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15. 11. proběhlo vymytí kontejnerů, které se 
bude v pravidelných intervalech opakovat

Více čtěte na str. 4

Do diáře …
       5. sobota  – Rodinný víceboj (více na Pozvánky …)
  10. čtvrtek  – zájezd do Hudebního divadla Karlín (více na Pozvánky ...)
  12. sobota  – mobilní svoz nebezpečného odpadu
  13. neděle  – Podzimní tvoření a dlabání dýní (více na Pozvánky …)
  14. pondělí – zasedání zastupitelstva obce, OÚ, 19 hodin
  20. neděle  – svoz velkoobjemového odpadu
  20. neděle  – Drakiáda (více na Pozvánky …)
  25. pátek    – uzavření Obecního úřadu do 14 hodin
  25. pátek
  26. sobota  – volby do Poslanecké sněmovny
    3. sobota – Halloweenský průvod (více na Pozvánky ...)

  

   
   

 
   

Na samém začátku července vyjel do obcí Regionu Povodí 
Mratínského potoka zbrusu nový zametací stroj Egholm 
City Ranger 2250. Pravidelně bude čistit ulice a chodníky 
v Líbeznicích, Měšicích, Hovorčovicích, Bašti a dalších 
obcích v okolí.

Stroj nabitý moderní technikou včetně vlastní kamery vyšel 
na téměř dva miliony korun. Podařilo se jej získat díky 
dotaci Operačního programu životní prostředí a měl by 
přispět ke snížení prašnosti v obcích mikroregionu.

„Počítáme s  intenzivním nasazením zametacího stroje. 
Svazek obcí také pro jeho obsluhu zaměstnal pracovníka 
na plný úvazek. Pravidelně chceme čistit jak 
nejfrekventovanější silnice,  tak chodníky.

dokončení na následující straně

Nový zametací stroj ve službách obce

Egholm City Ranger 2250 v akci

V říjnu předčasné volby do Poslanecké sněmovny
Předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky se 
uskuteční v pátek 25. října 2013 od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 26. října 2013 
od 8.00 do 14.00 hodin.

Podle zákona č. 247/1995 Sb., o 
volbách do parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, má právo volit státní občan 
ČR, který alespoň druhý den voleb (tj. 26. 10. 
2013) dosáhl věku 18 let. Překážkami výkonu 
volebního práva jsou zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a 
zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Volič s trvalým pobytem v Bašti si může 
ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, a to na 
Obecním úřadě Bašť, Obecní 126.

Místem konání voleb v obci Bašť je 
volební místnost v budově Obecního úřadu na 
adrese Obecní 126, Bašť.

V těchto volbách nevolí cizí státní 
příslušníci, volit mohou pouze občané ČR. 
Hlasování bude umožněno voličům, kteří prokáží 
svoji totožnost  a státní občanství platným 
občanským průkazem, diplomatickým nebo 
cestovním průkazem. 

Voliči s trvalým pobytem v Bašti, který 
nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož 
stálém seznamu je zapsán (dle místa trvalého 
pobytu), vydá Obecní úřad Bašť na jeho žádost 
voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče 
k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké 
sněmovny v jakémkoli volebním okrsku na území 

dokončení na následující straně

Společenská 
rubrika
     V měsíci  říjnu oslaví významné 
životní jubileum:
paní Helena Konrádová Severová,
paní Františka Rovenská, 
pan Adolf Knirsch,
pan Martin Svoboda,
paní Ivana Gibišová,
paní Kamila Čapková,
pan Petr Olbrich,
pan Jaroslav Novák,
pan Jiří Řezníček,
pan Pavel Voříšek,
paní Marie Štemberová,
pan Fahrudin Nokič,
paní Eva Papánková a
pan Pavel Mráček.

Zastupitelstvo obce a 
zaměstnanci úřadu přejí všem 
oslavencům mnoho štěstí, zdraví, 
pohody a životního optimismu do 
dalších let.

    
Kontejnery na 

velkoobjemový odpad
budou přistaveny 

v neděli 20. října
 od 8 do 12 hodin 

u Obecního úřadu v Bašti 
a 

u školky KinderGarten
 v Nové Bašti.

U kapličky v Baštěku a u 
kontejnerů v lokalitě Nad 
Dvorem lze velkoobjemový 
odpad ukládat volně, ovšem 
pouze v uvedeném čase. 
Kontejnery jsou určeny na starý 
nábytek, koberce apod., nepatří 
do nich nebezpečný odpad, 
jehož svoz se uskuteční 12. října 
(viz následující strana).  
Prosíme, dbejte pokynů obsluhy.



 @ Ze zasedání Zastupitelstva obce @ 

Úplná znění usnesení a celé zápisy naleznete na 
www.obecbast.cz nebo jsou k nahlédnutí v 

úředních hodinách na Obecním úřadě

Nový zametací stroj ve službách obce
dokončení z titulní strany

Pás    usedlého    prachu    podél   hlavních komunikací by měl 
být natrvalo minulostí,“ doufá první místostarosta obce Líbeznice 
František Závorka. Ten bude mít v rámci svazku obcí na starosti 
organizaci čištění ulic.

Velikost stroje a jeho ovladatelnost umožňuje na rozdíl od 
velkých zametacích strojů uklidit dobře i chodníky a drobná zákoutí. 
Kloubová konstrukce umožňuje úklid třeba i v úzké slepé uličce. Obce tak 
budou schopny snadněji zajistit čisté chodníky v průběhu celého roku. 
Obtížné odklízení posypového materiálu po zimním období dosud 
přinášelo komplikace chodcům a samozřejmě i pracovníkům technických 
služeb.

Mobilní svoz nebezpečných odpadů
sobota 12. října 2013

10.00  10.30 Baštěk (u autobusové zastávky)
10.40  11.00 Bašť (u obecního úřadu)
11.10  11.30 Nová Bašť (u školky KinderGarden)

Do nebezpečného odpadu patří: vyjeté oleje, použité 
fritovací oleje, barvy, laky, lepidla, kyseliny, louhy, 
rozpouštědla, čističe, nádoby od sprejů, 
neupotřebená léčiva, fotochemikálie, elektrozařízení, 
pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)

V říjnu předčasné volby do Poslanecké 
sněmovny
dokončení z titulní strany

ČR nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Žádost je možné podat osobně do 23. 10. 2013 do 16:00 hod. na Obecním 
úřadě Bašť nebo písemně na formuláři žádosti, který naleznete na 
webových stránkách obce a doručíte s úředně ověřeným podpisem voliče 
na adresu Obecní úřad Bašť, Obecní 126,  250 65 Bašť. Žádost o vydání 
voličského průkazu můžete zaslat elektronicky podepsanou uznávaným 
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky voliče 
(nikoli zaměstnavatele nebo jiné právnické osoby). Ve všech případech 
musí  být písemná žádost doručena Obecnímu úřadu Bašť nejpozději do 
18. 10. 2013.

Voličský průkaz bude vydán předáním osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu (formulář plné moci také naleznete 
na webových stránkách obce) nebo jej lze zaslat  na adresu uvedenou 
voličem v žádosti. V případě, že si volič přeje zaslat voličský průkaz do 
zahraničí, uvede v žádosti název a sídlo zastupitelského úřadu, na kterém 
bude volit a na který mu bude voličský průkaz cestou Ministerstva 
zahraničních věcí ČR zaslán.

Zastupitelstvo obce na svém 64. zasedání, které se 
uskutečnilo 26. srpna 2013:
1. potvrdilo:
● výsledek jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na projekt 

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací v Bašti – 2. etapa;
2. schválilo:
● uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a 

výstavba místních komunikací v Bašti – 2. etapa“ mezi obcí a 
vítězným uchazečem; 

● smlouvu o dílo mezi obcí a Ing. Michalem Pánkem – Bois Design 
na výkon technického dozoru investora na akci „MŠ Bašť II“ a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy;

● smlouvu o dílo a dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování 
projektu a o poradenské činnosti na projekt „Rekonstrukce 
místních komunikací v Bašti – 3. etapa“ mezi obcí a PPCentrum, 
s.r.o.;

● smlouvu o dílo a dodatek ke smlouvě o dílo na zpracování 
projektu a o poradenské činnosti na projekt „Rekonstrukce 
chodníků podél komunikace III/0085“ mezi obcí a PPCentrum, 
s.r.o.; 

● smlouvu o  zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 363/40 
v k. ú. Bašť pro stavbu kNN pro 6RD (ulice Do Polí) mezi obcí a 
ČEZ Distribuce, a.s.;

● pojmenování jižní komunikace v lokalitě Za Bažantnicí jako 
„Přípotoční“ a severní komunikace v lokalitě Za Bažantnicí jako 
„Za Bažantnicí“;

3. vzalo na vědomí:
● informaci o probíhajících jednáních týkajících se pronájmu 

společenského sálu v 2. NP objektu čp. 52 (sál u Oličů);
● rozpočtové opatření 4/2013;

● v souvislosti s projednávanou Změnou č. 1 Územního plánu:
● a) informaci o projednání návrhu opatření obecné povahy Změna 

č. 1 územního plánu obce Bašť  ve znění předloženém 
prostřednictvím Důvodové zprávy,

● b) stanovisko nadřízeného orgánu  územního plánování KÚ 
Středočeského kraje – odboru regionálního rozvoje č.j. 
053977/2013/KUSK ze dne 4.4.2013, které konstatuje soulad 
s platnou legislativou;

4. konstatovalo, že:
● Změna č. 1 územního plánu obce Bašť není v rozporu s politikou 

územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem a se stanovisky dotčených orgánů;

5. vydalo:
● ve smyslu ustanovení § 165 stavebního zákona opatřit záznamem 

o účinnosti všechna paré Změny č. 1 územního plánu obce Bašť. 
Jedno paré včetně dokladů o jeho pořízení uložit na obecním 
úřadě Bašť, dále pak po jednom paré jednotlivě poskytnout 
příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a 
krajskému úřadu,

● zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané 
Změně č. 1 územního plánu obce Bašť a o místech, kde je možno 
do Změny č. 1 územního plánu obce Bašť a do její dokladové 
části nahlížet,

● pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat 
registrační list nadřízenému orgánu územního plánování.

6. uložilo:
● ve smyslu ustanovení § 165 stavebního zákona opatřit záznamem 

o účinnosti všechna paré Změny č. 1 územního plánu obce Bašť; 
jedno paré včetně dokladů o jeho pořízení uložit na obecním 
úřadě Bašť, dále pak po jednom paré jednotlivě poskytnout 
příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a 
krajskému úřadu;

● zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané 
Změně č. 1 územního plánu obce Bašť a o místech, kde je možno 
do Změny č. 1 územního plánu obce Bašť a do její dokladové 
části nahlížet,

● pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat 
registrační list nadřízenému orgánu územního plánování;

● předložení nabídek na zpracování studie dopravního řešení 
křižovatky silnic III/0085 a III/0091.

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 670 výtisků, tisk a distribuci zajišťuje Obecní úřad Bašť, zdarma

Inzerce

Máte problémy s vodním kamenem?
Máme pro Vás řešení: produkt, který Vám pomůže ušetřit za 
energii a ochrání Vaše domácí spotřebiče. Ověřeno našimi 
zákazníky. Můžete se přesvědčit sami, v Bášti už máme 
nainstalovaných několik ks.

Pro rodinný dům – akce do konce roku 2013.
 Za cenu 3100 Kč!!! 

Více na http://vodabezkamene.webnode.cz  
 nebo na tel.: +420 608 610 021

Inzerce

http://www.obecbast.cz/










Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v BaštiPozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v BaštiPozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti
Obec Bašť
a Hudební divadlo Karlín

oznamují změnu termínu
představení operety

Mamzelle 
Nitouche
Nový termín je

čtvrtek 10. října 2013

Odjezd autobusu
od obecního úřadu

v 17.30 hod.

Vstupenky již 
 v prodeji.

Hudební divadlo v Karlíně 
se omlouvá za zrušení 

představení v původním 
termínu.

Pozvánky aneb kam za sportem, kulturou a poznáním v Bašti

V Bašti na Psí louce
20. 10. 2013 od 10 hodin

Pouštění a malování draků,
Zábavné hry s draky

Sledujte, prosím, web stránky sdružení a 
hlášení obecního rozhlasu, termín se 

vzhledem k povětrnostním podmínkám 
může měnit.

Pořádá o. s. Bašť se baví,www.bastsebavi.cz

Inzerce

dne 3. listopadu 2013
od 17 hodin

http://www.bastsebavi.cz/


Efektivní výuka v Mateřské 
škole KinderGarten
Dne 10. září 2013 proběhlo slavnostní otevření 
nové interaktivní učebny v Mateřské škole 
KinderGarten Bašť,  která bude sloužit pro děti ve 
věku od 4 – 6 let.
Interaktivní učebnu slavnostně otevřela paní 
starostka obce Bašť Ing. Iva Cucová, která 
všestranně podporuje rozvoj školství a využívání 
nových efektivních metod ve vzdělávacím procesu.
Prostory této třídy jsou vybavené vkusným a 
kvalitním nábytkem, víceúčelovými hračkami a 
senzomotorickými pomůckami. Prostředí a klima 
připomíná rodinnou atmosféru, aby se zde děti cítily 
co nejlépe. 
V nové učebně se budou moci děti lákavou a 
motivující formou, pomocí počítačové techniky a 
interaktivní tabule, učit „hrou“, rozvíjet své 
vědomosti a dovednosti pro zdařilý start na 
základní škole.
Součástí tohoto projektu bylo také zefektivnit 
výuku jazykové výchovy, logopedické prevence a 
výuky cizího jazyka, ale také rozvíjet u dětí logicko-
matematickou a prostorovou inteligenci (dle pojetí 
inteligence Howarda Gardnera).

Cílem projektu interaktivní učebny je uplatňování 
nových efektivních vyučovacích metod již 
v předškolním věku. Základními principy tohoto 
učení je probouzení zájmu u dítěte a nabývání 
nových poznatků vlastní rozumovou činností. 
Koncepce výchovně-vzdělávacího procesu byla 
sestavěna tak, že forma tohoto učení je vhodná jak 
pro děti nadané, tak pro ty, které mají různé potíže 
s osvojováním si vědomostí. Vzdělávání dětí 
respektuje různé tempo učení.
Programy, které budou v mateřské škole 
KinderGarten využívány, úspěšně prošly evaluací a 
jsou registrovány MŠMT v seznamu výukového 
softwaru.

Jarmila Šťastná, ředitelka KinderGarten Bašť

Interaktivní tabule v nové učebně

Ze slavnostního otevření interaktivní učebny 

TRUHLÁŘSTVÍ A 
PODLAHÁŘSTVÍ
Zakázkové truhlářství,
výroba kuchyní, šatních skříní, schodišť, 

nábytku na míru

Bašť, Náves 1

Miloslav Vidím 720 463 568
Lukáš Slavíček 728 611 944

slaviceklukas@centrum.cz
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