
1 kontejner 

pondělí 
čtvrtek 
sobota 

 
1 kontejner 

pondělí 
čtvrtek 
sobota 

 
4 kontejnery 

pondělí 
čtvrtek 
sobota 

 
4 kontejnery 

pondělí 
čtvrtek 

 
1 kontejner 

pondělí 
čtvrtek 

 
1 kontejner 

pondělí 
čtvrtek 

 
2 kontejnery 

pondělí 
čtvrtek 

 
1 kontejner 

 
 

SKLO 

1x 
měsíčně 

 
1 kontejner 

2x 
měsíčně 

 
1 kontejner 

2x 
měsíčně 

 
2 kontejnery 

2x 
měsíčně 

 
2 kontejnery 

1x 
měsíčně 

 
1 kontejner 

1x 
měsíčně 

 
1 kontejner 

1x 
měsíčně 

 
1 kontejner 

1x 
měsíčně 

 
1 kontejner 

 
 

NÁPOJOVÉ 
KARTONY 

sudé 
úterý 

 
1 kontejner 

sudé 
úterý 

 
1 kontejner 

sudé 
úterý 

 
1 kontejner 

sudé 
úterý 

 
1 kontejner 

sudé 
úterý 

 
1 kontejner 

sudé 
úterý 

 
1 sběrná 
nádoba 

sudé 
úterý 

 
1 kontejner 

sudé 
úterý 

 
1 sběrná 
nádoba 

UKLÍZELI JSME BAŠŤ

KONTEJNERY NA TEXTIL A KOV NA TŘECH MÍSTECH V BAŠTI

První dubnovou sobotu byl na hranicích obce zvýšený pohyb desítek 
dobrovolníků, kteří podél cest, cyklostezky a aleje na Beckov uklízeli 
stovky kilogramů nepořádku. Pneumatiky, nábytek, na  třicet  lahví 
od vaječňáku, Aladinova lampa bez Džina, použitá plovoucí podlaha, 
komponenty, ze kterých by se možná sestavil jeden funkční počítač, 
desítky bot, umyvadlo a další poklady nacházeli účastníci akce Ukliď-
me Česko, ukliďme Bašť. Do úklidu se zapojili členové Bašť se baví, 
CYKLO TEAM BAŠŤ, děti z SK Bašť a Mladého strážníka se svými 
trenéry a vedoucími, rybáři i zahrádkáři, obyvatelé Baště. Všem patří 
velké díky.

(cuc)

Použitý textil a kov lze odevzdávat do barevných kontejnerů, které jsou 
umístěné v  Nové Bašti (v  Okružní ulici u  autobusové zastávky), v  ulici 
K Beckovu a v Baštěku u kapličky.

Do kontejneru na textil patří:
• oděvy, oděvní doplňky, kabelky a tašky,
• párová obuv, hračky,
• bytový textil (povlečení, záclony, ubrusy, deky).

Do kontejneru na textil nepatří:
• koberce, matrace, molitan, 
• mokrý, znečištěný, plesnivý textil,
• další netextilní materiály.

Červený kontejner na  drobné elektrospotřebiče, který byl dosud umís-
těn na Návsi, bude v průběhu května přemístěn k obchodu s potravinami 
u fotbalového hřiště.
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GOLF ZLONÍN 
DĚTI VE ZLONÍNĚ

JARNÍ GOLFOVÉ KURZY 2018 
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 2018 
TERMÍN: 27-31.8.                         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 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 PŘÁ 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.

AREÁL ZA OBCÍ KLÍČANY SMĚR BÁŠŤ
(ZA SKLADY K+B EXPERT)

VE SPOLUPRÁCI
S OBEC ZDIBY

POŘADATEL ZÁVODU:

ODRÁŽEDLA (DOHROMADY) – 2014 A MLADŠÍ 
BOBÍCI, BOBICE – 2014 A MLADŠÍ 
PŘEDŽÁCI A PŘEDŽÁKYNĚ – 2012 AŽ 2013 
ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1 – 2010 AŽ 20011 
ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2 – 2008 AŽ 2009
MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ – 2006 AŽ 2007 
STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ – 2004 AŽ 2005
KADETI, KADETKY – 2002 AŽ 2003
HLAVNÍ ZÁVOD (SOUČÁST SERIÁLU ZÁVODŮ MTB UAC)
JUNIOŘI, JUNIORKY, ŽENY, MUŽI A VETERÁNI NAD 40 LET
PREZENTACE 13.00-14.00 HOD., START V 15.00 HOD.

UNIKÁTNÍ MISTROVSKÉ DRESY PRO VÍTĚZE MISTROVSTVÍ MAS
POHÁRY PRO PRVNÍ TŘI V KATEGORIÍCH
DÁREK PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY MISTROVSTVÍ 
MAS PŘIHLÁŠENÉ DO 10. 5. 2018
PŘIPRAVUJEME UKÁZKOVÉ TRÉNINKY 
TERMÍNY, REGISTRACE A INFO NAJDETE NA WWW.XCOBECKOV.CZ 
 

DĚTSKÉ KATEGORIE
PREZENTACE OD 8.00 HOD., 
START POSTUPNĚ OD 10.00 HOD.

ZÁROVEŇ JAKO MISTROVSTVÍ 
MAS NAD PRAHOU 

MAMI & MIMI© 
Maminky, sportujte, bavte se a zároveň si užívejte svých dětí!

Lekce MAMI & MIMI© jsou speciálním fitness programem pro maminky 
s miminky či malými dětmi, který efektivně kombinuje běh či sportovní 
chůzi s kočárkem s cardio-posilovacími cviky zaměřenými na problema-
tické partie žen po porodu. MAMI & MIMI© je tedy kompletním cardio-
-posilovacím tréninkem, při kterém procvičíte nejen celé tělo, ale užijete 
si i spoustu zábavy ve společnosti dětí a dalších podobně naladěných ma-
minek. Zkrátka jde o jedinečný druh cvičení, u kterého maminka může 
hubnout a zpevňovat tělo za přítomnosti svého děťátka v kočárku či na od-
rážedle a pod vedením profesionální lektorky s mnohaletou praxí. Těšíme 
se na Vás každý pátek v 10 hodin u Vily v Bašti.
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3.6.2018 od 9.00 HOD. 
Areál zdraví v Líbeznicích  

o pohár Mladého strážníka pod záštitou  
Obecní policie za podpory obcí Bašť a Líbeznice  

Zpívá: Věra Patt 

Hraje: DJ Vláďa Cach 

Registrace na: mlady.straznik@seznam.cz 
do 31.5.2018 

Zahrádkáři z Báště 

  
zvou všechny zájemce 

 
 na výlet do Dětenic 

v sobotu 26.5.2018 
 

Navštívíme: zámek, pivovar a středověkou krčmu 
 
 
 

Odjezd v 9:00 hodin 
od Obecního úřadu 

Přihlásit se můžete u paní Cukrové 
tel. 723 664 296 

  
 

Členové ČZS mají dopravu zdarma  - ostatní platí 100,-Kč 
Vstupné si hradí každý samostatně           
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www.zivaanglictina.cz
pavla.zarembova@gmail.com
Tel.: 724 755 149

HLEDÁME LEKTORY
ANGLIČTINY A NĚMČINY 

- Líbeznice a okolí

Vhodné i pro studenty
a maminky na mateřské 

dovolené.

Vynikající znalost 
jazyka podmínkou, 

ostatní Vás naučíme.



Číslo 5 • květen 2018

13

 

Autoservis 

Plnění klimatizace 

Pneuservis 

 

Autodiagnostika 

Renovace vozů 

Autoelektrika 
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• realitní poradenství vč. daňové a právní oblasti 
• prodej a pronájem nemovitostí “na klíč” 
• zpracování odhadů tržní ceny nemovitostí 

• realitní služby jakéhokoliv druhu 

• zajištění financování a refinancování nemovitostí 
prostřednictvím společnosti GEPARDE Finance 

• lokace: Praha-město, Praha-východ, Praha-západ

Ing. Marta ZAJÍČKOVÁ

certifikovaná realitní makléřka

 
RE/MAX Ambassador 
Stanice metra B - Rajská zahrada

Praha 9 - Černý Most

 
Tel.: +420 602 127 175 
e-mail: marta.zajickova@re-max.cz


Milí sousedé a spoluobčané, 
ráda bych Vám touto cestou nabídla níže uvedené služby v oblasti 
realitního trhu, kde se pohybuji od roku 2008. Jsem Vám k dispozici buď 
přímo v Bašti, kde bydlím už 9 let nebo v kanceláři RE/MAX 
Ambassador na Rajské zahradě (Praha 9 - Černý most). Stačí zavolat 
nebo napsat.  

• realitní poradenství vč. daňové a právní oblasti 
• prodej a pronájem nemovitostí “na klíč” 
• zpracování odhadů tržní ceny nemovitostí 

• realitní služby jakéhokoliv druhu 

• zajištění financování a refinancování nemovitostí 
prostřednictvím společnosti GEPARDE Finance 

• lokace: Praha-město, Praha-východ, Praha-západ

Ing. Marta ZAJÍČKOVÁ

certifikovaná realitní makléřka

 
RE/MAX Ambassador 
Stanice metra B - Rajská zahrada

Praha 9 - Černý Most

 
Tel.: +420 602 127 175 
e-mail: marta.zajickova@re-max.cz


Milí sousedé a spoluobčané, 
ráda bych Vám touto cestou nabídla níže uvedené služby v oblasti 
realitního trhu, kde se pohybuji od roku 2008. Jsem Vám k dispozici buď 
přímo v Bašti, kde bydlím už 9 let nebo v kanceláři RE/MAX 
Ambassador na Rajské zahradě (Praha 9 - Černý most). Stačí zavolat 
nebo napsat.  

• realitní poradenství vč. daňové a právní oblasti 
• prodej a pronájem nemovitostí “na klíč” 
• zpracování odhadů tržní ceny nemovitostí 

• realitní služby jakéhokoliv druhu 

• zajištění financování a refinancování nemovitostí 
prostřednictvím společnosti GEPARDE Finance 

• lokace: Praha-město, Praha-východ, Praha-západ

Ing. Marta ZAJÍČKOVÁ

certifikovaná realitní makléřka

 
RE/MAX Ambassador 
Stanice metra B - Rajská zahrada

Praha 9 - Černý Most

 
Tel.: +420 602 127 175 
e-mail: marta.zajickova@re-max.cz


Milí sousedé a spoluobčané, 
ráda bych Vám touto cestou nabídla níže uvedené služby v oblasti 
realitního trhu, kde se pohybuji od roku 2008. Jsem Vám k dispozici buď 
přímo v Bašti, kde bydlím už 9 let nebo v kanceláři RE/MAX 
Ambassador na Rajské zahradě (Praha 9 - Černý most). Stačí zavolat 
nebo napsat.  

• realitní poradenství vč. daňové a právní oblasti 
• prodej a pronájem nemovitostí “na klíč” 
• zpracování odhadů tržní ceny nemovitostí 

• realitní služby jakéhokoliv druhu 

• zajištění financování a refinancování nemovitostí 
prostřednictvím společnosti GEPARDE Finance 

• lokace: Praha-město, Praha-východ, Praha-západ

Ing. Marta ZAJÍČKOVÁ

certifikovaná realitní makléřka

 
RE/MAX Ambassador 
Stanice metra B - Rajská zahrada

Praha 9 - Černý Most

 
Tel.: +420 602 127 175 
e-mail: marta.zajickova@re-max.cz


Milí sousedé a spoluobčané, 
ráda bych Vám touto cestou nabídla níže uvedené služby v oblasti 
realitního trhu, kde se pohybuji od roku 2008. Jsem Vám k dispozici buď 
přímo v Bašti, kde bydlím už 9 let nebo v kanceláři RE/MAX 
Ambassador na Rajské zahradě (Praha 9 - Černý most). Stačí zavolat 
nebo napsat.  

• realitní poradenství vč. daňové a právní oblasti 
• prodej a pronájem nemovitostí “na klíč” 
• zpracování odhadů tržní ceny nemovitostí 

• realitní služby jakéhokoliv druhu 

• zajištění financování a refinancování nemovitostí 
prostřednictvím společnosti GEPARDE Finance 

• lokace: Praha-město, Praha-východ, Praha-západ

Ing. Marta ZAJÍČKOVÁ

certifikovaná realitní makléřka

 
RE/MAX Ambassador 
Stanice metra B - Rajská zahrada

Praha 9 - Černý Most

 
Tel.: +420 602 127 175 
e-mail: marta.zajickova@re-max.cz


Milí sousedé a spoluobčané, 
ráda bych Vám touto cestou nabídla níže uvedené služby v oblasti 
realitního trhu, kde se pohybuji od roku 2008. Jsem Vám k dispozici buď 
přímo v Bašti, kde bydlím už 9 let nebo v kanceláři RE/MAX 
Ambassador na Rajské zahradě (Praha 9 - Černý most). Stačí zavolat 
nebo napsat.  

Milí sousedé a spoluobčané,
ráda bych Vám touto cestou nabídla níže uvedené služby v oblasti 
realitního trhu, kde se pohybuji od roku 2008. Jsem Vám k dispozici buď
přímo v Bašti, kde bydlím už 10 let nebo v kanceláři RE/MAX
Ambassador na Rajské zahradě (Praha 9 - Černý most). Stačí zavolat
nebo napsat.


