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Vážení spoluobčané,

před koncem školního roku bývá nabíd-
ka společenských, kulturních a sportov-
ních akcí tak široká, že si lze jen těžko 
vybrat. I Bašť se k této nabídce připojila, 
o poslední květnové sobotě hned třemi 
akcemi spolků a obce. Stavíme tak sami 
sebe před obtížné rozhodování, kterou 
akci navštívit a  i  když se místní organi-
zátoři snaží sladit časový program tak, 
aby nikdo o nic nepřišel, v horkém poča-
sí je náročné absolvovat více akcí. A tak 
mnozí z nás, před úvahami kam v Bašti, 
raději dali přednost akci mimo Bašť, což 
je velká škoda, protože úsilí těch, kteří 
akce připravují, je odměňováno právě 
návštěvností. Potvrdila to i  účast mno-
ha přespolních na  Dnu rodiny, baštěčtí 
zde byli v menšině. Věřím ale, že všichni 
si poslední květnovou sobotu užili, jak 
zahrádkáři v  Dětenicích a  kynologové 
na psím triatlonu, tak rodiny na fotbalo-
vém hřišti i ti, co v Bašti nezůstali. Ve vy-
dání, které právě držíte v rukách, najdete 
pozvánku na Vítání prázdnin, které po-
řádá spolek Mladý strážník ve spoluprá-
ci s  Baští a  za  podpory obce Líbeznice. 
Symbolicky právě toto vítání uzavře na-
bídku akcí první poloviny roku.

Jsou před námi sice prázdniny a  dovo-
lené, ale pro obec a členy zastupitelstva 
to rozhodně nebudou odpočinkové dny. 
Doufáme, že se nám podaří nastartovat 
tolik očekávanou rekonstrukci objektu 
U Oličů, aby co nejdříve mohl začít slou-
žit veřejnosti jako komunitní centrum, 
zařízení pro předškolní výchovu, zázemí 
sociálních služeb a  pošta. To vše je při-
praveno v první etapě projektu. Projekt 
se neustálé vyvíjí, získaný čas se snažíme 
využít a  reagovat na  aktuální poptávku 
po službách v obci. 

Protože další Baštěcký zpravodaj vyjde 
až po červencové pouti, přeji už nyní dě-
tem krásné prázdniny a dospělým poho-
dové dovolené.

Iva Cucová, starostka

ÚVODNÍ SLOVO

   Pokračování na str. 4

   Pokračování na str. 3

NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD

DNY NAD PRAHOU BYLY OSLAVOU DĚTÍ, 
ŠKOLY, RODINY A SPORTU

Tuk škodí nejen v kanalizaci, ale především v čistírně odpadních vod. Tuk je příčinou 
ucpávání kanalizačních přípojek i kanalizace samotné, problémů při čištění odpadních vod 
a nepříjemného zápachu. Tuk způsobil jenom v letošním roce už pět havárií bubnového síta 
jemného předčištění na ČOV v Bašti.

Největším problémem jsou tuky, které jsou za pokojové teploty tuhé, tedy máslo, sádlo, palmové 
tuky či čokoláda. Pokud rozehřátý tuk vylejete do odpadu, tak v kanalizaci při teplotě deseti 
dvaceti stupňů opět ztuhne a hrozí ucpání kanalizační stoky. Nepomáhá ani zalití saponátem 
a horkou vodou.

Dny nad Prahou uspořádala Místní akční skupina Nad Prahou za svou pětiletou historii již 
počtvrté. Dá se říct, že letošní podoba navázala na tu loňskou a stává se pomalu již tradicí. 
A tak se na konci května uskutečnily v rámci Dne se školou Hry bez hranic, v Bašti proběhla 
prezentace činnosti spolků Setkání sousedů nad Prahou a oslava pro děti Den rodiny 
a třídenní akci završily cyklistické závody při Dnu se sportem.

ZŠ a ZUŠ Líbeznice hostila Den se školou

V pátek 25. května se jedenáct týmů škol regionu MAS Nad Prahou utkalo o poháry, medaile a další 
věcné ceny ve víceboji, který se skládal jak z pohybových, tak vědomostních aktivit. Bašť měla své-

Den rodiny v Bašti byl slunečný, veselý, barevný, hravý Foto: MAS Nad Prahou
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CELKOVÝ ÚKLID KOMUNIKACÍ
V BAŠTI

V pondělí 18. a úterý 19. června budou 
uklizeny všechny komunikace v Bašti po-
mocí samosběrného vozu. Prosíme, abys-
te v uvedených dnech v době od 9 do 14 
hodin neparkovali v ulicích podle níže uve-
deného rozpisu a umožnili tak provedení 
kvalitního úklidu.
   Pondělí 18. června: Nová Bašť - všech-
ny ulice, Nad Dvorem - všechny ulice, 
Mělnická, Hlavní (od Líbeznic ke křižo-
vatce s Dlouhou), K Beckovu, Za Školkou

   Úterý 19. června: všechny zbývající 
ulice v Bašti (týká se pouze zpevněných 
komunikací)

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO 
ODPADU A PNEUMATIK

proběhne v sobotu 23. června 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

 – 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 ne-
bezpečné odpady. Povinností občana je 
odevzdat odpad pouze obsluze mobilní 
sběrny a neponechávat jej volně u sběr-
ného místa!

Předmětem sběru jsou:
 vyjeté oleje a použité olejové filtry

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

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

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

 a bez disků)
Předmětem sběru nejsou nebezpečné od-
pady stavebního charakteru (např. s obsa-
hem azbestu apod.).

TROCHA STATISTIKY
Z LETOŠNÍHO ZÁPISU DO MŠ

Dopravce ČSAD Střední Čechy uvedl začát-
kem května do provozu 3 nové meziměstské 
autobusy SOR CN 9,5 s motorem IVECO 
EURO 6 určené pro provoz na linkách PID 
478 a 657. Jedná se o nízkopodlažní, plně kli-
matizované midibusy s celkovou obsaditel-
ností 69 míst, z toho 29 míst pro sedící. Pro 
potřeby nástupu vozíčkářů a rodičů s kočárky 
je instalována mechanická plošina. Autobusy 
jsou kompletně vybaveny podle nových stan-
dardů kvality PID včetně úplného odbavova-
cího a informačního systému.
Autobusová linka č. 657 zajišťuje regionální 
spojení obcí severní části okresu Praha - vý-
chod s Brandýsem na Labem - Starou Bolesla-
ví. Ve všední dny je na ní v provozu 8 spojů 

NOVÉ AUTOBUSY PRO LINKU 657

NÁVŠTĚVNÍ HODINY PRO 
VEŘEJNOST OP LÍBEZNICE

Od 11. června 2018 zavádí Obecní poli-
cie Líbeznice návštěvní hodiny pro veřej-
nost i na Obecním úřadě v Bašti. Každé 
pondělí od 17 do 18 hodin budete moct 
vyřešit své záležitosti přímo v místě byd-
liště a nebudete muset cestovat do úřa-
dovny OP v Líbeznicích.

V měsíci květnu proběhlo přijímací řízení pro nový školní rok. Bylo podáno 83 žádostí, což je o 29 % 
více než v loňském roce. Po odečtení sedmi žádostí na umístění dětí, které v Bašti nemají trvalý pobyt, 
se jedná o nárůst o 19 %. Nenaplnila se tak ani nejpesimističtější, tzv. vysoká varianta prognózy demo-
grafického vývoje v obci Bašť, že po nárůstu počtu dětí ve věku tří až pět let od roku 2015 do 2017 bude 
tento počet do roku 2020 stagnovat a v následujících letech začne pozvolna klesat. Následující graf sice 
porovnává hodnoty spádového území školského obvodu, který tvoří obce Líbeznice, Bašť, Měšice, Nová 
Ves a Předboj, ale křivka pro Bašť je obdobná, navíc zpracovatel prognózy upozornil na skutečnost, že 
počet dětí v Bašti bude klesat pouze minimálně.

v každém směru, 5 spojů zajíždí přes Bašť až 
do Postřižína, 2 končí v Baštěku a 1 v Líbez-
nicích. 

(sta)

Z celkového počtu pět přihlášek nesplnilo kritérium dosažení věku.  Na volných 47 míst bylo přednostně 
přijato 8 dětí, které budou v příštím roce plnit povinnou školní docházku (tzv. předškoláci) a tak 24 děti, 
které splnily kritéria dosažení věku tří let k 31. 8. 2018, nemohly být z kapacitních důvodů přijaty. Infor-
mace o přijetí jsou zveřejněny na úřední desce obce, na webu obce a mateřské školy a na vchodu do MŠ. 
Písemné rozhodnutí obdrží pouze zákonní zástupci nepřijatých dětí. 
V souvislosti s údaji z demografické prognózy vývoje počtu dětí obec připravila dva projektové záměry, 
které by nedostačující kapacitu měly v horizontu jednoho roku řešit.
Jedná se o rekonstrukci objektu Vila na mateřskou školu, která by měla být zahájena na podzim letošní-
ho roku a zřízení dětské skupiny pro 12 dětí v průběhu podzimu v objektu U Oličů. Její brzké otevření 
závisí na úspěchu výběrového řízení na dodavatele, kterého bychom měli znát 5. června a včasném zahá-
jení prací. Zároveň jednáme s provozovateli  mateřských škol a dětských skupin v Bašti o zajištění míst 
v těchto zařízeních. 

Celé znění Demografické studie naleznete na webu obce, na stránce Školství v levém menu.
(cuc)

Ilustrační foto Foto: ROPID
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NEJVĚTŠÍ NEPŘÍTEL ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Z JARNÍCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Jaké škody nadělá tuk?

Tuk se usazuje na stěnách přípojek nebo kanalizačních stok. Na něj se 
dále nabalují různé nečistoty, jako jsou ubrousky, hygienické vložky, hadry 
apod. To vše pak vytváří bariéru a může způsobit zpětné zatopení nemovi-
tosti vodou z kanalizace. A pak je tu také nepříjemný zápach, protože tuk 
se rozkládá a pak se skrz kanalizační vstupy šíří do ulic. Další problémy 
tuky způsobují v čistírně odpadních vod. Tuky ucpávají jemná síta, která se 
starají, aby se k chemické úpravě dostala voda bez hrubých nečistot. Tuky 
negativně ovlivňují složení bakterií, které odpadní vodu čistí. Čistírna pak 
může pěnit, v některých nádržích dochází k zahnívání. To vše snižuje kva-
litu vyčištěné vody a zvyšuje náklady na provoz čistírny.

Zastupitelstvo obce schválilo:
  rozpočtové opatření č. 1/2018,
   dodatek k Licenční smlouvě mezi obcí Bašť 
a společností Triada, spol. s r. o.,

   dodatek ke Smlouvě o technické podpoře mezi 
obcí Bašť a společností Triada, spol. s r. o.,

   memorandum o spolupráci obcí a spol-
ků při koordinaci aktivit souvisejících s re-
alizací investičních záměrů kolem silnice 
II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby 
(okr. Praha-východ) po katastr obce Nová Ves 
(okr. Mělník),

    poskytnutí neúčelové finanční podpory spol-
kům Kynologie Bašť, Kulínek, Klidná Bašť a Ry-
bářský spolek Bašť ve výši 8 250 Kč každému,

   smlouvu o poskytování služeb pověřence pro 
ochranu osobních údajů mezi obcí Bašť a MAS 
Nad Prahou o. p. s. za cenu 4000 Kč měsíčně 
v období od května 2018 do dubna 2019,

   Organizační řád, interní směrnici pro činnost 
obecní policie Líbeznice při provozování obec-
ního kamerového dohlížecího systému, Pro-
vozní řád pro využívání výpočetní techniky 
obce Bašť ve znění podle rozpravy,

   smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, 
s.p. – Pošta Partner mezi obcí Bašť a společností 
Česká pošta, s.p. a
   pořízení 3 ks solárních svítidel a jejich instalaci 
k cestě na psí louce, která spojuje lokalitu Nad 
Dvorem s Novou Baští.

Zastupitelstvo obce rozhodlo o:
   vyloučení dodavatele společnost EMV s.r.o., 
IČ: 48038792, se sídlem Vlnitá 890/70, 147 00, 
Praha 4, zastoupeného Michalem Vydrou – jed-
natelem ze zadávacího řízení veřejné zakázky 
Rekonstrukce objektu č.p. 52 v ulici Dlouhá 
v Bašti – dostavba_III z důvodů, že dodavatel 
ve stanoveném termínu, a ani v náhradním ter-
mínu, nedoložil požadované doklady a nepo-
skytl součinnost před podpisem smlouvy,

   zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky Re-
konstrukce objektu č.p. 52 v ulici Dlouhá v Baš-
ti – dostavba_III z důvodu, že zadavatel vylou-
čil dodavatele, který se umístil první v pořadí 
a následně dodavatele, který se umístil druhý 
v pořadí a zadavatel následně využil svého prá-
va zrušit zadávací řízení z důvodu uvedeného 
v § 127 odst. 2 písm. d) zákona o ZVZ,

   vyhlášení zadávacího řízení veřejné zakázky 
Rekonstrukce objektu č.p. 52 v ulici Dlouhá 
v Bašti – dostavba_IV ve znění zadávací doku-
mentace dostavby III s aktualizací předpoklá-
dané hodnoty díla,

   zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební práce pod názvem 
„Zateplení obecního úřadu v Bašti“ vzhledem 
k vysoké nabídkové ceně a

   pořízení Změny č. 1 ÚP Bašť zkráceným po-
stupem dle § 55a a následujících, zákona č. 
183/2006 Sb., (stavební zákon), v platném znění.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
   návrh upraveného střednědobého výhledu roz-
počtu obce na roky 2019 a 2020.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
   uzavření budoucí smlouvy o připojení odběr-
ného elektrického zařízení napájení veřejného 
osvětlení cyklostezky k distribuční soustavě, 
protože dosud nebylo rozhodnuto o formě 

energie (elektrická versus solární) a
   žádost vlastníka přilehlé nemovitosti o od-
kup části pozemku parc. č. 363/40 v k. ú. Bašť 
ve vlastnictví obce. 

Zastupitelstvo obce uložilo:
   předat obci Líbeznice připomínky z rozpravy 
k návrhu smlouvy o vzájemné spolupráci obcí 
při výstavbě nové školy v termínu do 15. května 
2018 a

   předání připomínek k dohodě o ukončení 
nájmu Restaurace Vila z rozpravy AK Chlost 
& Svoboda a po jejich zapracování předání 
připomínkovaného návrhu dohody nájemcům 
objektu čp. 204.

Celé zápisy ze zasedání zastupitelstva obce jsou 
k dispozici v úředních hodinách na Obecním 
úřadě nebo na www.obecbast.cz.
Poslední zasedání zastupitelstva obce před 
prázdninami se uskuteční 11. června. Další 
termíny budou zveřejněny na úřední desce.

ŘÁDKOVÁ INZERCE                                   Nabízím volné skladové prostory. Telefon 728 337 253.

Co tedy s tukem dělat?

V první řadě tuk vůbec nevylévat do odpadu. Tuk můžeme sbírat do nádob 
a ty odevzdat při mobilním sběru nebezpečného odpadu nebo na sběrném 
místě. Správným nakládáním s tuky si ušetříme problémy s neodtékající ka-
nalizací, zápachem na ulici a předejdeme zvyšování výdajů na provoz ČOV, 
které by se následně odrazilo ve zvýšení stočného.
Do kanálů nepatří ani zbytky jídla, které jsou odpadem, i ty totiž obsahují 
tuky, a navíc přitahují hlodavce. A problémem se mohou stát i ruličky od to-
aletního papíru, i když výrobce deklaruje, že se ve vodě rozpustí. 

(cuc, s využitím článku v deníku Metro z 28. 5. 2018)
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DNY NAD PRAHOU BYLY OSLAVOU DĚTÍ, 
ŠKOLY, RODINY A SPORTU

ho zástupce v týmu, který reprezentoval 
820 žáků základní školy Líbeznice. Ta si 
z klání odnesla pohár za 2. místo. Den 
se školou bývá doprovázen výtvarnou 
a literární soutěží, ocenění putuje opět 
do Baště a za společné dílo byla odměně-
na Mateřská škola Bašť.

Bašť přivítala malé i velké umělce

V sobotu 26. května se v rámci oslav Dne 
rodiny uskutečnilo Setkání sousedů nad 
Prahou. Pozvání přijaly a své dovednos-
ti prezentovaly děti z Mažoretkového klubu Beruška z Odolené Vody, AP aerobic clubu z Hovor-
čovic, představily se Andělky z Úžic a uskupení Tělo v pohybu z Měšic. Početné zastoupení bylo 
z Líbeznic, anglicky zarecitovaly děti z kroužku Živá angličtina, zazpívaly a na flétny zahrály děti se 
svými maminkami navštěvující YAMAHA Class a zatancovala děvčata ze Zumbadance spolku Sto-

nožka. Děti měly ze svých obcí početný 
doprovod a tak se naplnil cíl akce, kterým 
bylo setkání sousedů. Program doplnila 
Bašť oslavami Dne rodiny a tak se celé 
rodiny bavily u loutkové pohádky Di-
vadla Úsměv, muzikálového vystoupení 
pražské skupiny KOMIX nebo kouzel-
nické show v podání Romana Štabrňá-
ka. Večerní část oslav pak pokračovala 
vystoupením Líbeznického komorního 
orchestru a promítáním české komedie 
Bajkeři v improvizovaném letním kině. 
Poslední návštěvníci akce se tak rozchá-
zeli do svých domovů těsně před půlnocí. 

MAS Nad Prahou podporuje cyklistiku

Cyklistické závody pro širokou veřejnost 
XCO Beckov se uskutečnily v neděli 27. 
května na trati na hranici katastrů obcí 
Klíčany a Bašť. Pořadatelé závodu ze So-
kola Veltěž s finanční podporou MAS 
Nad Prahou připravili již 5. Mistrovství 
regionu Nad Prahou v závodech na hor-
ských kolech. Cyklistickými mistry se tak 
mohli stát i amatérští cyklisté zařazení 
podle věku do celkem 23 kategorií. 
A protože heslem pořadatelů je poznává-
ní a setkávání lidí z regionu Nad Prahou, 
předcházelo samotnému závodu několik 
tréninků pod vedením zkušených cyklis-
tů z TJ Sokol Veltěž. Všichni si tak mohli vyzkoušet trať závodu a třeba se i něco přiučit od průvodců, 
kteří ochotně poradili jak bezpečněji a rychleji jezdit na kole, jak překonat nějakou překážku. 

V letošním roce se z Baště závodu zúčastni-
la necelá desítka cyklistů od těch nejmen-
ších na odrážedlech až po ty z kategorie 
nad 50 let. O umístění se poprali s dalšími 
120 závodníky. Velkým potěšením starost-
ky obce Bašť Ivy Cucové, která dekorovala 
vítěze jednotlivých kategorií, byla sku-
tečnost, že do mistrovských cyklistických 
dresů mohla obléct a krásné poháry předat 
baštěckým cyklistům Tobiáši Němcovi, Ele 
Ulrichové, Janovi Ulrichovi a Petrovi Nové-
mu. Gratulujeme. 

(cuc)

PROVOZ A PARKOVÁNÍ
V OBYTNÉ ZÓNĚ

Na žádost občanů, kterým vadí nedodržování 
pravidel v obytných zónách, opakujeme člá-
nek z minulého vydání. V informační kampani 
budeme pokračovat i po prázdninách. Na do-
tazy mnohých čtenářů uvádíme, že v součas-
né době nemá Obecní policie Líbeznice pra-
vomoci k měření rychlosti v obytných zónách.

 
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 za-
čátek je označen dopravní značkou „Obytná 
zóna“ a konec je označen dopravní značkou 
„Konec obytné zóny“.

2)  Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je ozna-
čen dopravní značkou „Pěší zóna“ a  ko-
nec je označen dopravní značkou „Konec 
pěší zóny“.

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

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

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

6)  Za  účelem organizování dopravy může 
obec v  obecně závazné vyhlášce obce 
vydané v  přenesené působnosti vyme-
zit místní komunikace nebo jejich úseky 
v obytné zóně, které nelze užít ke stání ná-
kladního vozidla nebo jízdní soupravy. 

7)  V  obytné zóně a  pěší zóně musí chodci 
umožnit 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 Integro-
vaného záchranného systému

Dětem přišly zazpívat herci z pražských muzikálů     Foto: MAS Nad Prahou

Odpolední program vyvrcholil kouzelnickou show Romana Štabrňáka
 Foto: MAS Nad Prahou

Oceněná práce dětí MŠ Bašť Foto: MAS Nad Prahou

Start dívčí kategorie cyklistického mistrovství regionu    Foto: MAS Nad Prahou
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HANNY školka Bašť - dětská skupina je soukromá školka v Bašti, Okružní 671. Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, 
které odpovídá jeho nadání, pěstovat v něm láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit jej vnímat odlišnosti každého dítěte. Výsledkem 
je šťastné, sebejisté a samostatné dítě. Vzdělávání v HANNY školce Bašť vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání. Věnujeme se dětem ve věku od 1,5 – do 6 let.

Ve školním roce 2018/2019 budeme mít i 4 předškoláky. Dětem a rodi-
čům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým 
počtem dětí ve třídě - maximálně 14 dětí.
Věkově smíšená třída je pro děti sociálně přirozená. Na základě aktivit 
a tvořivosti se děti učí upevňovat a prohlubovat sociální vztahy. Vytváří-
me podnětné prostředí pro jejich přirozený rozvoj v oblasti matematické 
představivosti, jazykového, hudebního, společenského a výtvarného cítě-

HANNY ŠKOLKA BAŠŤ

ní. Snažíme se hravou a poutavou formou využívat prožitku všech pěti 
smyslů, aby si děti každý den něco hezkého ze školky odnesly.
Pokud Vám nevyhovuje termín zápisu, zavolejte a  omluvíme se na jiném 
termínu. Těšíme se na Vás a Vaše děti

Hana Zaalová – ředitelka školky,
tel. 732 712 750, 

www.hannyskolka.cz
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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 
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Praha 9 - Černý Most
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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.


