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Baštěcký

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
babímu létu asi definitivně odzvoni-
lo. Přišly mlhy, deště, začalo studeně 
foukat. Prostě podzim jako vyšitý. 
Když k  tomu přičteme rozkopané 
silnice a  chodníky, zamítnutí žádosti 
o dotaci na výměnu veřejného osvět-
lení, poruchu na  telefonním kabelu, 
jejíž oprava bude znamenat zničení 
třiceti metrů nového asfaltu, moh-
lo by se zdát, že spolu s  podzimem 
přicházejí samé špatné zprávy. Navíc 
se na  stránkách tohoto vydání do-
čtete o již schváleném zdražení ceny 
za svoz popelnic pro příští rok. 
Nechtěla bych ovšem, abyste si díky 
pesimistickému úvodu mysleli, že se 
naše práce nedaří. Restaurace Vila 
dostává nový kabát, pokračují práce 
na  projektu rekonstrukce objektu 
U Oličů. První listopadovou sobotu se 
budete moci podívat, v  jakém stavu 
se objekt nachází. Všechny dodávky 
pro novou naučnou stezku Na  Bec-
kov jsou objednány a snad nám po-
časí umožní je v  průběhu listopadu 
realizovat.
A pak jste tady vy, občané obce, kteří 
se aktivně zapojují do společenského 
života v obci. Sedmnáct rodin se za-
pojilo do  Rodinného víceboje, skoro 
pět desítek maminek a  dětí vyrazilo 
společně do  Prahy na  muzikál Kap-
ka medu pro Verunku. Sál restaurace 
Vila praskal ve švech při odpoledním 
posezení seniorů při příležitosti je-
jich mezinárodního svátku a v hallo-
weenském průvodu s  lampiony se 
prošly na dvě stovky účastníků.
V  příštím roce proto na  podporu 
společenských akcí v oblasti kultury, 
sportu a  volnočasových aktivit včet-
ně podpory činnosti spolků půjde 
celých dvěstětisíc korun, což je sto-
procentní nárůst oproti letošku. Za-
stupitelstvo obce o tom jednohlasně 
rozhodlo na svém posledním zasedá-
ní. Jsem zvědavá, jak široká a barev-
ná bude škála akcí připravených pro 
příští rok. Pokud bude hýřit barvami 
tak jako letošním podzim, máme se 
na co těšit. Vlastně je podzim díky své 
barevnosti moc pěkný.

Iva Cucová

   Pokračování na str. 2

   Pokračování na str. 2

S ELEKTROODPADEM UŽ NEMUSÍME  
ČEKAT NA SVOZOVÉ DNY

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE I V BAŠTI

S odcházejícím babím létem a nastupujícím podzimem se již tradičně v Bašti koná Rodinný víceboj. 
Původní myšlenka organizátorů z řad členů Bašť se baví, aby se sešly baštěcké rodiny u společných 
soutěží, poznaly se navzájem a zároveň poznaly obec a její historii, je stále aktuální. Obec se rozrůstá, 
nové rodiny nacházejí v Bašti svůj domov.
V letošním klání se na startu sešlo 17 rodinných týmů. Z parku u Vily, kde se odehrávaly „silové“ 
disciplíny, vedle trasa závodu do nové lokality Za Bažantnicí. Tam u výběhu koní bylo umístěno sta-

STARONOVÍ VÍTĚZOVÉ RODINNÉHO VÍCEBOJE

www.obecbast.cz

Rodina Zítkových s pohárem vítěze Rodinného víceboje. Foto: I. Cucová

Obec připravila několik novinek v oblasti odpadového hospodářství. V boxu na str. 3 naleznete pod-
zimní a zimní provozní dobou sběrného místa. Dále se rozšiřuje odpad, který bude v Bašti možné ode-
vzdávat a přistupujeme k častějšímu svozu nebezpečného odpadu, který není možné na sběrném mís-
tě ukládat. Všechna opatření, která v oblasti odpadového hospodářství obec v posledních dvou letech 

V nejméně 470 českých obcích už zakázali podomní a pochůzkový prodej. Jako vůbec první zakročil 
proti praktikám prodejců severomoravský Uničov, a to v roce 2010. Důvodem je špatné a často proti-
zákonné jednání prodejců. Nabídky se týkají nejčastěji energie, plynu a telefonních služeb.  
I naše obec podomní prodej zakázala vydáním Tržního řádu, který zastupitelé schválili v září a od  
9. října je účinný. Chtěli jsme tímto krokem chránit zejména seniory od nekalých a často agresivních 

   Pokračování na str. 4
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – ZÁŘÍ

   Pokračování ze str. 1

realizovala nebo připravuje, prohlubují fi-
nanční ztrátu, proto zastupitelstvo obce roz-
hodlo o zvýšení cen za svoz popelnic. 

Od soboty 31. října 2015 bude možné na sběr-
ném místě v  ulici Za  Kovárnou nově ode-
vzdávat vysloužilé domácí elektrospotřebiče. 
Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN 
a.s. bude probíhat sběr lednic, sporáků, pra-
ček, myček, mikrovlnných trub a  menších 
domácích přístrojů. Smlouva s  firmou ASE-
KOL a.s. bude zajišťovat zpětný odběr tele-
vizorů, audio a  video zařízení a  výpočetní 
techniky. Pozor, odevzdávat bude možné 
pouze kompletní a  nerozebrané spotřebiče, 
z  tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty jsou 
nebezpečným odpadem). Drobné elektro- 
spotřebiče a  baterie je možné i  nadále od-
kládat do  červeného kontejneru umístěného 
na Návsi. Věnujte prosím pozornost upravené 
provozní době sběrného místa v podzimních 
a zimních měsících.

Nebezpečný odpad (zbytky barev, ředidel, 
lepidel, léků, autobaterie, tonery apod.) není 
možné na sběrném místě v Bašti odevzdávat. 
Jeho sběr včetně pneumatik bude i  nadále 
zajišťován formou mobilního svozu ve  spo-
lupráci se společností .A.S.A., spol. s r.o. Ten 
nejbližší proběhne již v prosinci 2015 (termín 
bude oznámen v příštím vydání Zpravodaje). 
V roce 2016 se pak budete moci nebezpečné-
ho odpadu zbavit častěji než letos, a to přibliž-
ně každé dva měsíce.

V  posledních několika letech se obyvatelům 
Baště významně rozšířily možnosti odkládá-
ní jednotlivých druhů odpadu. Vznikla nová 
stanoviště na  tříděný odpad a některá z nich 
byla již oplocena. Provoz zahájilo obecní sběr-
né místo v ulici Za Kovárnou. Do obce přibyly 
nové kontejnery - na textil, drobný elektrood-
pad a kovy. Všechny tyto služby jsou pro ob-
čany zdarma.  Neznamená to ovšem, že jejich 
zřízení a provoz nestojí žádné peníze. Všechny 
náklady, do  kterých musíme zahrnout třeba 
i  pravidelný úklid často velkého nepořádku 
u  kontejnerů, hradí obec. Obecní odpadové 
hospodářství je v této souvislosti od roku 2013 
v deficitu ve výši přibližně 150 tisíc Kč ročně. 
Aby bylo možné služby občanům v  oblasti 
odpadů dále rozšiřovat a  zkvalitňovat a  obec 
nemusela nadále v napnutém rozpočtu hledat 
prostředky na krytí ztráty odpadového hospo-
dářství, rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 
říjnovém zasedání o navýšení poplatků za svoz 
a  likvidaci komunálního odpadu o  cca 15%. 
Jistě to není pro obyvatele příznivá zpráva. Je 
zde ovšem potřeba připomenout, že ke zvýše-
ní ceny za vyvážení popelnic došlo naposledy 
v roce 2009, přičemž svozová společnost mezi-
tím několikrát zdražila své služby.             

                                              (sta) 

praktik prodejců, kteří jim nutí změnu dodavatele energií či vnucují za vysoké ceny nekvalitní nebo 
zbytečné zboží. Prodejci mají v zásobě hned několik triků, které používají. Jedním z nich je tvrzení, 
že nejde o obchod, ale o výhru v soutěži. „Předváděčky se nám plíživě změnily v podomní prodeje. 
Třeba při nabídkách energií používají falešné legitimace, mají natištěné vizitky. Pak straší, že v pondělí 
už odstřihnou elektřinu,“ říká předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů.
Na Českou obchodní inspekci (ČOI) bylo loni podáno 18 podnětů na podomního prodejce, letos 
jich bylo zatím 23. Nejsou to ale zdaleka všechny případy, řada lidí se na inspekci neobrátí. Inspektoři 
nejčastěji řeší nabídky „levnější“ energie či plynu, telefonních služeb a až na třetím místě to jsou po-
dání související s prodejem zboží nebo nabízením jiné služby. Pokud spotřebitel podepíše smlouvu 
se zástupci firmy, inspekce může kontrolovat, zda prodejce neporušil některé z ustanovení zákona 
o ochraně spotřebitele, zákona o ČOI či jiného právní předpisu dozorovaného ČOI. Za prokázané 
porušení mohou pak inspektoři uložit sankci.
V případě, že u vás zazvoní prodejce a bude se vám snažit něco nabízet, neprodleně kontaktujte 
obecní úřad na telefonu 774 994 500 nebo přímo Obecní policii Líbeznice na lince 724 112 124. 

(cuc)

1) Vzalo na vědomí:
  zprávu kontrolního výboru
  návrhy smluv o spolupráci a o zajištění péče 

o toulavé psy  
  předložené tematické a textové návrhy na in-

formační panely na naučnou stezku na Beckov
  rozpočtové opatření č. 7/2015

2) Uložilo:
  projednání režimu uzavření darovací smlou-

vy za určité období s paní Monikou Kolko-
vou provozující útulek Lesan Kralupy nad 
Vltavou

3) Schválilo:
  smlouvu o dílo na zpracování studie „Zklid-

nění a  zvýšení bezpečnosti dopravy v  obci 
Bašť“ mezi obcí Bašť a  společností AF-CI-
TYPLAN s.r.o. za cenu 76.000,- Kč bez DPH

  smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny 
č. 3000461682 mezi obcí Bašť a společností 
Pražská energetika, a.s.

  smlouvu o  sdružených službách dodávky 
plynu č. 00240036/ZP mezi obcí Bašť a spo-
lečností Pražská energetika, a.s.

  kupní smlouvu na  části pozemků parc. č. 

623/1 a 623/2 mezi obcí Bašť a paní Zdeňkou 
Kozakovou, panem Zdeňkem Maříkem, paní 
Barborou Maříkovou a paní Karolinou Maří-
kovou za cenu 3.780,- Kč

  dodatek č. 1 mezi obcí Bašť a společností He-
xaplan International spol. s r.o.

  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene a  smlouvu o  právu 
provést stavbu mezi obcí Bašť a panem Jaro-
slavem Hájkem a paní Ing. Ilonou Hájkovou 
na pozemku 606/1 v k.ú. Bašť

  smlouvu o  spolupráci obcí mezi obcí Bašť 
a  obcí Líbeznice na  investiční účelový pří-
spěvek ve výši 250.000,- Kč na rekonstrukci 
sportoviště u ZŠ Líbeznice

  Nařízení obce Bašť č. 1/2015, kterým se vy-
dává Tržní řád

  smlouvu o zřízení věcného břemene - služeb-
nosti k pozemku parc. č. 98/1 v k. ú. Bašť mezi 
obcí Bašť a společností ČEZ Distribuce, a.s

  kupní smlouvu na  pozemek parc. č. 642/2 
v k. ú. Bašť mezi obcí Bašť a společností IM 
INVEST, spol. s r.o.

  kupní smlouvu na  pozemek parc. č. 644/6 
v k. ú. Bašť mezi obcí Bašť a Ing. Františkem 
Němcem a Ing. Vladimírem Římsou

   Pokračování ze str.1

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – ŘÍJEN
1) Vzalo na vědomí: 
  zprávu kontrolního výboru
  rozpočtové opatření č. 8/2015
  projekt na zvýšení atraktivity obecní knihovny
 návrh  rozpočtu obce na rok 2016
  rozpočtový výhled obce na období 2017 – 2030

2) Schválilo:
  dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a podnájmu 

nebytových prostor mezi obcí Bašť a paní Ale-
nou Čapkovou, kterým se mění pronajímatel 

  zvýšení poplatků za svoz a likvidaci komunál-
ního odpadu v roce 2016 

  výzvu na podporu akcí v oblasti kultury, spor-
tu a volnočasových aktivit v roce 2016

  smlouvu o zástavě nemovitostí mezi obcí Bašť 
a Komerční bankou, a.s.

  dodatky č. 99011538607 a  99011538579 
ke smlouvě o úvěru mezi obcí Bašť a Komerč-
ní bankou, a.s.

  smlouvu o zajištění zpětného odběru elektro-
zařízení mezi obcí Bašť a společností ASEKOL 
a.s.

  smlouvu o  výpůjčce a  používání klecových 
kontejnerů pro skladování elektrozařízení 
mezi obcí Bašť a společností ASEKOL a.s

3) Uložilo:
  přípravu druhé výzvy určené na  financování 

činnosti spolků v roce 2016

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE I V BAŠTI

S ELEKTROODPADEM 
UŽ NEMUSÍTE ČEKAT 
NA SVOZOVÉ DNY
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K 1. 11. 2015 vyhlásila Obec Bašť výzvu k předkládání žádostí na podporu akcí v oblasti kultury, 
sportu a volnočasových aktivit pro rok 2016.  Cílem je podpora jednorázových společenských 
akcí, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci. Text výzvy naleznete na webo-
vých stránkách obce. Žádosti je možné podávat do 15. 12., v první polovině ledna příštího roku 
budou vyhodnoceny a po schválení zastupitelstvem obce se předpokládá vyplácení finančních 
prostředků ještě v průběhu ledna 2016. Formulář žádosti není součástí výzvy, připravuje se jeho 
zjednodušená verze. V současné době se připravuje další výzva, která bude zaměřena na financo-
vání pravidelné činnosti spolků.  
                 (cuc)

PODPORA SPOLKŮ V ROCE 2016  
BUDE DVOJNÁSOBNÁ

LÍBEZNICKÁ DUHOVKA PATŘÍ TAK TROCHU I BAŠTI

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
U OLIČŮ

Přijďte se podívat, jak v  současnosti 
vypadá objekt U Oličů. V sobotu 7. lis-
topadu od  10 do  12 hodin si můžete 
prohlédnout sál, bývalou prodejnu 
a zahradu s kulečníkem.

PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA 
NA PODZIM A V ZIMĚ

Poslední svoz biopopelnic v  letošním 
roce proběhne v pondělí 23. listopadu. 
V listopadu bude možné každou sobo-
tu od 8.00 do 12.00 hodin odevzdávat 
zahradní odpad, velkoobjemový od-
pad a  elektroodpad. Zahradní odpad 
bude možné letos naposledy odvézt 
na sběrné místo v sobotu 28. listopadu.

Od prosince 2015 do února 2016 bude 
sběrné místo v provozu každou sobo-
tu pouze od  10.00 do  11.00 hodin. 
Přijímán bude velkoobjemový odpad 
a elektroodpad.
V  období vánočních svátků v  sobotu 
26. prosince 2015 bude sběrné místo 
uzavřeno. Otevřeno bude opět v  so-
botu 2. ledna 2016.

Během na 200 metrů na duhovém atletickém oválu byl 9. října 2015 slavnostně otevřen školní 
sportovní areál s názvem Duhovka. Kompletní úpravy si vyžádaly více než 7 milionů korun. Hlav- 
ní část nákladů pokryla dotace Regionálního operačního programu Střední Čechy, čtvrt milió-
nem přispěla obec Bašť. Celý areál bude sloužit pro více než 600 žáků líbeznické základní školy 
i široké veřejnosti. Otevřeno bude nepřetržitě.

 (cuc)

POSLEDNÍ ZÁPAS PODZIMNÍ 
ČÁSTI FOTBALOVÉ SOUTĚŽE

Přijďte povzbudit fotbalisty SK Bašť 
při jejich posledním letošním zápase 
proti mužstvu z Husince – Řeže, který 
se odehraje v neděli 15. listopadu s vý-
kopem v  13.30 hodin na  fotbalovém 
hřišti v Bašti.

ČLENSKÁ SCHŮZE  
BAŠŤ SE BAVÍ

Spolek Bašť se baví pořádá 11. 11. 2015 
od 19 hodin v restauraci Vila Bašť řád-
nou členskou schůzi. 
Srdečně jsou zváni členové spolku, 
ale také všichni ostatní, kteří se chtě-
jí zapojit a  pomoci s  akcemi pro děti 
a mládež v naší obci. Vítané jsou i Vaše 
připomínky, náměty k  proběhlým 
a plánovaným akcím. 
Předem děkujeme za  hojnou účast 
a  těšíme se na  Vás. Za  Bašť se baví  
Ladislava Megerová, tajemník spolku.

Za Bašť otevřel Duhovku zastupitel J. Chytil. Foto: archiv obce Líbeznice

Foto: I. Sieberová
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BAŠŤ PŘIVÍTALA 14  
NOVÝCH OBČÁNKŮ
Podzimního vítání občánků obce v obřadní síni 
obecního úřadu se zúčastnilo 14 rodin s mimin-
ky, narozenými v  letošním roce. Spolu se sta-
rostkou obce je přivítaly děti z Mateřské školy 
Bašť, které zarecitovaly a  zazpívaly. Partnerem 
Vítání bylo Centrum volného času v Měšicích, 
které všem dětem věnovalo poukazy na plavání. 
Pokud vaše děťátko nebylo mezi „přivítanými“ 
a máte zájem se zúčastnit dalšího Vítání, pošlete 
mail na bast©c-box.cz. Rádi vás pozveme. 

(cuc)

SENIOŘI SLAVILI MEZINÁRODNÍ DEN

U  příležitosti Mezinárodního 
dne seniorů připravila obec 
pro baštěcké seniory spole-
čenské odpoledne. Pozdravit 
je přišly děti z mateřské školy, 
které si pro ně připravily pás-
mo básniček a písniček. Stráž-
níci Obecní policie Líbeznice 
připomněli seniorům zásady 
bezpečného chování, nabídli 
jim nákup a  montáž ochran-
ných prostředků a seznámili je 
s  tržním řádem obce, kterým 

se zakazuje podomní prodej. Na jejich vystoupení navázala Šárka Krasňuková ze společnosti 
HEWER s nabídkou sociálních služeb, které se v Bašti již poskytují nebo je možné jejich posky-
tování zajistit. Po malém občerstvení následovalo vystoupení dua z Olomouce s písněmi Karla 
Hašlera, staropražskými a lidovými písničkami ze všech koutů naší vlasti. V listopadu se mohou 
senioři těšit ještě na divadelní zájezd do Semaforu.                                                                      (cuc)

SETKÁNÍ SOUSEDŮ NAD PRAHOU PODRUHÉ V PŘEDBOJI

„Do toho, do toho, pádluj rovně, pravá strana přidá, makej,“ 
tak znělo napjaté povzbuzování školních týmů nad hladinou 
předbojského rybníka. Lovení míčku byla poslední ze šesti 
disciplín, v nichž se během sobotního dopoledne a odpoledne 
17. října utkalo osm družstev základních škol z celého regio-
nu Nad Prahou. Vedle samotného závodu školních družstev 
zahrnoval sobotní program také přehlídku zajímavých aktivit 
z celého regionu. Posluchače a diváky nadchl Jazz Band Zá-
kladní umělecké školy v Neratovicích i dechberoucí vystou-
pení žákyň tanečního oboru stejné školy. Nekončící potlesk si 
vynutil dokonce improvizovaný přídavek. Představily se také 
mažoretky Berušky a tanečnice zumby z Odolené Vody, nebo 
Baletní škola při Státní opeře Praha. Své svěřenkyně přivezla 
do Předboje i Monika Šponerová, která trénuje zumbu v Lí-
beznicích. Vedle toho probíhalo v  prostorách předbojského 
Yard Resortu také několik tvůrčích dílen, mezi kterými sla-
vila výroba „placek“ zajišťovaná členkami Bašť se baví, velký 
úspěch. Ve stáncích ve dvoře bylo možné obdivovat rukodělné 
výrobky. Sobotnímu Setkání sousedů předcházela páteční konference, kde se nad aktuálními problémy obcí a měst sešlo na třicet starostů z celého 
území MAS Nad Prahou. Diskutovali například o odpadovém hospodářství, o nových dotačních příležitostech či o moderních nástrojích komunikace 
s veřejností. Finanční prostředky na letošní Dny nad Prahou získal pořádající svazek obcí Region povodí Mratínského potoka z Programu obnovy 
venkova MMR. 

(upravila I. Cucová s laskavým svolením M. Kupky)

   Pokračování ze str. 1

STARONOVÍ  
VÍTĚZOVÉ  
RODINNÉHO  
VÍCEBOJE

noviště „hod podkovou“. Přes střelbu ze vzdu-
chovky Na  Střelnici se pokračovalo okolo fot-
balového hřiště a novým parkem k rybníku, kde 
rodiny vyzkoušely plavbu na raftu. Závěr byl již 
tradičně na Návsi, kde se účastníci museli po-
pasovat ještě s několika záludnými disciplínami 
a pak už na ně čekalo opékání špekáčků a výro-
ba „placek“ na památku. Zvítězili všichni, kteří 
v  sobotní odpoledne přišli. Rodinná pohoda 
a společné zážitky byly zaslouženou odměnou. 

(cuc)

O vystoupení se postaraly děti z mateřské školy. Foto: M. Zlámal

Do bojů školních týmů se zapojily i děti z Baště. Foto: I. Sieberová

Líbezničtí strážníci připomněli zásady bezpečného chování. Foto: I. Cucová
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v Restauraci U Oličů 

Husí polévka ( kaldoun ) s játrovými knedlíčky a domácími 
nudlemi 

350–400 g husy, bílé a červené zelí, variace knedlíků 
Jablka v županu se šlehačkou 

 

Objednávky do 8.11.2015 na tel. 725710483 nebo na restauraceuolicu@seznam.cz 
Akci pořádá Alena Čapková, Restaurace U Oličů. 

PEČEME ZDRAVÉ CUKROVÍ

RAW Cukroví a Cukroví slazené přírodními sladidly
Objednávejte do konce listopadu !!!

Cena 550,- Kč/kg                     Info na tel. 739 533 693

Malé máslovické muzeum másla
srdečně zve na tvořivou dílnu 

Vyrábíme betlém 
z másla

v sobotu 21. listopadu 2015
od 10 do 16 hodin

Zájemci se seznámí s technikou modelování fi gurek z másla.
Všechny vydařené výtvory se stanou součástí máslového betlému, 

který bude vystaven v muzeu v prosinci a v lednu. 
     S sebou: jídelní nůž, dřevěné prkénko nebo plastovou podložku.

Místo konání: místní hospoda 
(v době konání dílny nekuřácká a rezervována pouze pro účastníky dílny)

Vstupné: 70 Kč/1 tvořící osoba, důchodci, děti a studenti 60 Kč
Další informace a rezervace místa na ou@maslovice.cz 

Spojení: bus 374 z metra C Kobylisy. Cesta trvá 40 minut. Autem směr Teplice, Klíčany, 
Postřižín, vlevo na Máslovice. Vlakem z Masarykova nádraží do Libčic nad Vltavou a 

přívozem přes řeku dále 1,2 km do Máslovic.  www.maslovice.cz

betlem-dilnaA5.indd   1 11. 10. 2015   19:40:53
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Zahrádkáři v
 B

ašti p
ořádají

v sobotu 28. li
stopadu 2015

od 14 hodin

v Pivnici U
 Zelenků

ADVENTNÍ DÍLNU
Přijďte si vyrobit adventní věnce a jiné vánoční dekorace. 
Hradí se pouze spotřebovaný materiál.

Zahrádkáři v
 B

ašti p
ořádají

v sobotu 28. li
stopadu 2015

od 14 hodin

v Pivnici U
 Zelenků

ADVENTNÍ DÍLNU
Přijďte si vyrobit adventní věnce a jiné vánoční dekorace. 
Hradí se pouze spotřebovaný materiál.

Zahrádkáři v Bašti pořádají
v sobotu 28. listopadu 2015

od 14.00 hodin
v Pivnici U Zelenků
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www.DIGIDATA.cz

ZPRACUJEME FORMÁTY SBĚRNÉ MÍSTO ZAKÁZEK

A
UMÍME JE OŽIVIT A UCHOVAT PRO DALŠÍ GENERACE ...

VAŠE VZPOMÍNKY JSOU TO NEJCENNĚJŠÍ !

- video (kazety VHS, VHS-C, miniDV, Hi8, Video8)

- audio (audiokazety, magnet. pásky, LP/SP desky)

- film 8mm celuloid (Normal i Super)

- foto 35mm (negativy i diapozitivy)

barvy laky TRIOCOLOR s.r.o.

5. května 457

Měšice u Prahy

volejte: +420 776 600 121   

Vaše domácí nahrávky Vám profesionálně převedeme na moderní média CD, DVD,

Bluray nebo digitální formáty MPEG-2, AVI apod.

Podívejte se znovu na Vaši svatbu, narození potomka, dovolenou v zahraničí, 

stavbu chaty, oslavu narozenin, výročí babičky či dědečka... 

Letošní podzim přinesl do CVČ několik novinek. I my jsme maminkami 
školou povinných dětí  a tak víme, jak je někdy náročné zorganizovat od-
polední program tak, abychom mohly přesunout dítě do ZUŠ nebo na jiný 
kroužek. A tak jsme připravili kroužky pro školáky i s dovozem a odvozem 
dětí. Náš Klub Zaškolák funguje každé úterý a náš klubový autobus postup-
ně přiváží a odváží přes 50 dětí ze ZŠ Líbeznice a ZŠ Hovorčovice. Navštěvují 
judo, street dance, pohybovou průpravu, hravé pokusy, výtvarku, legohraní 
i kroužek můj počítač. Chystáme také kroužek vaření a rozjíždíme plavec- 
kou přípravku. Těší nás, že dětem se kroužky líbí a od rodičů dostáváme 
spokojené maily. A i když už jsou kroužky v plném proudu, pořád mohou 
další děti „přiskočit“. Platbu kroužkovného upravíme podle data nástupu 
do kroužku. Všechny informace jsou na: http://klub-za-skolak.webnode.cz/
Další novinkou jsou středeční Divadýlka pro školky. Každý měsíc po-
řádáme ve  velkém sále divadelní představení, určené především dětem 
školkového věku. Kromě hromadných návštěv  dětí z MŠ vždy nabízíme 
vstupenky i pro děti, které MŠ nenavštěvují. Vstupné je velmi mírné, do-
spělácký doprovod vstupné neplatí. Do konce letošního roku se uskuteční 
ještě dvě představení – 25. listopadu přivítáme Divadlo Javajka s Pohád- 
kami kocoura Macíčka a  16. prosince  vystoupí Petrpaslíkovo divadlo 
s pohádkou Divadelní Vánoce. Vstupenky je možné zakoupit v  recepci 
CVČ Měšice. Všechny děti z okolí srdečně zveme!
Měšický jarmark už se pomalu stává v regionu známým pojmem. Dubno-
vý i zářijový jarmark se povedl, na každém své stánky rozbalilo přes třicet 
prodejců a i díky bohatému doprovodnému programu každý jarmark na-
vštívilo přes 1500 lidí. Ten letos poslední  chystáme na 12. prosince. Bude 
to jarmark adventní, s vůní svařáku,  vánočního punče, svíček, perníčků 
a  cukroví, s  vánočním tvořením a  zpíváním koled. Proto jsme začátek 
naplánovali na 14:00. Věříme, že nám počasí opět bude přát a všichni si 
užijeme příjemné předvánoční odpoledne.

Iveta Kameníková, CVČ Měšice 

 KRÁSNÉ ZÁŽITKY
CVČ MĚŠICE

v

KAVÁRNA

VÍKENDOVÉ PLAVÁNÍ

NAROZENINOVÉ OSLAVY

příjemné prostředí 

dětský koutek přebalovací pulty
wi-� připojení

program na míru vyškolené animátorky
narozeninové dorty občerstvení a nápoje

dětské sociální zázemí

každý víkend 10 - 17hod.
bazén jen pro Vás a Vaše děti kapacita 8 osob

bezbariérový přístup

komfortní zázemí

Více informací na: www.cvcmesice.cz   tel.: 733 111 865

deskové hry

PODZIM V CENTRU VOLNÉHO 
ČASU MĚŠICE
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