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21,18%
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14,77 %

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

Do diáře …
 15. sobota – Masopustní průvod, Vepřové hody, Zimní nohejbalový turnaj

        (více na Pozvánky …)
 22. sobota – kontejner na velkoobjemový odpad
24. pondělí – zasedání zastupitelstva obce od 19 hodin na OÚ

  

      

  

   
   

 
   

 Platby za popelnice, 
bioodpad a psy

bude možné platit
v hotovosti i platební kartou
v úředních hodinách na OÚ

 do 28. února 2014 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 nebo platbě 
kartou. Prosíme, svůj nárok oznamte 
jako první před výběrem velikosti 
popelnice. 

a bezhotovostně
na účet 3020082/0300

 do 14. února 2014
(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.

V roce 2014 můžete na 
úřadě platit kartou
V letošním roce jsme pro vás připravili 
novinku, úhradu poplatků za popelnice, 
bioopopelnice, psy, ověření podpisů nebo 
kopií nebo výstupy z Czech Pointu můžete 
uskutečnit prostřednictvím platební karty. 
Poplatek za transakci provedenou kartou je 
zúčtován k tíži obecního úřadu a nenavýší 
cenu. Věříme, že novinku uvítáte a budete ji 
využívat v průběhu celého roku.

Společenská 
rubrika
     V měsíci  únoru oslaví 
významné životní jubileum:
pan Milan Juska,
pan Václav Skuhravý,
pan Jiří Veselý,
pan Kamil Vaněk,
paní Božena Dubeňová,
pan Oldřich Panchártek,
pan Roman Pakandl,
paní Danuše Bílková,
pan Jaroslav Kuchynka,
pan Pavel Himl,
paní Alena Štefková,
pan Pavel Pek,
paní Helena Nosková,
paní Jiřina Erlebachová,
pan Jan Dubeň,
paní Marie Mlynaříková a 
pan Jan Kouřimský.

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

    
Výzva občanům ohledně služeb O2
Vzhledem k narůstajícím potřebám našich občanů zřídit nebo připojit se na  „pevnou 
linku O2“ od společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. vyzýváme všechny, jejichž 
žádost byla někdy v minulosti zamítnuta a mají nadále zájem tuto službu zřídit, aby 
se obrátili na Obecní úřad v Bašti, příp. přímo na email: zlamal@obecbast.cz
Technikem O2 jsme byli informováni, že jednotlivé žádosti o připojení (zejména je 
zájem o internetové připojení a TV) jsou vzhledem k naplněné kapacitě pro obec 
automaticky od O2 zamítány. V rámci sítě elektronických komunikací, které jsou 
v obci vybudovány, je zde 1 traťový rozvaděč, který má přívodní kapacitu 300 párů 
(tj. pro 300 domů). Tato kapacita je dnes plně saturována, a proto není připojování 
dalších žadatelů možné.
V obci pokračuje nadále výstavba rodinných i bytových domů. Proto bychom se 
chtěli pokusit vyjednat rozšíření stávající kapacity pro obec Bašť přímo u vedení  
společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.  Jistě budeme mít lepší vyjednávací 
pozici, pokud budeme mít v rukách žádosti od  většího množství  neuspokojených 
žadatelů o služby pevné linky – zejména internetu a TV – od O2. Své žádosti mohou 
předkládat jak fyzické, tak i právnické osoby – tedy  firmy - v naší obci.



 @ 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

Povoleno MK ČR pod číslem E 19862, náklad 700 výtisků, tisk a distribuci zajišťuje Obecní 
úřad Bašť, zdarma

Zastupitelstvo  obce  na  svém  prvním zasedání  v roce 2014 
 v pondělí 13. ledna: 
1. schválilo:
● smlouvu o dílo na výkon TDI mezi obcí a ing. Vladimírem Kosíkem;
● výzvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele 

projektu Rekonstrukce chodníků v Bašti;
● mandátní smlouvu na organizaci výběrového řízení na dodavatele 

stavebních prací na „Rekonstrukci chodníků v Bašti“ mezi obcí a 
PPCentrum s. r. o.;

● smlouvu o dílo na zpracování projektu „Rozšíření sportovního areálu“ 
mezi obcí a PPCentrum s. r. o.;

● Akční plán dopravní oblužnosti na rok 2014 a uložilo jeho průběžnou 
realizaci;

2. neschválilo:
● předloženou studii vedení trasy VRT Praha – Litoměřice;
● žádost manželů Hambergerových o pronájem 2. NP objektu čp. 204 

a uložilo přípravu rozpočtu stavebních prací nutných k uvedení 
prostoru do stavu vyhovujícího k bydlení;

● smlouvu o poskytování služeb spojených s odchytem toulavých, 
zdivočelých a synantropních zvířat s firmou Jiří Dvořák – LARY;

3. vzalo na vědomí:
● rozpočtová opatření 8/2013 a 9/2013;
● odpověď MŽP na podnět ke zrušení stanoviska EIA k záměru Letiště 

Vodochody;
● novelu Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. O odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev a uložilo zpracování rozpočtového opatření;
● informaci o změně vlastnické struktury ve společnosti VaK Zápy 

s.r.o.;
● návrh územního plánu obce k projednání s DoSS;
● vyhodnocení Akčního plánu dopravní obslužnosti na rok 2013 a 

přepravního průzkumu na linkách PID;
4. uložilo:
● podání žádosti o dotaci na projekt úprav prostoru za Vilou z 

programu rozvoje venkova MMR ČR;
● zaměření pozemku parc. č. 560/3 a zahájení kroků vedoucích k 

nápravě případně špatně umístěného oplocení;
● zahájení prací na projektové dokumentaci chodníku podél 

komunikace III/0085 a III/0091 propojujícího cyklostezku s 
chodníkem  v Hlavní ulici.

Pozvánky aneb kam za 
sportem, kulturou a 
poznáním v Bašti

Ve zkratce
28. 2. 2014 bude ukončen provoz 
Maxíkovo jazykové školky v Bašti...

Koncem ledna 2014 byly na adrese 
www.bast.materskaskola.cz 
zprovozněny samostatné webové 
stránky Mateřské školy Bašť. 
Redakční systém stránek a 
webhosting zajišťuje společnost 
Infonia, spol. s r.o. …

ČSAD Střední Čechy a.s. 14. ledna 
2014 slavnostně uvedl do provozu 
deset nových dieselových 
příměstských autobusů  typu LOW 
ENTRY (LE) SFR 162 CROSSWAY 
LE. ČSAD Střední Čechy pořídil tyto 
nové vozy v rámci dotace z 
Regionálního operačního programu 
regionu soudružnosti Střední Čechy. 
Nové autobusy budou jezdit i na lince 
368 …

Koncepce „Generel cyklistických 
tras a cyklostezek na území 
Středočeského kraje“  byla 
podrobena zjišťovacímu řízení podle 
§ 10 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
se kterým se můžete seznámit na
http://portal.cenia.cz/eiasea/
view/sea100_koncepce...  

http://www.obecbast.cz/
http://www.bast.materskaskola.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/


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.

Více na 
http://vodabezkamene.

webnode.cz  
 nebo na tel.:

 +420 608 610 021
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v Jazykové mateřské škole 
KinderGarten Bašť, Měšická 822

Srdečně zveme rodiče, společně s dětmi na 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
které se budou konat 

od 10. - 14. února, vždy od 10:00 – 17:00

Jazyková mateřská škola KinderGarten v Bašti, nabízí 
výchovně-vzdělávací a pečující činnosti pro děti ve věku 
od 1 – 6 let, s denním provozem od 7:00 do 18:00, 
otevřeno máme 12 měsíců v roce. 
Naše výchovně-vzdělávací činnosti vycházejí z 
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
výchovu, s preferencí výukových metod alternativního 
vzdělávání s využitím integrovaných bloků, projektů, 
prožitkového a situačního učení.  Naše vzdělávací 
koncepce je založena na metodě přímých zážitků dětí, 
využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat. 

Nabízíme:
Moderní metody interaktivního vzdělávání s využitím 
nejefektivnějších metod ve vzdělávacím procesu 
s rozvíjejícím programem pro více nadané děti nebo také 
pro děti, které mají problémy s osvojováním si učiva.
Nabízíme komplexní přípravu předškoláků na školu - 
získávání potřebných kompetencí k učení a řešení 
problémů.
Výuka anglického jazyka u nás probíhá denně s rodilým 
mluvčím a kvalifikovanými lektory. Jednou za týden 
probíhá pro zájemce výuka metodou Helen Doron English.
Věnujeme zvýšenou pozornost výuce českého jazyka 
s důrazem na sociální komunikaci a také logopedickou 
prevenci. Pro děti cizinců nabízíme kompletní přípravu na 
školu a poradenství.
Lákavá je také široká nabídka zájmových kroužků, výletů 
za dobrodružstvím a poznáním, společné akce pro děti a 
jejich rodiče. 

Kontaktujte nás a přijďte se k nám podívat osobně. Rádi 
zodpovíme Vaše dotazy.
Telefon: 776 111 117,  604 635 745
E-mail:  bast@kindergarten.cz
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