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Vážení spoluobčané,
starý rok již máme tři měsíce za sebou a i přes všechna přijatá usnesení vlády České republiky,
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky a přijatá opatření
Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví České republiky nás čekají Velikonoce a doba kdy
pravidelně vydáváme obecní zpravodaj. Předkládáme Vám ho tak, jak jsme ho postupně připravovali
k tisku. Protože v současné době nedokážeme odhadnout jaká nařízení nás ještě čekají budeme tedy
o změnách v obci informovat prostřednictvím webu obce, rozhlasu a všech dostupných sociálních sítí.
Přeji Vám všem krásné Velikonoční svátky, hodně jarního sluníčka, které po zimních zachmuřených
měsících všichni potřebujeme. Také Vám přeji pevné zdraví, štěstí, dostatek energie, klid a pohodu, a
to nejen v rodině, ale i při práci. Hodně sil k překonání omezení vyplývajících ze současné situace.
Děkuji také všem spoluobčanům a spolkům za sebemenší pomoc obci, ať už jde o úklid okolo svých
domů nebo při pomáhání uskutečnit naplánované obecní akce a musíme společně doufat, že
zodpovědným chováním nás všech bude karanténa brzo ukončena.

Starostka obce

Informace Obecního úřadu
Zasedání zastupitelstva obce dne 6.1.2020
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Dodatek ke smlouvě o komplexním zabezpečení odstranění odpadu firm. Rumpold-P s.r.o. a pověřilo
starostku podepsáním smlouvy
- finanční příspěvek na léčení včelstev pro rok 2020 ve výši 1025,-Kč (dle požadavku) pro Český svaz
včelařů Hostomice a starostku podepsat smlouvu o příspěvku
- neposkytnout finanční příspěvek pro Svaz neslyšících ZO Hořovice – není v rozpočtu obce na rok
2020

- podání žádosti o dotaci MMR ČR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova –
dotační titul 117D821OH – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, pro
projekt ,,Hřiště pro volnočasové aktivity v obci Běštín“ (dětské hřiště)
-odměny (dle Nařízení vlády č. 338/2019) neuvolněných zastupitelů obce zachovat v konkrétních
částkách z roku 2019
- nezveřejňovat záměr obce o prodeji zbytkových pozemků v k.ú. Bezdědice a Hostomice a ponechat
je v majetku obce
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu finančního a kontrolního výboru
-stavební záležitosti v obci
- sociální záležitosti
- rozpočtové opatření č. 8/2019 k 31.12.2019
- podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu podpory projektů EU 2021+ - vodní hospodářství
Diskuse:
- přítomný p.Mgr. Waska informoval o možnosti vybudování Lesní školky na svém pozemku na
Bezdědičkách, zastupitelstvo doporučuje předložit stanoviska všech dotčených orgánů v této
záležitosti
- informace o zadání zakázky na výměnu zábradlí mostu přes Řeřichu na komunikaci p.č.329/9 k.ú.
Běštín
Zasedání zastupitelstva obce dne 3.2.2020
Přítomno zastupitelů: 6
Omluven: 1
Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočtové opatření č.1/2020 (přijatá dotace na státní správu)
- Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
- Inventarizační zprávu majetku obce za rok 2019
- příspěvek ve výši 30 000,- Kč pro SDH Běštín a pověřilo starostku podepsáním smlouvy
- příspěvek ve výši 1 000,-Kč pro Svaz tělesně postižených Hořovice (dle rozpočtu obce) a pověření
starostky podepsáním smlouvy
- uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a
požární ochrany (PO) – proškolení zaměstnanců
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu finančního a kontrolního výboru
-stavební záležitosti v obci
- sociální záležitosti
Diskuse:
- informace o volbě nového velitele a strojníků SDH Běštín
- informace o zřízení sběrného dvora Hořovice pro členy Mikroregionu Hořovice
Zasedání zastupitelstva obce dne 2.3.2020
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
- vyvěšení záměru na pronájem sportovních kabin na pozemku p.č.25 k.ú. Běštín jako zázemí pro
sport ve prospěch TJ Běštín
- uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje – Fond podpory včasné
přípravy projektů EU 2021+, tématické zadání: Životní prostředí – vodní hospodářství ve výši 59 976,Kč
- příspěvek na činnost pro ZO ČSOP Rokycany ve výši 1 000,- Kč dle schváleného rozpočtu obce
- uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění nového odpovědného zástupce k provozování veřejné
kanalizace obce Běštín (nutné k provozování dle Kanalizačního řádu)
- nabídku na zhotovení 3 ks košů na koks k předčištění nátokové vody do požární nádrže
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu finančního a kontrolního výboru
-stavební záležitosti v obci

- sociální záležitosti
Diskuse:
- informace o obdržení Registrace akce - dotace na opravu místní komunikace z MMR ČR
- informace o jednání s pověřenými úřady ohledně účelové komunikace v lokalitě BV 3 a BV2 dle
Územního plánu obce
Hospodaření obce v roce 2019
Počátek roku byl na obecním úřadě spojen s roční uzávěrkou, finančním vypořádáním loňských akcí a
přípravou na přezkoumání hospodaření za rok 2019, které bylo provedeno 6.března 2020. Zpráva o
přezkoumání hospodaření bude zveřejněna společně se Závěrečným účtem na úřední desce obce (i
elektronické).
Příjmy 2019: celkem
5 476 495,35,- Kč
z toho dotace: 1 048 492,86,- Kč
Výdaje 2019: celkem:
6 213 740,50,Rozdíl ve výši 737 245,15,- Kč byl uhrazen z finančních
prostředků předchozích let.
Stav bankovních účtů obce k 31.12.2019:
Česká spořitelna 4 768 257,97,- Kč
Česká národní banka – 1 634 569,52,- Kč
Zprávy z ohlašovny Obecního úřadu Běštín- ,,Statistika věda je, ta má přesné údaje“
K 31.12.2019 bylo v obci Běštín přihlášeno k trvalému pobytu 309 obyvatel, z toho 151 mužů a 158
žen. V roce 2019 se přistěhovalo 13 občanů, 15 občanů se odstěhovalo, 7 spoluobčanů zemřelo a 1
dítě se narodilo. Cizinci s pobytem v obci jsou 4.
Odpady v roce 2019 v číslech
Příjmy: Poplatky od občanů:
Příspěvek od Eko-komu:
Výdaje: odvoz SKO :
svoz nebezpečných odpadů:
odvoz tříděného odpadu:
odvoz bio odpadu:
Množství odpadu:
SKO (popelnice) :
52,83t
Plast:.
3,261t
Sklo:
3,206t
Papír:
3,709t
Textil:
0,31t

208 458,-Kč
25 337,60,-Kč
254 426,34,-Kč
37 959,36,-Kč
109 110,10,-Kč
9 695,-Kč
nebezpečný odpad:
bio odpad:
jedlý tuk, oleje:
železo, kovy:

11,04t
83,5t
0,0644t
2,101t

Na přelomu roku došlo k výměně všech kontejnerů na plast a papír a zároveň přidání kontejneru na
papír k horní čekárně a na Bezdědičky. Nádoby nám za pronájem 1,-Kč na měsíc pronajala firma
Rumpold –P s.r.o. Příbram. Také je zajištěn pravidelný vývoz nádob (při naplnění více jak ¾ nádoby)
u plastu ve čtvrtek a papíru v pátek. Přesto Vás žádáme před vhozením do kontejneru minimalizujte
objem (velikost) odpadu – např. povolením víčka a sešlápnutí Pet lahví, rozložení papírových a
kartonových krabic, tím ušetříme finance za odvoz odpadu.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu v obci proběhne 30.5.2020 a 24.10.2020
od 9.00 do 10.00 hod. na návsi. Odpad odkládejte až do přivezeného kontejneru.
Splatnost poplatku TKO
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za svoz TKO je k 30.6.2020
V případě platby přes účet : č.ú. 362034339/0800 , VS č.p. vaší nemovitosti

Sběrný dvůr v Hořovicích i pro občany Mikroregionu Hořovicko
Koncem roku 2019 byl zahájen provoz sběrného dvora v Hořovicích – v areálu bývalého Školního
statku v Pražské ulici (při výjezdu z města směrem na Lochovice).
Otevřeno:
úterý a čtvrtek: 8 – 10:30 a 11:30 – 17 hodin.
Každou sobotu: 8 - 15 hod.
Pro hořovické občany a obce Mikroregionu Hořovicko (tedy i pro občany obce Běštín, po předložení
OP) je odběr všech druhů obvyklých odpadů zdarma. Upozorňujeme, že příjem stavební suti zdarma
je omezen jeho množstvím na cca jeden náklad na přívěsném vozíku. Větší množství od stavebních
firem sběrný dvůr nemůže přijímat, k tomu je určena po domluvě hořovická skládka. Kromě Města
Hořovice a MSBNF Hořovice má zásluhu na zřízení sběrného dvora také Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Hořovicko, jenž v rámci podmínek pro dotaci zajistil účast některých okolních obcí,
pro něž je odběr odpadů rovněž zdarma, a to alespoň po dobu pěti let.
Ve sběrném dvoře můžou občané také odevzdávat elektroodpad, jedná se totiž o zpětný odběr. Dále
se můžou na sběrném dvoře odevzdávat nebezpečné odpady (vyjetý olej, zbytky barev, prázdné obaly
od nebezpečných látek, AKU baterie,zářivky, výbojky, monočlánky...)

Podané žádosti o dotace
Středočeský kraj
Koncem roku 2019 jsme prostřednictvím Mikroregionu Hořovice podali žádost o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje z Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ v rámci tematického
zadání Životní prostředí – vodní hospodářství. Žádost byla podána na předpokládané náklady projektu
ve výši 66 640,-Kč (bez DPH), z toho dotace tvoří 90% uznatelných nákladů tedy 59 976,-Kč. Cílem
projektu je v souladu s vyhlášeným programem průzkum a vyhodnocení hydrologické situace a stavu
zásobování vodou obce s návrhem možných perspektivních lokalit pro další realizaci průzkumných
vrtů, které budou případně využity pro jímání podzemní vody. Dále bude proveden hydrologický
průzkum/pasportizace stávajících obecních studní a na základě tohoto dokumentu provést obnovu
studní. Všechna takto získaná dokumentace musí být použita pro další podání žádostí o dotace
z veřejných zdrojů v oblasti vodního hospodářství.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Jak jsme již psali, zastupitelé obce Běštín schválili vybudování dětského hřiště na získaném pozemku
u fotbalového hřiště. Byl odsouhlasen návrh hřiště a cenová kalkulace. Jelikož součástí podání žádosti
o dotaci bylo vydání Územního souhlasu stavebního úřadu, tím i získání vyjádření všech dotčených
úřadů a šibeniční termín pro podání žádosti do 17. 2.2020, představujeme návrh hřiště až v tomto
zpravodaji. Dotace se podařila zaslat se všemi požadovanými přílohami na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR dne 30.1.2020 na celkový rozpočet investiční akce v částce 398 346,-Kč. Dotace je
poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Předpokládaný termín pro
zveřejnění výsledků je duben až květen 2020.

,,MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje“
Zastupitelstvo Středočeského kraje pro rok 2020 vyčlenilo částku 50 milionů Kč na projekty obcí,
které mají sloužit veřejnému prospěchu. Jedná se o zapojení občanů do rozdělení části rozpočtu
Středočeského kraje. Do toho projektu jsme se přihlásili s návrhem Dětského hřiště v Běštíně. Náš
návrh byl zveřejněn na webu kraje v Galerii projektů a na FB stránce kraje i obce se žádostí o
podporu. Náš projekt byl podpořen 138 hlasy. Nejlepší projekty budou zařazeny do konečného
hlasování. Vítězné nápady, které Středočeský kraj zrealizuje, budou vybírat občané. Hlasovat budete
moci od 16. 5.2020 do 15.6.2020. Sledujte tedy prosím naše webové stránky, FB stránku Běštín a web
kraje, kde budou aktuální informace o průběhu hlasování. Podpořte tedy co nejvíce hlasy náš
projekt.
Vizualizace dětského hřiště na pozemku par.č. 48/7 k.ú. Běštín

Dotace na opravu komunikace ,,Pajzov“
V únoru jsme obdrželi zprávu z MMR ČR o Registraci akce – Oprava místní komunikace v obci
Běštín. Byli jsme vyzváni k doplnění dokladů potřebných pro uznání přidělení dotace z Programu
obnovy a rozvoje venkova 2019, kde jsme v loňském roce byly zařazeni s naší žádostí do náhradníků.
Doklady jsme již zaslali, nyní čekáme na rozhodnutí, kterým by nám mohla být přidělena do našeho
rozpočtu částka 692 248,- Kč z uznatelných nákladů akce.
Příspěvek SDH Běštín
V sobotu 25. 1. 2020 se konala valná hromada SDH. Po zahajovacích formalitách jsme shrnuli
úspěchy a neúspěchy uplynulého období, kulturní akce, brigády a debatovali o plánech na další
období.
Jelikož uplynulo další pětileté funkční období výkonného výboru SDH,
byla též tzv. volební.
Volbou výkonného výboru bylo určeno 5 členů k vedení SDH ve složení:
Starosta SDH
Miloslav Anděl ml.
Velitel SDH a velitel JSDHO
Tomáš Vinš
Hospodář
Lenka Čermáková
Člen
Iveta Králíková
Člen
Roman Králík

V letech 2015 – 2019 jsme tradičně reprezentovali Běštín v požárním sportu na akcích pořádaných
okolními obcemi (Hostomice, Lhotka, Lochovice, Radouš, Záluží). Každoročně pořádáme pálení
čarodějnic, Hasičské odpoledne a od výročního roku 2016 též podzimní Pěší výlety. Podařilo se nám
založit tradici sportovně-společenské akce pro děti a dospělé na hřišti. Pomáháme obecnímu úřadu
s pořádáním akcí pro děti a veřejnost – letní kino, drakiáda, Martinská světla, mikulášská nadílka se
zahájením adventu – a s údržbou obce a okolí – v roce 2016 výřez dřevin ve strouze k hájovně, 2019
kácení rizikových stromů na Bezdědičkách, pravidelná pomoc při sběru nebezpečného odpadu.
Jako hasiči se dále podílíme na provozuschopnosti požární nádrže (koupaliště) jejím každoročním
čištěním od usazenin, včetně čištění nátokové sedimentační jímky a zprůchodňování přívodního
potrubí od starého koupaliště (rybník). Členové jednotky požární ochrany obce navíc udržují a
modernizují požární techniku a věcné prostředky požární ochrany obce (vozidla Tatra a UAZ, požární
stříkačku PS12, zásahové obleky, hadice atd.).
Na závěr příspěvku Vám všem moc děkujeme za podporu a pochopení pro naši činnost, kterou, mimo
jiného, plníme potřebu aktivně se podílet na kvalitě života v Běštíně.
Miloslav Anděl
starosta SDH
Informace TJ Běštín
Vážení sportovní příznivci, Vážení spoluobčané,
Tímto bychom chtěli pozvat nejen naše příznivce, ale i všechny spoluobčany na domácí utkání jarní
části fotbalové sezóny, a to v následujících termínech:
29.03.2020
Osek B
Běštín
12:00 hod.
12.04.2020
Běštín
Zaječov B
13:30 hod.
26.04.2020
Běštín
Cerhovice B
14:00 hod.
10.05.2020
Běštín
Rpety
14:00 hod.
24.05.2020
14:00 hod.

Běštín

Drozdov B

Dále bychom Vás chtěli informovat, že 2. 5.2020 proběhne tradiční sběr železného odpadu.
Prosíme tedy ty, kdo se budou chtít železného odpadu zbavit, aby jej nachystali u cesty, před své
domy.
Na Vaši návštěvu, podporu a spolupráci v roce 2020 se těší TJ Běštín.
Bořek Šlagor
předseda TJ Běštín
Stavební úpravy kabin na pozemku p.č.49 k.ú. Běštín
V loňském roce došlo k legalizaci stavby kabin na pozemku p.č.49, k.ú. Běštín zápisem v katastru
nemovitostí a do majetku obce (stavba proběhla v dle kroniky obce v r. 1964, 1965). Zhodnocením
stavu stavby bylo rozhodnuto o stavebních úpravách, na které je vydán Společný souhlas stavebního
úřadu Hostomice. Věříme, že i touto akcí v dané lokalitě získá obec Běštín další místo pro
volnočasové aktivity v obci.
Povinné očkování psů
Proběhne dne 13. 5.2020 od 17.30 hod. před Obecním úřadem v Běštíně.
Cena: 100,- Kč/pes
kombi 300,- Kč/pes

Všichni psi v České republice musí být podle veterinárního zákona v současné době označeni čipem (u
starších psů možno i tetováním), a to nejpozději ve třech měsících věku.
Státní veterinární správa na svém webu zpřístupnila Databázy ztracených a nalezených psů.
Aplikace umožňuje chovatelům a naopak nálezcům sdílet informace o ztracených a nalezených psech
a tím by měla usnadnit návrat psů k majitelům. Databáze prozatím částečně nahrazuje některé funkce
centrálního registru psů, který má vzniknout od roku 2022.

Plán akcí na rok 2020 pořádaných v obci Běštína
Během zimy se nevídáme tak často jako v jiná období, a tak se již těšíme na teplejší počasí a setkání s
Vámi. Dovolte nám tedy seznámit Vás stručně s letošním programem, který připravujeme spolu
s SDH a TJ Běštín. Přesné termíny, časy a pozvánky na akce budou včas uveřejňovány na úřední desce
a obecním rozhlasem.
25.4. – příprava dřeva na čarodějnice
30.4. – pálení čarodějnic s programem pro děti,,Veselá rodina“ –louka pod lesem
9.5. - čištění koupaliště
18.7. – sportovní den na hřišti – klaunské vystoupení, zorbingové koule a další
14.8. – letní kino na louce pod lesem
15.8. – hasičské sportovní odpoledne – louka pod lesem
26.9. –pochod SDH
10.10.- obecní drakiáda na louce pod lesem
7.11 – Martinská světýlka
5.12 – Advent a Mikuláš před Obecním úřadem (divadelní představení Mikulášská s Vilíkem)

Informace pro majitele DČOV a jímek
Upozorňujeme majitele DČOV (kteří ještě nepředložili) na termín odevzdání protokolů z rozboru
odpadních vod za rok 2019 do 30. 4. 2020. Povinnost odběru vzorků je dána povolením OVŽP MěÚ
Hořovice, při vypouštění předčištěných odpadních vod do jednotné kanalizace obce povolením
k připojení kanalizační přípojky a od roku 2015 je tato povinnost zakotvena i ve Veřejnoprávní
smlouvě na příspěvek na DČOV. Dále upozorňujeme majitele čističek, aby si zkontrolovali platnost
povolení - vydává se na 10 let. V případě vypouštění do vod povrchových o prodloužení požádejte
OVŽP MěÚ Hořovice a v případě vypouštění do kanalizace se obraťte na Obecní úřad Běštín.
Jako minulé roky nabízíme možnost objednání akreditovaných rozborů předčištěných odpadních vod
od 1. SčV Příbram přes Obecní úřad.
Důrazně upozorňujeme, že 5 výpustí jednotné kanalizace obce je určeno pouze pro vypouštění
srážkové a předčištěné vody z DČOV z připojených nemovitostí.

Majitelé jímek jsou povinni nechávat jímky vyvážet.

Dle § 38, odst. 8, zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) je ten,
kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, povinen zajišťovat
jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo
podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce
životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.

Bílý ČÁP v zahradě
Zatímco v domu č. p. 82 probíhá rekonstrukce v plném proudu, zahrada se pomalu probouzí ze
zimního spánku a my se můžeme těšit z prvních květenství, včel a teplého sluníčka.
Přírodu, její proměnlivost, pestrost a potřebu jejích zdrojů pro život vnímá každý z nás. Úctu a respekt
k přírodě se snažíme předávat i našim malým ČÁPÁTKŮM v rámci každodenní činnosti. Pozorování
a pochopení přírodních dějů je dobrým základem pro dosažení souladu s přírodou.
Zdravá zahrada je jako otevřená kniha, ze které se
pořád máme co učit. Dětský věk je doba, kdy je učení
nejrychlejší a nejpřirozenější. Zájem o zahradničení,
který v dětech již v útlém věku probouzíme, jim může
být k užitku po celý život. Děti se moc rádi zapojují do
sázení, setí, mulčování, zalévání, převážení kolečkem,
ale nejraději ze všeho ochutnávají. Jsou od začátku u
všeho dění - od zázraku klíčení semínka, přes péči o
rostoucí rostliny, až po přípravu jídla z vlastních
výpěstků. Vypěstováním např. vlastních rajčátek
získají nejen skvělou zdravou svačinu, ale zároveň je
to posílí, povzbudí a upevní jejich sebevědomí, že si
zcela samy uměly potravu vypěstovat.
Zahradničení s dětmi se věnujeme od roku 2018 Děti
pěstují na vyvýšeném záhonku rajčata, papriky, zdatně
ozobávají rybíz a každé ráno se do zahrady těší, co
nového dozrálo. V Běštíně tomu bude stejně tak.
Umístění domu v zahradě umožňuje dětem vstup
,,bosou nohou“ rovnou z herny do trávy. Pro děti jsme
v zahradě zasadili několik keříků rybízů a ostružin, na
kterých si budou moci už toto léto pochutnat.
Každodenní pobyt venku jim zpestří i morčecí
kamarádi Zrzeček a Kulíšek, pro něž máme připraven
nový domeček na dvorku. Zkrátka v tento čas probíhají přípravy na letní provoz v plném proudu a to
ve všech ohledech.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Pro zájemce a budoucí rodiče jsme plánovali na duben informační schůzku. Aktuální situace nám ale
nedovolí se společně setkat, představit se a probrat podrobnosti k provozu nové dětské skupiny.
Provoz dětské skupiny bude celoroční tj. je možné využít službu jen na letní prázdniny,
v předpokládané době od 7:00 do 17:00 hod. Kapacita dětské skupiny je pouze 12 míst, z nichž je již
polovina obsazena. Školkovné činí 1 500 Kč/měsíc.
I přes všechna aktuální úskalí, Bílý ČÁP zahájí svůj provoz ve středu 1. 7. 2020. To znamená, že
prostory budou na léto připraveny k užívání.
Termín společné schůzky s rodiči jsme se rozhodli posunout až na 26. 6. od 16. hod v prostorách
Dětské skupiny Bílý ČÁP. Věříme, že v červnu bude situace příznivější a schůzka se bude moci
uskutečnit. V případě změn resp. zrušení schůzky, prosím sledujte náš web www.dccap.cz.
Taktéž na našich stránkách najdete aktuální možnosti pomoci rodinám s dětmi, kterou nabízíme všem
rodičům.
Jakékoliv dotazy týkající se provozu dětské skupiny, možnosti stravování, možnosti volnočasových
kroužků apod. Vám ráda zodpovím na tel. 776 26 85 89 nebo na mailu sarnovska.cap@seznam.cz.
Mnoho sil při jarních pracích na zahradě i při zvládání aktuálních nesnází!
Míša Sarnovská a tým lektorek

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
(pokud v době konání nebude platit žádné omezení – sledujte web obce, FB stránku Běštín)

BĚŠTÍN 30.4.2020 OD 17.00 hod.
Na louce pod lesem

MŮŽETE SE TĚŠIT NA:
 Zábavný program pro děti od 17.00 hod.
pod vedením -,,Veselá rodina Dobříš“
 Malování na obličej
 Malé ohníčky
 Opékání buřtů
 Římské svíce
 Upálení čarodějnice
 Chladno po setmění
 Teplo u Velkého ohně
 … a mnoho dalšího

Akci pořádá Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů

Příprava dřeva na pálení čarodějnic
Letošní příprava dřeva na čarodějnice, doufejme, že se budou konat, započala již před loňskými
vánocemi. Jak si mnozí z Vás při procházce u chat na Bezdědičkách určitě všimli, museli jsme
na obecním lesním pozemku po kontrole dozoru z Lesů ČR nechat porazit uschlé borovice.
V sobotu 21.2.2020 se i přes deštivé počasí chopili práce naši hasiči a vytěžené dřevo svezli do
Běštína a uklidili prostor po těžbě.

Koronavirus – doporučení pro občany
Kos – doporučení pro občany
Vláda české republiky dne 12.3.2020 vyhlásila pro území české republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
NOUZOVÝ STAV
Od 12.3.2020 na dobu 30 dnů

Žádáme o dodržování nařízení:


Neopouštějte svůj dům bez roušky. Nošení roušky je povinné.



Nenakupujte od 8.00 do 10.00 hodin. Tento čas je určen pro nákupy osob starších 65 let
(platí pouze v prodejnách s prodejní plochou více než 500m2)



Raději zůstaňte doma a vycházejte pouze v nejnutnějších případech.



Neshlukujte se a dodržujte minimální odstup 2 metry.

Další doporučení:


Dodržujte hygienické návyky, zejména důkladné mytí rukou a etiketu kýchání.



Dbejte na pestrou stravu a dostatečný přísun vitamínů.



Nezdržujte se v prostorech s velkým počtem osob.



Pokud máte podezření, že jste onemocněli koronavirem, kontaktujte telefonicky svého
ošetřujícího lékaře. V naléhavých případech můžete volat linku 1212.



Pro konzultaci můžete využít také infolinky ke koronaviru pro Středočeský kraj. Infolinka 771
137 070 je v provozu sedm dní v týdnu od 7:00 do 19:00. V provozu je také linka 736 521 357, a to
v pracovní dny od 7:00 do 16:00. Na tyto linky, prosíme, neposílejte SMS



Zvažte naléhavost vyřízení úřední záležitosti, případně odložení osobní návštěvy úřadů. Pokud
je nutná, maximálně využijte rezervační systém tam, kde je zaveden. Tedy zejména u tzv.
přepážkových agend.



Se svými dotazy se obracejte na zaměstnance úřadů písemným podáním, telefonicky, případně
emailem tam, kde není vaše osobní návštěva nutná.



Svým jednáním nepřispívejte k panice a chovejte se zodpovědně.



Sledujte aktuální informace prostřednictvím televize a rozhlasu.
Obecní úřad Běštín nabízí osobám starším 70 let pomoc při zajišťování životních potřeb formou
nákupů potravin, hygienických potřeb a léků. Své požadavky můžete hlásit od 8.00 do 9.00
hodin na telefonní číslo 721 859 877.

V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané
Jeřábková Marie
Krotilová Drahomíra
Ježek Josef

86 let
86 let
80 let

Jubilantům byly předány gratulace a malé dárky
/ Jména jubilantů a věk zveřejňujeme pouze na základě jejich písemného souhlasu /

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustili tito naši spoluobčané
Kohout Vladimír
Pokorný Stanislav
Čížek Ladislav

72 let
73 let
89 let

Nově narozenými občánky jsou
Šlagor Vilém
Svobodová Eliška

přeje Vám Všem
Zastupitelstvo obce
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