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NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016 
BYL ZVEŘEJNĚN

V posledních měsících se hromadí stížnosti občanů lokality „Nad Dvorem“ na bezohledně za-
parkovaná auta v  jejich sousedství. Počínaje parkováním na  chodníku přes stání v  křižovatce, 
na horizontu silnice až po parkování aut naproti sobě tak, že popelářský vůz měl problémy pro-
jet. Zatímco se v minulosti jaksi tolerovalo stání rezidentů na silnici – když domy byly v různých 
fázích výstavby, bylo nutno do  garáží a  na  příjezdy ukládat nářadí a  stavební materiál – nyní 
se dá předpokládat, že každý obyvatel již má plně funkční jedno až dvě místa na stání na svém 
pozemku. Proto se obecní policie začala zabývat stížnostmi na nevhodně parkující auta. Zákon 
jednoznačně nastavuje pravidla, kde je povoleno stát a kde je to zakázáno. Dotčení řidiči našli 
v minulých týdnech napomenutí za stěračem, zatím bez peněžní pokuty. 

Silniční zákon tuto problematiku řeší v  §25 a  §27 zákona 361/2000, kde je mimo jiné v  §25 
uvedeno, že „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro 
každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 

ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ V LOKALITĚ 
„NAD DVOREM“ 

www.obecbast.cz

Parkování v ulicích Nad Dvorem není legální . Foto: OP Líbeznice

Na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu byl zveřejněn návrh rozpočtu obce na rok 
2016. Dle ust. § 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v  platném znění, platí, že obec zveřejní návrh svého rozpočtu po  dobu nejméně 15 dnů pře-
de dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své 
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ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN  
BĚHEM VÁNOČNÍCH  
A NOVOROČNÍCH SVÁTKŮ

Obecní úřad v Bašti od 21. prosince 2015 do  
3. ledna 2016 bude otevřen pro veřejnost 
následovně:

Pondělí 21. 12. 8 – 17 hodin
Úterý 22. 12. 8 – 12 hodin
Středa 23. 12. zavřeno
Čtvrtek 24. 12.  zavřeno
Pátek 25. 12. zavřeno
Pondělí 28. 12. 8 – 17 hodin
Úterý 29. 12. 8 – 12 hodin
Středa 30. 12. 8 – 12 hodin
Čtvrtek 31. 12. zavřeno
Pátek 1. 1. zavřeno

POPLATKY ZA POPELNICE,  
BIOODPAD A PSY

Poplatky bude možné platit v  hotovosti 
i  platebními kartami v  úředních hodinách 
na obecním úřadě od 11. ledna do 29. úno- 
ra 2016 včetně.

Popelnice:     80 l      120 l
Svoz:   
Týdenní  1 850 Kč       2 200 Kč
Sezónní  1 500 Kč       1 850 Kč
Čtrnáctidenní 1 400 Kč       1 600 Kč

Biopopelnice:    120 l       240 l  
     500 Kč       750 Kč

Psi:   100 Kč za prvního psa 
 150 Kč za každého dalšího

Bezhotovostně na  účet 3020082/0300 lze 
platit od 4. ledna do 14. února 2016 (ve zprá-
vě pro příjemce uveďte příjmení plátce, ulici, 
číslo popisné a  objem popelnice). Známky 
včetně smluv vám budou doručeny vždy 
na konci měsíce osobní roznáškou ve večer-
ních hodinách.

Slevy pro důchodce lze uplatnit pouze při 
hotovostní platbě nebo platbě kartou. Pro-
síme, svůj nárok oznamte jako první před 
výběrem velikosti popelnice. 
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NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2016 
BYL ZVEŘEJNĚN

SBĚR NEBEZPEČNÉHO  
ODPADU A PNEUMATIK

Mobilní svoz nebezpečného odpadu 
a pneumatik v Bašti proběhne v sobotu  
12. prosince 2015 v těchto časech a mís-
tech: 
    11:15 –11:30 / Baštěk u tel. budky
    11:35 –11:50 / Bašť u Obecního úřadu
    11:55 –12:10 / Nová Bašť u školky  

 KinderGarten
    12:15–12:30 / Nad Dvorem – roh ulic  

Sedlecká a Na Libovínek

ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ V LOKALITĚ 
„NAD DVOREM“ 

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Vánoční stromky bude možné průběžně 
odkládat od  soboty 2. ledna do  neděle 
10. ledna 2016 ke kontejnerům na třídě-
ný odpad na  všech stanovištích v  Bašti 
s výjimkou Nové Baště. V Nové Bašti bude 
z  prostorových důvodů možné vánoční 
stromky odkládat na parkovacích místech 
na  rohu Měšické a  Hovorčovické ulice - 
na místě bývalého stanoviště kontejnerů.

PROVOZ SBĚRNÉHO MÍSTA 
NA PODZIM A V ZIMĚ

Od  prosince 2015 do  února 2016 bude 
sběrné místo v  provozu každou sobotu 
pouze od  10:00 do  11:00 hodin. Přijí-
mán bude pouze velkoobjemový odpad 
a elektroodpad.
V  období vánočních svátků v  sobotu  
26. prosince 2015 bude sběrné místo 
uzavřeno. Otevřeno bude opět v sobotu  
2. ledna 2016.

UZAVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY

Ve  dnech 21. 12. 2015 - 3. 1. 2016 bude 
uzavřena obecní knihovna. Knihovnice se 
na vás těší v novém roce 2016 od pondělí 
4. ledna.

3 m pro oba směry jízdy”. Toto v  podstatě současná stavební úprava silnic a  dopravní řešení 
neumožní nikde v této lokalitě, tzn. že jakékoliv vozidlo zaparkované v této lokalitě porušuje zá-
kon o silničním provozu. Zároveň lze aplikovat další omezení uvedené v §27, které zakazuje jak 
zastavení, tak stání „v nepřehledné zatáčce a v  její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem 
stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním, na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m 
před hranicí křižovatky a 5 m za ní”. 

Zastupitelstvo obce zadalo v rámci studie pro zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, kde je mimo 
jiné řešena rychlost na hlavních komunikacích, přechody atd., i návrhy v této lokalitě a bude se 
zabývat možnými variantami pro vyřešení situace. Cílem není znepříjemnit obyvatelům a  jejich 
návštěvám život, nicméně je nutné najít řešení, které je v souladu se zákonem a chrání všechny 
účastníky silničního provozu, zejména chodce a děti. 

Ve stejné situaci se nacházela před pár léty lokalita “Nová Bašť”, kde se pomocí ankety a několika 
veřejných projednání prosadila varianta obytné zóny, která vyhovuje většině obyvatel této lokality. 
Vyhrazená místa pro stání v  souladu se zákonem jsou uspořádaná tak, aby vytvořila přirozené 
šikany, které donutí řidiče jezdit sníženou rychlostí. Další variantou bylo zavedení jednosměrných 
silnic, která by umožnila parkování na jedné straně, ale chodci by museli chodit výhradně na chod-
nících, děti by si nemohly hrát na silnici, popř. jezdit na kole pouze na chodnících, což pro obyvatele 
nebylo přijatelné.                                                                                                        (meg)

úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh rozpočtu 
zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění 
podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový 
přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané obce uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při 
jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 
14. prosince 2015 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bašti.                       (cuc)

DO DIÁŘE

  28. listopadu  
Adventní dílna 

  5. prosince  
Mikulášská nadílka 

  6. prosince  
Sousedské postávání 

  12. prosince  
mobilní svoz  
nebezpečného odpadu 

  12. prosince 
 Vánoční dílna 

  12. prosince  
členská schůze  
Kynologie Bašť 

  14. prosince 
zasedání zastupitelstva  
obce v 19 hodin, OÚ 

  19. prosince 
Vánoční pinčes 

  20. prosince 
Vánoční sbírka

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
BEZ HOTOVOSTI

Připomínáme vám možnost platby po-
platků za popelnice, bioodpad, psy, ově-
řování, výpisy z  CzechPointu prostřed-
nictvím těchto platebních karet.

Zastupitelstvo obce 
a zaměstnanci obecního úřadu 

přejí všem spoluobčanům
příjemné prožití vánočních svátků 

 v kruhu svých nejbližších 
 a úspěšný vstup

 do nového roku 2016.
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PODZIMNÍ DÍLNA 
Dýně, listy a plody stromů využily děti při svém sobotním do-
poledním podzimním tvoření, které pro ně připravily členky 
Bašť se baví. Při dlouhých večerech jim budou na oknech svítit 
roztomilé lucerničky, které zároveň posloužily jako lampionky 
při odpoledním Halloweenském průvodu. V  příjemném pro-
středí, které zdarma poskytla Restaurace Vila, se v  sychravém 
dopoledni sešlo více než dvacet dětí, mnoho z nich i v dopro-
vodu rodičů. Sál tak praskal ve švech, větší děti pomáhaly těm 
menším a tak atmosféra byla nejen velmi tvůrčí, ale především 
přátelská. 

                (cuc)

CANISTERAPIE VE ŠKOLCE

I  v  tomto školním roce za  dětmi do  soukromé školky Studio 
SMILE dochází fenka zlatého retrievera Connie. Na začátku děti 
Connie hladí a také ji mohou učesat. Následují další činnosti jako 
vodění na vodítku, házení aportu či dávání pamlsků.  Velmi ob-
líbená je také hra na  hady a  žížalky, při které se děti plazí pod 
stojícím pejskem nebo překračování a  přelézání ležícího pejska. 
Mezi jednotlivými pohybovými aktivitami se děti také dozví, jak 
se o pejska starat, čím ho krmit nebo jak ho cvičit. Tento výchov-
ně-vzdělávací program „Psí dobrodružství“ je pro děti připraven 
ve spolupráci s líbeznickým spolkem Sirius Třebíč. 

(Iva Sieberová)

HALLOWEEN  
V NETRADIČNÍM 
ČASE
Halloween v  netradičním čase připra-
vilo neformální, přesto velmi aktivní 
uskupení Baštěcké ženy. Příjemná akce 
se sice kvůli podzimním prázdninám 
uskutečnila s  týdenním předstihem, 
ale přesto nebo možná právě proto se ji 
zúčastnilo na  dvě stovky rodičů s  dět-
mi. Průvod masek s lampiony se prošel 
od obecního úřadu přes Náves na fotba-
lové hřiště. Cestou potkával strašidla, ze kterých šel skutečně strach. V cíli průvodu si účastníci 
mohli opéct špekáček nebo strávit čas v rozhovoru s přáteli. 

  (cuc)

Ukázka canisterapie ve školce SMILE. Foto: I. Sieberová

Tvůrčí hemžení na podzimní dílně. Foto: I. Cucová

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ U OLIČŮ
Pamětníci zavzpomínali na  taneční zábavy, 
které se konaly v  sále U  Oličů a  na  nákupy 
v  prodejně Jednoty a  zároveň poprvé na-
hlédli, jako všichni ostatní, do zahrady s ku-
želníkem a bytu bývalých majitelů. Obec jako 
nový vlastník objektu U Oličů připravila pro 
zájemce Den otevřených dveří, na  kterém 
byly vystaveny dobové fotografie, původní 
projekty i  rukou  psané zápisy kolaudační 
komise z  roku 1928. Možnosti nahlédnout 
do prostor před rekonstrukcí využily desítky 
návštěvníků.                                            (cuc)

RESTAURACE VILA 
V NOVÉM KABÁTĚ

Objekt restaurace Vila přezimuje v no-
vém kabátě, místní stavební firma ji 
zatepluje a  fasáda dostala nový nátěr. 
Na  zateplení fasády by mělo navázat 
zateplení střechy, aby nedocházelo 
k  únikům tepla touto cestou a  pod-
krovní prostory tak mohly být nabíd-
nuty k využití. 

  (cuc) Vila dostává nový kabát. Foto: I. Cucová

Sál U Oličů si přišlo prohlédnout na desítky návštěvníků. 
Foto: I. Cucová

Cíl halloweenského průvodu rozsvítily vydlabané dýně.  
Foto: I. Cucová
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Nezávislé sdružení  „Báštěcké ženy“  

si vás dovolují pozvat na náves na první  

 „sousedské postávání u svařáčku“,  
gročku, vánočního punče, čaje… 

a to v neděli 6.prosince 2015 

začátek v 16.00 hodin 

konec až se rozejdeme , 
popovídám, třeba trochu pozpíváme, pojíme a popijeme, no zkrátka 

pomějeme se a proto milí sousedi a sousedky př ijďte všichni do jednoho 
 

Neformální sdružení Baštěcké ženy  
si vás dovolují  pozvat na pravou 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, 
která se bude konat na Návsi v sobotu

5. prosince 2015 v 16.00 hod.

Sejdeme se v 16.00 hodin na Návsi, kde bude 
pro děti a dospělé připraven krátký  zábavný
program, který vyvrcholí okolo 17.00 hodiny
příjezdem Mikuláše, anděla, čertů a začne ta 
ta pravá mikulášská nadílka.
Po mikulášské nadílce budou děti
obdarovávat čerti  různými          
sladkostmi, ovocem, drobnými 
dárečky a to vše samozřejmě 
zdarma.

V rámci celého programu je 
provšechny připraveno malé 
občerstvení a pro děti bude 
podáván samozřejmě také 
ZDARMA čaj a pravý dětský  
vánoční punč.

Neváhejte,  vezměta své
ratolesti a přijďte mezi nás, 
budeme se na vás
moc těšit.

Neformální sdružení 
"Baštěcké ženy"   

UPOZORNĚNÍ
Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo obdarováno Mikulášem v rámci této nadílky, můžete 

přinést Váš balíček opatřený čitelnou jmenovkou a řádně zabalený(uzavřený) v pátek 

4.12.2015 před restauraci "U Oličů" v době od 18.00 do 20.00 hodin, kde bude probíhat sběr 

balíčků. V případě, že tento sběr nestihnete, lze balíček ještě donést v sobotu od 16.00 

hodině na Náves, popřípadě jej odevzdat před začátkem nadílky v některém z našich stánků. 

Neformální sdružení Baštěcké ženy  

si vás dovolují  pozvat na pravou 

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, 

která se bude konat na Návsi v sobotu

5.prosince 2015 v 16.00 hod.

Sejdeme se v 16.00 hodin na Návsi, kde bude 

pro děti a dospělé připraven krátký  zábavný

program, který vyvrcholí okolo 17.00 hodiny

příjezdem Mikuláše, anděla, čertů a začne ta 

ta pravá mikulášská nadílka.

Po mikulášské nadílce budou děti

obdarovávat čerti  různými          

sladkostmi, ovocem, drobnými 

dárečky a to vše samozřejmě 

zdarma.

V rámci celého programu je pro

všechny připraveno malé 

občerstvení a pro děti bude 

podáván samozřejmě také 

ZDARMA čaj a pravý dětský                                             vánoční punč.

Neváhejte,  vezměta své ratolesti a přijďte mezi nás, budeme se 

 na vás  moc těšit.

Neformální sdružení "Baštěcké ženy"   

UPOZORNĚNÍ

Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo obdarováno Mikulášem v rámci této nadílky,

můžete přinést Váš balíček opatřený čitelnou jmenovkou a řádně zabalený

(uzavřený) v pátek 4.12.2015 před restauraci "U Oličů" v době od 18.00  do 

20.00 hodin, kde bude probíhat sběr balíčků. V případě, že tento sběr  

nestihnete, lze balíček ještě donést v sobotu od 16.00 hodině na náves, 

popřípadě jej odevzdat před začátkem nadílky v některém z našich stánků. 

9. ročník turnaje 
ve stolním tenise
Vánoční pinčes

sobota 19. 12. 2015
        od 10 hodin

Přihlášky a bližší informace: 
petr.cuc@seznam.cz, 702 204 148

Sobota 12. prosince
14 - 18:30 hod.

Pro radost a mlsný jazýček

Centrum volného času

Perník a vánoční cukroví

Sladké i slané domácí koláče 

Domácí slovenské sýry a uzeniny

Grilované klobásy

Koření a čajeSudová i lahvová vína

Tradiční pekařské výrobky 

Keramika Mošty a medovina

Punč a svařené víno

Vánoční ozdoby 

Hračky 

Sladkosti a pochoutky

Teplé bio palačinky

Výrobky chráněných dílen

Přírodní kosmetika

Malování na obličej 

Pro zábavu a pohodu
 Hry a soutěže pro děti 

Adventní atmosféraZpívání koled
Focení dětí na PF pod vodou

Rezervace na focení a kontakt pro prodejce

koordinatorka@cvcmesice.cz    tel.: 603 272 929 

 "Jarmak pořádáme s laskavou podporou obcí Měšice a Líbeznice a MAS Nad Prahou"

         
       Spolek kynologie Bašť 

Vás všechny zve na vánoční setkání v neděli 20.12.2015 od 
10 hodin v prostorech cvičiště

Teplé vánoční nápoje, pečení buřtů a vánoční cukroví si můžete vychutnat ve společnosti 

bezva party lidí a jejich psů.

Zároveň spolek pořádá dobrovolnou sbírku krmení, pamlsků, hraček a ostatních 
potřeb pro psy a kočky pro útulek LESAN z Kralup nad Vltavou. 

Co pejskové potřebují se dozvíte na 
–kralupy.estranky.cz. Finanční 

dary je možné v den akce předat zástupcům 
útulku. Nenoste žádné věci z textilu (deky, 

 
Přijďte se pobavit a zároveň pomoci 

jiným strávit krásné Vánoce.
 

Členská schůze spolku  
Kynologie Bašť

Spolek Kynologie Bašť,  
pořádá 12.12.2015 od 18 hodin  

v restauraci Vila Bašť řádnou  
členskou schůzi. 

Srdečně jsou zváni všichni členové spolku 
a také ostatní, kteří se jimi chtějí stát.  

Vítané jsou i Vaše připomínky, náměty 
k proběhlým a plánovaným akcím. 

Předem děkujeme za hojnou účast  
a těšíme se na Vás.

Za Kynologii Bašť Monika Svatoňová,  
předseda spolku
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MĚŠICKÝ ADVENTNÍ JARMARK

KURZY PLAVÁNÍ
startovací plavání

komfortní zázemí
profesionální a příjemné lektorky

dětské plavánírodinné plavání
moderně zařízený  bazén

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

KLUB ZAŠKOLÁK
street dance

plavecká přípravkavýtvarné tvoření s keramikou

lego hraní
judo pohybová průprava můj počítač

hravé pokusy

V CVČ MĚŠICE NECHYSTÁME :))
NA ZIMNÍ SPÁNEK SE

hry a soutěže pro děti 
pestrá nabídka výrobků a produktů 

adventní atmosféra
zpívání koled

malování na obličej

O hospicové péči a činnosti 
Hospice knížete Václava
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně nemocné a umírající a uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní 
medicíny jsou vyčerpané. Jejím smyslem již proto není léčit, ale zabezpečit pacientům co nejkvalitnější 
a důstojné prožití jejich poslední životní etapy. Komplexní hospicová péče se nezaměřuje pouze na fyzic-
kou stránku pacienta, ale i na psychickou, sociální a duševní a garantuje, že pacient nebude trpět žádnou 
nesnesitelnou bolestí. 

Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou základních formách. Prvou z nich je forma lůžkového hospi-
ce, v němž má pacient obvykle vyhrazen samostatný pokoj. Bývá zvykem, že ho zde jeho poslední životní 
etapou doprovází někdo z rodinných příslušníků. Druhou formou je domácí hospicová péče, která je posky-
tována pacientovi v jeho přirozeném, domácím prostředí. Tato forma péče umožňuje, tam kde to je možné, 
aby pacient prožil svojí poslední životní etapu mezi svými nejbližšími. V tomto případě není péče poskyto-
vána pouze samotnému pacientovi, ale je určena i těm, kteří o pacienta nepřetržitě pečují.

Společnost Hospic knížete Václava, o.p.s. byla založena v roce 2011 a v současné době poskytuje pouze formu domácí hospicové péče. Péči 
poskytujeme na teritoriu západní části Středočeského kraje a dosud jsme jí poskytovali v šesti okresech tohoto teritoria. Naším záměrem je 
rozšířit teritoriální působení tak, abychom péči poskytovali minimálně v celé západní části našeho kraje.

Vedle domácí hospicové péče naše společnost od loňského roku rozšířila svoji činnost i na další 2 skupiny nevyléčitelně nemocných, a to 
na pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme respitní péči, rovněž 
v jejich domácím prostředí.

Společnost Hospic knížete Václava bude v budoucnosti poskytovat i lůžkovou formu hospicové péče v areálu bývalého kláštera ve Veltru-
sech. Celková kapacita zařízení bude 120 lůžek. I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní projektujeme, bude naše společnost i do budouc-
na považovat za základ své činnosti poskytování domácí hospicové péče, jak je to obvyklé i ve světě. I sociologické výzkumy dokládají, že cca 
80% populace si přeje zemřít doma. V našem státě se to bohužel splní pouze cca 20%.

Naše společnost poskytuje pomoc lidem na sklonku jejich bytí. Pomoc poskytujeme bezplatně. Abychom toto mohli naplňovat, potřebuje-
me i my pomoc druhých. Pomoci nám můžete i Vy, ať již jako spolupracovníci nebo pomocí finanční. Jak pomoci konkrétně, je možné zjistit 
na www.hkv-kl.cz. 
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PŘINÁŠÍME RADOST
Vánoční dárková poukázka na slevu 20 % pro naše sousedy

Mako Butterfly – jsme výrobce špičkové 
kosmetiky Essenté, přijďte si k nám vyřešit 

vánoční dárky.

Najdete nás na kraji Baště, na rohu ulic 
Hlavní a Líbeznická, každý všední den od 

8:00 do 15:00.

Produkty lze objednávat i přes 
www.essente.cz – slevový kód 

„BAST2015“.

MAKO BUTTERFLY s.r.o., 
Hlavní 1006, 250 65 Bašť

TEL.: +420 257 219 115

– jsme výrobce špičkové 
kosmetiky Essenté, přijďte si k nám vyřešit 

vánoční dárky.

Najdete nás na kraji Baště, na rohu ulic 
Hlavní a Líbeznická, každý všední den od 

8:00 do 15:00.

Produkty lze objednávat i přes 
www.essente.cz – slevový kód 

„BAST2015“.

MAKO BUTTERFLY s.r.o., 
Hlavní 1006, 250 65 Bašť

+420 257 219 115

Sleva platí pro objednávky do 17.12.2015Sleva platí pro objednávky do 17.12.2015

Denní stacionář
pro seniory

Pro koho je denní stacionář určen?
Pro seniory s kognitivní poruchou (mírnou 
kognitivní poruchou, Alzheimerovou nemocí
a s jinými typy demence). 

Co je cílem denního stacionáře?
Cílem služby je zajistit seniorům aktivizační 
činnosti, nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností a dovedností
a zprostředkování kontaktů se společenským 
prostředím a s vrstevníky.

Co nabízíme?
Našim klientům v rámci celodenního programu
a péče poskytujeme pohybové a relaxační aktivity,
vaření a pečení pro radost, výtvarné a rukodělné 
činnosti, trénink paměti, promítání filmů, poslech 
hudby, četbu, hraní společenských her.

Provozní doba
Pondělí – pátek 7.00 – 16.30 hodin

Cena
Platba za služby je vyměřena podle rozsahu 
poskytovaných služeb a dle vyhlášky 505/2006. 
Podrobnější informace poskytnou pracovníci 
denního stacionáře.

Kontakty
Adresa:

Národní ústav 
duševního zdraví

Topolová 748
250 67 Klecany

Telefon:
283 088 153
283 088 154

E-mail:
jakub.sobotka@nudz.cz

romana.jarosova@nudz.cz

www.nudz.cz

Doprava MHD
Autobusem č. 371 nebo
374 od metra C Kobylisy

do zastávky
Klecany, U hřbitova.
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Vyměňte chlad dlažby

 za teplo dřevěné podlahy

PRODEJ A REALIZACE POKLÁDEK PODLAHOVÝCH KRYTIN

Martin Macháček
774 296 828 

 martinbast@seznam.cz

Dřevěné obklady
Terasové systémy

Montáž a renovace parket
Suché zásypy s deskovým záklopem

Příprava podkladů pro pokládku podlah
Realizace podlah (laminát, dřevo, PVC, vinylové 

krytiny, koberce)
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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... 
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Ve 20. letech minulého století otevřel pan Antonín Kerštof společně se svou rodinou v Bašti pekárnu s obchůd-kem, kde nabízeli nejen své poctivé a křupavé pečivo ale velmi obsáhlý sortiment zboží. Pan Kerštof si velmi zakládal na vysoké kvalitě svých výrobků a také na vstřícném přístupu k zákazníkům. Na stejném místě a v po-
dobném stylu jsme pro Vás na konci roku 2014 otevřeli obchůdek, navázali na starou tradici a panu Kerštofovi zacho-
vali památku v názvu. Pečivo si sice sami nepečeme, ale vyrábí ho pro nás šikovní pekaři dvou malých rodinných pe-
káren - ve Zdibech a v Mělníku.Najdete u nás  slavný Mšenský kvasový chléb  a nově také pečivo z Bezlepkové pekár-
ny Doktor Pekař. V tomto směru tedy nepodporujeme velkoprůmyslovou výrobu ani výrobce dnes velmi oblíbených 
mražených polotovarů. Uzeniny vybíráme především od malých � rem zakládajících si na vysoké kvalitě a hlavně vy-
sokém obsahu masa. K dostání jsou u nás také delikatesy v podobě klobás z divočáka, tradičního Milovického trdla či 
klobás z jeleního masa.Každou středu k nám příjíždí sezónní ovoce a zelenina od drobných pěstitelů z blízkého okolí 
a pokud se slepičkám chce, tak i vajíčka z malochovu snášená na slámu. V tento den u nás můžete také najít čerstvé 
mléčné fármařské výrobky z Vysočiny a z Nízkých Tater na Slovensku. Běžně u nás můžete zakoupit pravý český med 
od drobných včelařů, moravskou bioládu či dětmi velmi oblíbený mošt Ovocňák, stejně jako ruční poctivé koření bez 
glutamanu od společnosti RAM RAM, čerstvou kávu z malé české rodinné pražírny  nebo olivové oleje, sušená rajčata 
či mortadellu přímo z Itálie. Samozřejmě u nás najdete spoustu potravin a smíšeného zboží denní potřeby, ale hlavně 
vždy vstřícné slovo a úsměv. Těšíme se na Vaši návštěvu.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA OCHUTNÁVKU
v sobotu 12. 12. 2015 od 8.00  do 12.00 hod.

Najdete nás na Facebooku
U Kerštofa můžete platit platebními kartami.

Jsme výdejním místem pro Zelené bedýnky www.zelene-bedynky.cz

Všem našim zákazníkům děkujeme za podporu v uplynulém roce, přejeme Vám krásné 
Vánoce a v nastávajícím roce hodně zdraví, lásky
a splněných přání.

K Návsi 38, Bašť
Tel.: 774 181 013, 725 537 227
Otevírací doba: Po–Pá 7–18, So 7–12




