Běštínský zpravodaj
Čtvrtletní vydání
Číslo

2 / 2020

Vyšlo 10.7.2020

Obecní úřad Běštín
E- mail : starosta@obecbestin.cz
Http: www.obecbestin.cz
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Vážení spoluobčané,
věřím, že jste v plné fyzické síle a že jaro v plném rozkvětu Vám dodalo i duševní povzbuzení a radost
z probouzející se přírody. Máme za sebou velmi náročné období, kdy jsme poprvé ve svém životě
zažili vyhlášení stavu nouze, který s sebou přinesl celou řadu opatření pro zajištění ochrany
obyvatelstva před šířením nebezpečného onemocnění SARSCoV-2. Chtěla bych poděkovat všem, kdo
se nabízeli k dobrovolnické pomoci v obci. Naštěstí jsme s vděkem mohli přijmout nabídku šitých
roušek pro občany Běštína od p. Štěpánky Šebkové, Lenky Čermákové, Jiřiny Rusinkovičové a Zuzany
Majerské. První várku jsem rozdala mezi běštínské seniory a další byly postupně k dispozici na
obecním úřadě. Jednorázové roušky, které nám poskytl pan Fiala (chata Bezdědičky) byly k dispozici
pro naše hasiče a obecní úřad. Začátkem dubna jsme obdrželi přes ORP Hořovice dodávku 30 l
desinfekce a tak jsme mohli na každou trvale žijící osobu v Běštíně přidělit 100ml desinfekce Anti
Covid. Podařilo se nám nakoupit 300 ks textilních roušek a ty také ihned mezi Vás rozdat. Na
webových stránkách obce, a také jsme využili facebokovou stránku skupiny Běštín, jsme
zveřejňovali veškeré aktuální informace týkající se opatření v souvislosti s šířením nákazy způsobené
koronavirem a odkazy na další informační portály. Po celou dobu nouzového stavu probíhala
desinfekce kontejnerů na odpad na všech stanovištích a desinfekce společných veřejných
prostranstvích. Určitě díky tomu, že jsme se všichni chovali zodpovědně nejen k sobě, ale i ke svému
okolí, nebyl v obci k dnešnímu dni nahlášen žádný případ nakaženého koronavirem.
Teplotně příjemný a deštivý květen a červen dokázal, že se obec zazelenala na každém rohu. Travnaté
plochy poskočily do výšky a seče se stále dokola. Ráda bych poděkovala všem občanům naší obce,
kteří zvládli zkrotit travnaté plochy nejen ve svých zahradách, ale i před svým obydlím na veřejném
prostranství. Pomohli tak pracovníkům obecního úřadu, kteří za každého počasí usilují o obec
krásnější. Ne každá obec se může pyšnit čistotou a úhledností, tak jako Běštín.
Přeji Vám všem krásné, odpočinkové a hlavně ve zdraví strávené letní dny.
Jaroslava Houdková
starostka obce

Informace Obecního úřadu
Zasedání zastupitelstva obce Běštín se v měsíci dubnu z důvodu přijetí krizového opatření
schválené vládou ČR usnesením č.215 ze dne 15.3.2020 nekonalo.
Květnové a červnové zasedání proběhlo dle vládou stanovených podmínek, tzn. zachování rozestupů
a použití roušek.

Zasedání zastupitelstva obce dne 4.5.2020
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Závěrečný účet obce Běštín za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Krajský úřadem – bez výhrad. Schválený Závěrečný účet je zveřejněn na webu obce.
- účetní uzávěrku obce Běštín za rok 2019 a výsledek hospodaření za rok 2019
-pronájem sportovních kabin na pozemku p.č. 25 k.ú. Běštín - spolku TJ Běštín za 120,-Kč /rok na
dobu neurčitou a nájemní smlouvu. Záměr pronajmout nemovitost byl zveřejněn na úředních
deskách obce od 15.4.2020 do 4.5.2020
- účelovou dotaci na stavbu dčov , na pozemku p.č.82 k.ú. Běštín, ve výši 12000,-Kč
- smlouvu o dílo na hydrologický průzkum na budování nových vodních zdrojů v obci Běštín se
společností Stavební geologie – Geosan s.r.o. Nučice (bude financováno z dotace Středočeského
kraje)
- rozpočtové opatření č.2/2020 - navýšení příjmů a výdajů o 202 000,- Kč
- aktualizaci Strategického plánu obce na roky 2017- 2024 (Strategický rozvojový plán je jedním ze
základních dokumentů obce a je nezbytným dokladem v případě žádostí v řadě dotačních programů,
např. nyní je povinným dokladem k žádosti na MMR do Programu obnovy venkova).
- výměnu veřejného osvětlení na p.č. 230/1 k.ú. Běštín
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu starostky obce o zajišťování opatření nouzového stavu v obci po vyhlášení usnesení vlády ČR
ze dne 12.3.2020
- zprávu finančního a kontrolního výboru
- stavební záležitosti v obci
Diskuse:
- odprodej 4 kusů nádob na odpad firmě Rumpold Příbram
- informace o integraci veřejné dopravy – Ropid v oblasti Berounska
- postup projektu ,, Dětské hřiště Běštín “ v participativním rozpočtu Středočeského kraje
- průběh uctění 75. Výročí ukončení II. sv. války v obci
- organizace čištění požární nádrže

Zasedání zastupitelstva obce dne 1.6.2020
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
- příspěvek pro Domov Na Výsluní Hořovice ve výši 3 000,- Kč
- neposkytnout příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.
- nákup pozemku p.č. 356/8 o výměře 80m2 za 100,- Kč/m2 a úhradu správní poplatku za vklad
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu Katastrální úřadu Beroun o výsledku revize údajů a navrhovaných změn u pozemků ve
vlastnictví Obce Běštín , v katastrálním území Hostomice
- zprávu finančního a kontrolního výboru
- stavební záležitosti v obci
Diskuse:
- zpráva starostky o revizi přelivu požární nádrže kamerovým systémem

- předložení návrhu možných variant stavebních úprav v poschodí budovy obecního úřadu
- průběh sportovního odpoledne 18.7.2020 na hřišti – projednání s TJ Běštín
- zajištění promítání letního kina 14.8.2020 - film ,,Volání divočiny“

Tříděný odpad
Nelehká situace kolem vyhlášení nouzového stavu v České republice, více či méně zasáhla každého z
nás a ovlivnila naše životy a pracovní návyky. Daná situace zásadně a bohužel i viditelně zasáhla do
života obce a nás všech. To se projevilo i větším množství námi vyprodukovaného odpadu. Dovolte
tedy, abychom Vás znovu a o to důrazněji požádali o dodržování již dříve zmiňovaných zásad při
likvidaci tříděného odpadu. Je to opravdu jen na nás. S plným vědomím a porozuměním situace, kdy
většina z nás byla více doma, více se využívají rekreační objekty v obci a kdy hodně nákupů probíhá
přes kurýrní služby a enormně se zvyšuje množství domácího odpadu, apelujeme na dodržování
následujících pravidel. Důkladné třídění odpadu, rozložení a rozšlapání rozměrných papírových i
plastových obalů. Před jejich umístěním do kontejneru zmáčknutí předchozího obsahu a zavření víka
kontejneru po vhození odpadu. Děkujeme Vám za Vaše pochopení a věříme, že se nám podaří udržet
okolí kontejnerů v pořádku a v čistotě. Děláme to pro sebe! Ještě bychom chtěli požádat i
ohleduplnost v době vhazování odpadu do kontejneru. Asi by nám také nebylo příjemné být buzeni,
v přilehlých nemovitostech, ve velmi časných ranních hodinách hlukem při používání kontejneru.
Děkujeme za Vaše pochopení a solidaritu s ostatními spoluobčany.

Nápojové krabice lze vhazovat do kontejneru na plast.

TJ Běštín
děkuje všem občanům Běštína, kteří připravili k odvozu železný šrot. Při sběru, který se konal
2.5.2020 bylo sesbíráno 4,511 t kovového odpadu.
DĚKUJEME

Přátelské utkání
V sobotu 13.6. se uskutečnilo přátelské utkání v kopané mezi starou gardou Běštín a naším mužstvem
TJ Běštín.
Utkání začalo na středovém kruhu, kde obě mužstva minutou ticha dodatečně uctily památku
zemřelého, našeho bývalého člena Stanislava Pokorného. Krátký projev o jeho činnosti v naší TJ
připomněl Vinš V. st.
Samotné fotbalové utkání se muselo líbit všem zúčastněným, neboť nasazení bylo jako v mistrovském
zápase. A stará garda nám opět ukázala, že nic nezapomněla ze svého umění a její postup skoro před
20 lety do okresního přeboru byl zasloužený. Byla to výjimečná parta nejen na hřišti, ale dokázala se
bavit i po utkáních, jako to předvedla i tentokráte. Budeme se těšit, že i příští rok uvidíme toto
zajímavé klání.

Za TJ Běštín Vinš V.st

Volby 2020 do zastupitelstev krajů
Na základě rozhodnutí prezidenta republiky (Sbírka zákonů č. 169/2020 ze dne 9. dubna 2020) se
uskuteční volby do zastupitelstev 13 krajů v ČR ve dnech 2. a 3. října 2020

Čištění požární nádrže
Letošní čištění ,, koupaliště“ proběhlo 8.5.2020 vzhledem k přijatým nařízením pouze za účasti
omezeného počtu členů SDH Běštín. Zároveň došlo i k úpravě okolí nádrže. Doufejme, že v letní
sezóně bude příležitost nádrž využít ke koupání.

Od konce II.světové války uplynulo letos 75 let.
Každoročně na počátku května věnujeme vzpomínku významné události v naší historii, kterou je
výročí konce druhé světové války. K uctění této památky jsme vzhledem k aktuální situaci v květnu
byli nuceni přistoupit tichou vzpomínkou a položením kytice pouze za účasti zástupců obce a
kronikářky u pomníku padlých na návsi a pomníčku partyzána na Klínku.

Rekonstrukce ,, starých kabin “ u hřiště
Počátkem roku 2020 jsme získali Společný souhlas na stavební úpravy objektu na pozemku p.č.49 k.ú.
Běštín dle projektové dokumentace. Z rekonstrukcí jsme započali ihned, jak počasí v březnu dovolilo a

výsledek je již u hřiště vidět. Doufáme, že na dokončovací stavební práce navážou práce na
vybudování přilehlého dětského hřiště.
Jak jsme informovali, máme projekt přihlášen do participativního rozpočtu Středočeského kraje –
Můj kraj. Hlasování pro přihlášené projekty probíhalo od 16.5.2020 do 15.6.2020 na webu kraje.
Prezentace projektů vzhledem k opatřením nouzového stavu nemohla probíhat veřejně a tak se
přesunula hlavně na weby a sociální sítě. I tak náš návrh v hlasování dostal 114 kladných a 6
záporných hlasů. Děkujeme za podporu a budeme pokračovat v práci na těchto akcích.

Průběh rekonstrukce

Místní knihovna zve děti k soutěži
Škola skončila a na děti čeká v průběhu dvou měsíců prázdnin spousta volného času. Vyplní je
většinou prázdniny u babičky, či pobyt v přírodě nebo na chatě. A všude se dá volný čas obohatit
četbou. A jako motivaci připravila pro školáky naše knihovna zajímavou soutěž nazvanou Dětská
prázdninová výzva. Ke každé knížce, kterou si během prázdnin vypůjčíte v naší knihovně, po přečtení
namalujte obrázek z děje knížky. Podepsané obrázky odevzdávejte u pana knihovníka. Všechny
dětské malířské výtvory vystavíme na nástěnce v chodbě obecního úřadu. Po skončení prázdnin v září
vybereme tři nejzajímavější výtvory a na jejich autory čeká od Obecního úřadu Běštín malá sladká
odměna. Knihovna je otevřena každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod. nebo se zastavte v kanceláři u
paní starostky, která Vás do knihovny mimo výpůjční dobu doprovodí. Zapojte se do soutěže, těšíme
se na Vaše obrázky.

Hlášení čipu psa na obecní úřad
Prosíme občany, kteří si nechali očipovat své psy mimo hromadné čipování v obci, aby poskytli na
obecní úřad číslo čipu svého psa. Číslo čipu lze zaslat e mailem: starostka@obecbestin.cz, vložit
v obálce do poštovní schránky na OÚ (nezapomeňte napsat Vaše jméno a číslo popisné domu), popř.
můžete napsat SMS na tel. 721859877. Obec pro snadnější identifikaci zaběhnutých psů pořídila
čtečku čipů, kterou je možno využít i pro případnou kontrolu čipu. V případě nalezení psa, který je
očipovaný, bude tedy snadné najít majitele psa. V případě zájmu mohou čip nahlásit i majitelé psa
z rekreačních domů, které se nachází v našem katastru.
Registrace čipu sice není povinná, ale rozhodně se Vám vyplatí. Bez ní čipování jako takové ztrácí svůj
hlavní smysl, kterým je snadná dohledatelnost a evidence Vašeho zvířete.
Vzor kódu čipu:

Pozvánky
Soutěžní výstava
historických fotografií obcí
Mikroregionu Hořovicko
Výstava je přístupná v budově Městského úřadu
Hořovice (č. 640)
Tři vylosovaní výherci správných odpovědí získají poukázky na
zakoupení knih v hodnotě 500,- Kč

Ukončení výstavy: 30. 9. 2020

V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané
Vinšová Věra
Pokorný Pavel
Písecká Věra
Justychová Jiřina
Krabec Karel

85 let
70 let
82 let
70 let
75 let

Jubilantům byly předány gratulace a malé dárky
/ Jména

jubilantů a věk zveřejňujeme pouze na základě jejich písemného souhlasu
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Křížovka pro děti

