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Do diáře …
  6. neděle – možnost uložení vánočních stromků
  7. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ 
11. pátek až
12. sobota – prezidentské volby
12. sobota – nohejbalový turnaj
14. pondělí – zahájení výběru plateb za popelnice
19. sobota – výroční členská schůze ZO ČZS
21. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, 19 hod., OÚ
27. neděle – možnost uložení vánočních stromků
 

 
   

Společenská rubrika
V měsíci  lednu oslaví významné životní 

jubileum: slečna Kamila Ruth Švarcová, pan Pavel 
Sinecký, pan Milan Vošický, paní Jiřina 
Křehnáčová, paní Romana Stará, paní Marta 
Řezníčková a pan Karel Tauchmann.

Zastupitelstvo obce a zaměstnanci úřadu 
přejí všem oslavencům mnoho štěstí, zdraví, 
pohody a životního optimismu do dalších let.
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15. 11. proběhlo vymytí kontejnerů, které se 
bude v pravidelných intervalech opakovat

Vážení přátelé,
jménem výboru ČZS v Bášti,
Vás zvu na výroční členskou schůzi ,
která se bude konat
v sobotu 19. ledna 2013 od 18:00
v klubu u Žihlů, Náves 1.
Na programu bude zhodnocení roku
2012, plán akcí na rok 2013 a příprava 

plesu, který se bude konat 23.2.2013 ve Zloníně.Členské 
známky na rok 2013 uhraďte na výroční členské schůzi 
nebo paní Líbě Cukrové, Náves 39 do konce ledna.
Těšíme se Vaši účast                                   

            Alena Bulvasová, ZO ČZS Bášť

Výbor rybářů Bašť zve všechny členy 
Rybářského spolku Bašť na výroční členskou 
schůzi, která se koná dne 15. 2. 2013 od 18 hodin 
v restauraci Vila (účast členů nutná).

PREZIDENTSKÉ VOLBY LEDEN 2013
Volby prezidenta ČR se budou konat v pátek 11. ledna 2013 od 14 do 22 hodin a 
v sobotu 12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin. 
Místem konání voleb je budova obecního úřadu.
Hlasování bude probíhat jak ve stálých volebních okrscích, tak ve zvláštních 
volebních okrscích (mimo území ČR). Právo volit mají státní občané ČR, kteří 
alespoň druhý den voleb dosáhnou věku 18 let, cizí státní příslušníci nevolí !
V těchto volbách lze volit na voličský průkaz.  O voličský průkaz lze požádat v 
listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, v elektronické podobě podepsané 
uznávaným el. podpisem a prostřednictvím datové schránky, taková žádost musí být 
doručena nejpozději 4. 1. 2013. Požádat lze též osobně nejpozději do 9. 1. 2013. 
Případné druhé kolo volby prezidenta se bude konat v pátek 25. ledna od 14 do 22 
hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8 do 14 hodin. V listinné a elektronické podobě 
lze požádat o voličský průkaz nejpozději do 18.1.2013 a osobně nejpozději do 
23.1.2012.

Platby za popelnice, 
bioodpad a psy

bude možné platit
v hotovosti

v úředních hodinách na OÚ
od 14. ledna do 28. února 2013 vč.

Svoz 80 l 120 l
Týdenní 1 600 Kč 1 900 Kč
Sezónní 1 300 Kč 1 600 Kč
Čtrnáctidenní 1 200 Kč 1 400 Kč

Biopopelnice 120 l 240 l
500 Kč 750 Kč

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

Slevy pro důchodce lze uplatnit 
pouze při hotovostní platbě. 
Prosíme, svůj nárok oznamte jako 
první před výběrem velikosti 
popelnice. 

a bezhotovostně
na účet 3020082/0300

od 7. ledna do 17. února 2013
(ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení 

plátce, ulici, čp. a objem pop.) Známky vč. 
smluv vám budou doručeny vždy na konci 

měsíce osobní roznáškou ve večerních 
hodinách.

Nevíte kam s vánočním 
stromkem?

Stromky můžete ponechat v neděli 
6. a 27. ledna u všech stanovišť 
kontejnerů na tříděný odpad v obci. 
Prosíme občany, aby stromky 
neodkládali na jiná místa a v jiné 
dny. Svoz proběhne v následující 
pondělí v ranních hodinách.
 

Přijímací řízení do 
MŠ ukončeno
Bylo podáno 53 přihlášky, 
přičemž byly přijaty 24 děti 
narozené v období od 1. 12. 2007 
do 29. 5. 2009. Tři přihlášky 
nespňovaly kritérium trvalého 
pobytu v obci. Stavba nové třídy 
je před dokončením, teď již bude 
záležet pouze na rychlosti úřadů 
při kolaudaci a zápisu do 
školského rejstříku.

PO UKONČENÍ TURNAJE OSLAVY VÍTĚZŮ.
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