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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední číslo Běštínského zpravodaje v letošním roce. Prožíváme
adventní období, které bylo zahájeno v naší obci setkáním u rozsvíceného vánočního
stromu a Mikulášskou nadílkou pro děti spojené s divadelním představením pohádky Dva
sněhuláci v zimě. Všem, kdo se podíleli na přípravě průběhu tohoto setkání děkuji za
jejich čas a práci.
Dovolte, abych Vám touto cestou popřála příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých
nejbližších, těm nejmenším hodně dárků pod stromečkem a všem pak hodně zdraví, radosti a
pohody v adventním i vánočním období. Přeji Vám, aby jste do nového roku 2020 vykročili
tou správnou nohou, aby se Vám vyhýbaly nemoci a starosti a aby Vás potkaly jen příjemné
věci, nové příležitosti a krásné zážitky.

Informace Obecního úřadu
Zasedání zastupitelstva obce dne 7.10.2019
Přítomno zastupitelů: 6
Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočtové opatření č. 6/2019
-Obecně závaznou vyhlášku č.3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Běštín

- smlouvu se společností TextilEco a.s. na odvážení oděvů, obuvi a textilu a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
- vydání Běštínského zpravodaje č.3/2019 a jeho distribuci
- výstavbu vybraných nájezdů k nemovitostem zasažené změnou stavu při opravě místní komunikace
,,Pajzov“ firmou Strabag a.s.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
-zprávu finančního a kontrolního výboru
- stavební záležitosti v obci
Diskuse:
- program akce Drakiáda dne 12.10.2019
- termín vítání občánků v obci na den 26.10.2019
- práce na opravě místní komunikace ,, Pajzov“
Veřejného zasedání se zúčastnila p. Sarnovská Michaela, která seznámila přítomné s projektem
,,Dětská skupina v obci Běštín“, kterou bude zřizovat v č.p. 82. Ve zpravodaji dále uvádíme její
příspěvek k uvedenému tématu.
Zasedání zastupitelstva obce dne 4.11.2019
Přítomno zastupitelů : 6
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Návrh rozpočtu obce Běštín na rok 2020, jako vyrovnaný v příjmech i výdajích 3 800 000,- Kč
- sazebník úhrad za poskytování informací (zákon č. 106/1999 Sb.,)
- výměnu nádob na tříděný odpad (papír, plast) s f. Rumpold – P
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na přípojku NN pro
rod.dům č.p. 4
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
-zprávu finančního a kontrolního výboru
- stavební záležitosti v obci
Diskuse :
- zajištění lampiónového průvodu a konání akce Adventní setkání
- ukončení akce opravy místní komunikace
Zasedání zastupitelstva obce dne 2.12.2019
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočet obce na rok 2020 jako vyrovnaný na paragrafy ve výši 3 800 000,-Kč
- rozpočtové opatření č. 7/2019
- pověření starostky obce k provedení rozpočtového opatření č.8/2019 k 31.12.2019
- Obecně závaznou vyhlášku Obce Běštín č. 4 / 2019, o místním poplatku ze psů
- Obecně závaznou vyhlášku obce Běštín č. 5 / 2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- Plán inventur a určení členů inventarizační komise majetku obce Běštín za rok 2019
- vydání Běštínského zpravodaje č.4 a jeho distribuci
- dodatek č.1 smlouvy o zpětném odběru použitého jedlého oleje (úhrada za umístěnou nádobu
v obci ve výši 605,-Kč/rok)
- Smlouvu o zřízení věcného břemene – přípojka NN pro p.č.520 k.ú. Běštín
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
-zprávu finančního a kontrolního výboru
- stavební záležitosti v obci
Diskuse:
- zajištění Adventu dne 6.12.2019
- výměna světel veřejného osvětlení kolem hlavní silnice za LED z důvodu ukončení výroby stávajících
těles. Demontovaná světla budou používány jako náhradní díly pro zbytek osvětlení v obci.

- termíny konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Běštín v roce 2020: každé první pondělí v
měsíci od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, pozvánky s programem zasedání budou
zveřejněny na úředních deskách

Změny Obecně závazných vyhlášek
V říjnu bylo nutné přijmout novou OZV č.3 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Běštín z důvodu zapracování způsobu sběru jedlého oleje a textilu a určení sběrných míst.
Dále bylo nutné přijmout nové OZV č.4/2019 a 5/2019 z důvodu novelizace zákona o místních
poplatcích č.565/1990 Sb.,k 1.1.2020. Zastupitelstvo obce se usneslo nezvyšovat částky poplatků.
Poplatek za psa zůstává ve výši 50,-Kč/rok (pro všechny skupiny poplatníků).
Poplatek za odpad zůstává ve výši 500,-Kč/ osoba přihlášená v obci
500,-Kč/fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
Splatnost obou poplatků je do 30.6. daného roku .
Celé znění vyhlášek ( oznamovací povinnosti, osvobození, odpovědnost za zaplacení poplatku), je na
webu obce Běštín nebo je možné do nich nahlédnout na Obecním úřadě Běštín.

Pouštění draků
Tradiční drakiáda proběhla 12.10.2019 odpoledne na louce pod lesem. Po uvítání účastníků jsme
věnovali tichou vzpomínku na zemřelého pana Karla Gotta.
Poté se děti s pomocníky z řad dospělých rozběhli po louce a začalo se soutěžit. Tentokrát bylo
počasí přímo jako objednané na míru této akci. Po vyhlášení vítězů, když bylo vše připraveno na
opékání špekáčků nás všechny příjemně překvapil p. Vojtěch Kokeš s p. Zuzanou Majerskou jejich
ukázkou hry na šamanské bubny. Vyzkoušet si zahrát a zatančit do rytmu bubnů si měli možnost
všichni přítomní. Děkujeme za příjemně prožité odpoledne i místním hasičům, kteří jako vždy
zajišťovali průběh akce.

Vítání občánků
V sobotu 26.10.2019 starostka obce spolu se zastupitelem p. Štochlem přivítala dva nové občánky
Olivera Peldřimovského a Zoe Stoklasovou mezi občany naší obce. Po slavnostních projevech a
básničkách starších dětí , dostali rodiče malý dárek pro děti jako upomínku na tento den.

Svatomartinský lampiónový průvod
Lampiónový průvod Běštínem prošel v sobotu 9.11.2019 za doprovodu sv. Martina na bílém koni
(tentokrát měl i pomocníka). Nejprve jsme položili k příležitosti blížícího se Dne veteránů květinu
vlčích máků u pomníku na návsi a pak se průvod vydal Běštínem za svitu pochodně v rukou sv.
Martina a lampiónu dětí. Zakončení bylo na hřišti malým ohňostrojem, připraveným čajem a perníčky
ve tvaru koně a podkovy. Děkujeme za velkou účast při této akci.

Adventní setkání
Každoroční tradiční setkání obyvatel a přátel Běštína se letos konalo v pátek v podvečer 6.12.2019
společně s Mikulášskou nadílkou pro děti a pohádkou Dva sněhuláci o vánocích od Liduščina divadla
z Prahy.

V letošním roce jsme jako vánoční strom použili jeden ze stříbrných smrků z návsi u pomníku padlých.
Smrky bylo již nutné odstranit z důvodu bezpečnosti, jak dopravní ,tak i k zajištění bezpečnosti
pohybu osob v blízkosti pomníku /obec jako vlastník veřejného prostranství nese
odpovědnost/.Dalším důvodem je příprava na případnou renovaci pomníku a šance získat některý
z dotačních titulů, jejichž součástí je i obnova přilehlé zeleně tak, aby se opět stal dominantou návsi.

Zimní údržba místních komunikací
Obecní úřad Běštín opět vyzývá občany, aby omezili parkování vozidel na místních komunikacích.
Odstavená vozidla znemožňují případné odklízení sněhu a občané tak riskují vznik škod spojených
s touto činností. Pokud budou občané svými vozidly (nevhodné parkování), bránit v zimní údržbě
komunikací, nebude v té části údržba prováděna.

Omezený provoz obecního úřadu Běštín
Z důvodu čerpání řádné dovolené starostky obce bude ve dnech 23.12., 27.12.,31.12.2019 Obecní
úřad Běštín uzavřen.
V pondělí dne 30.12. 2019 bude úřední den od 14.00 – 17.00 hod.
V případě nutnosti volejte na tel. 721859877(starostka obce).

Oznámení O2 Czech Republic a.s.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných telefonních automatů (dále
jen VTA) a dle aktuálního rozhodnutí ČTÚ čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI., kdy končí k 31.12.2019
povinnost provozovat VTA jako univerzální službu ve Vaší obci, se naše společnost O2
Czech Republic rozhodla ukončit k 1.1.2020 provoz VTA
na adrese:VTA 311584163 Běštín.

Demontáž VTA bude probíhat během roku 2020 v několika etapách
(demontáž telefonního automatu a následně zrušení hovorny).
O2 Czech Republic a.s.
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Tisková zpráva Nemocnice Hořovice
Na žádost pacientů jsme zřídili zubní pohotovost.
Nedílnou součástí Nemocnice Hořovice je také zubní ambulance. Na oddělení jsou používány vysoce
moderní diagnostické a terapeutické prostředky (např. digitální zpracování RTG vyšetření na počítači,
který umožňuje detailní rozbor situace ve vašich ústech). K vybavení ambulance patří také
panoramatický rentgen a vlastní zubní laboratoř.
„Nově jsme se rozhodli otevřít zubní pohotovost, která byla ze strany pacientů velmi žádaná,“ říká
ředitel Nemocnice Hořovice MUDr. Michal Průša a dodává: „Zubní akutní pohotovost je otevřena
každou sobotu od 8 do 14 hod. v prostorách zubního oddělení v přízemí hlavní budovy. Jsme rádi, že
můžeme tímto opět zlepšit přístupnost zdravotních služeb v našem regionu.“
MgA. Petra Horáková Tisková mluvčí NH Hořovice

Informace ke zřízení dětské skupiny v obci
Dětská skupina Běštín bude zřízena a provozována pouze společností ČÁP. Obec
Běštín je podle požadavků OPZ
Evropského sociálního fondu
partnerem bez finanční spoluúčasti.

Nová dětská skupina v obci Běštín
V uplynulých měsících se podařilo získat finanční prostředky z Operačního programu zaměstnanost
Evropského sociálního fondu na zařízení, vybavení a provoz nové dětské skupiny ČÁP v obci Běštín.
Dovolte mi představit obecně prospěšnou společnost ČAP, která služby péče o děti poskytuje od roku
2012 a v příštím roce by měla pod svými křídly otevřít již 5. dětskou skupinu a to právě v Běštíně.
Posláním ČÁPA je poskytnout všem dětem (tj. včetně dětí se zdravotním znevýhodněním) láskyplný
prostor, kde mohou v kruhu svých vrstevníku růst, poznávat se, učit se novým věcem a žít v souladu s
přírodou. Naše poslání se nám daří každý den naplňovat. Důkazem jsou pro mne spokojené tváře
dětí, se kterými se v dětských skupinách ČÁP potkávám pravidelně.

Domeček pro podzimního skřítka (10/2019, Zelený ČÁP)
Nová dětská skupina Bílý ČÁP je určena všem dětem ve věku od 2 let do 6 let a to s kapacitou 12 míst.
Dětská skupina je obdobou běžné mateřské školy. Zásadní rozdíl spočívá ve velikosti dětské skupiny.
Maximální počet 12 dětí umožňuje skutečně individuální přístup k dítěti a současně vytvoření milého
rodinného prostředí, ve kterém se děti, lektorky i rodiče cítí dobře.
,,Od ledna náš mladší syn nastoupil k Vám a já byla šťastná jako blecha, lepší školku jsme najít
nemohli… Super učitelky, přístup k dětem, aktivity, trpělivost, láska, porozumění! Díky všem
z Oranžového ČÁPA, budete nám chybět“ . Veronika Zbytovská, Hostomice 31. 8. 2017
Další reference od rodičů, foto, poskytované služby atd. najdete na našich na webových stránkách
www.dccap.cz nebo na FB: ČÁP - školka trochu jinak.
O dvanáct malých čápat se starají a životem je provází vždy 2 pečující osoby (lektorky). Program, tzv.
Plán výchovy a péče u ČÁPA, se zaměřuje na individuální rozvoj dítěte, rozvoj jeho motorických
dovedností a fyzickou zdatnost (hrubá a jemná motorika, grafomotorika), tvůrčí činnost (práce

s různorodým materiálem - keramická hlína, papír, přírodniny, vlna, dřevo atd.), rozvoj
komunikačních dovedností a prevenci logopedických vad. Velký důraz klademe na spolupráci dětí
mezi sebou a jejich sociální dovednosti tak, aby každé dítě ve skupině vědělo, jak se má chovat ke
kamarádovi a jaká pravidla je třeba dodržovat (umět poprosit/poděkovat, umět se druhému omluvit).
Dětskou slupinu Bílý ČÁP plánujeme otevřít o prázdninách příštího roku. V současné době hledáme
vhodné kandidátky/ty na pozici hlavní lektorky/a. Bližší informace o této pracovní příležitosti
naleznete na webu www.dccap.cz nebo mne kontaktujte na mail sarnovska.cap@seznam.cz/
tel. 776 26 85 89.
Závěrem bych chtěla poděkovat za spolupráci s přípravou projektu naší paní starostce Jaroslavě
Houdkové, bez jejíž součinnosti by projekt nebyl podpořen. Děkuji Vám!
Přeji všem obyvatelům Běštína klidný a tichý zimní čas!
Míša Sarnovská
Zakladatelka o. p. s. ČAP

Protipovodňová opatření a opatření na zadržování vody v krajině na potoce
Řeřicha
Společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zpracovávají
v období 4/2018 až 10/2020 pro Středočeský kraj Studii odtokových poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky.
Pro obec Běštín jsou ve studii navrhována opatření: revitalizace Řeřichy ve středu obce, tůně na
horním okraji obce, retenční přehrážka na konci příkopu podél lesa, retenční průleh nad zástavbou,
odlehčovací průleh u silnice a cestní svodné průlehy v lese. Blíže viz zákres opatření na portálu:
https://www.vrv.cz/sopberounka/gisportal. Retenční tůň pod vrchem Chlumek je po následném
posouzení s obcí Běštín z návrhů vyřazena.
Pro posouzení realizovatelnosti navržených opatření je velmi důležité získat představu vlastníků o
poskytnutí jejich pozemků (formou odprodeje, strpění opatření, popř. dalších). Proto jsou vlastníci
pozemků v druhé polovině listopadu dopisem dotazováni na jejich předběžné nezávazné stanovisko.
Posouzení mohou být podkladem pro podrobnější rozpracovaní projektů jednotlivých opatření a
jejich realizaci (např. v návaznosti na vypisované dotační tituly pro podporu retence vody v krajině).
Návrhy by měly přispět k dílčímu zlepšení protipovodňové ochrany obce, zadržování vody v krajině a
podpoře přírodního charakteru Řeřichy.
Článek pro Běštínský zpravodaj zpracoval Mgr. Martin Stehlík specialista pro GIS a hydrologii.

Příspěvek SDH Běštín
Sbor dobrovolných hasičů Běštín touto cestou děkuje všem za projevenou přízeň
v uplynulém roce 2019.Přejeme klidné a šťastné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví do nového roku 2020
Starosta SDH Miloslav Anděl ml.
Příspěvek TJ
TJ přeje všem svým fanouškům a příznivcům krásné prožití svátků vánočních
a do nového roku hodně zdraví ,štěstí ,spokojenosti a životní pohody.
Za TJ Bořek Šlagor

V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané

Hejduk Josef
90 let
Králíková Božena
80let
Arnoštová Jana
70 let
Bošková Jaroslava 70 let
Čížek Ladislav
89 let
Pokorný Vladimír 84 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 opustil náš spoluobčan
pan Milan Šmejkal
Pranostiky
Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.
Jasné Vánoce - hojnost vína a ovoce (25.12.)
Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále,
na Hromnice o hodinu více.
Co leden sněhem popráší,
to únor s vichrem odnáší.
Leden studený, duben zelený.
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