ČÍSLO 4/2020

VYŠLO 18. PROSINCE

BĚŠTÍNSKÝ
ZPRAVODAJ
Vážení občané,
s příchodem podzimu se nám opět vrátila určitá opatření, která omezila
životy náš všech. Nezbylo nic než se jim přizpůsobit. O platných nařízeních
si můžeme myslet co chceme, ale dodržovat je musíme. Proto jsme se
letos museli obejít bez tradičního lampiónového průvodu se sv. Martinem.
Jelikož jsme nevěděli, jaká nařízení budou platit v době adventu, zrušili
jsme tradiční setkání u rozsvíceného vánočního stromku před obecním
úřadem a rovněž mikulášskou nadílku pro děti. Nezbývá než doufat, že si
vše vynahradíme v příštím roce. Můžeme se však alespoň potěšit
pohledem na vánoční výzdobu v obci a v kapličce.

Informace obecního úřadu
Zasedání zastupitelstva obce dne 5. října 2020
Přítomno zastupitelů: 6
Zastupitelstvo obce schválilo:
Vydání obecního zpravodaje č. 3.
Smlouvu o připojení odběrného místa s ČEZ Distribuce a uzavření
smlouvy (změna v budově OÚ).
Rozpočtové opatření č. 5 /2020.
Vyvěšení záměru obce na prodej odděleného pozemku – les z par. č.
573 k. ú. Běštín o výměře 180 m2 za 100 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s prodejem a zápisu do katastru.
Pokračování na str. 2.

OBECNÍ ÚŘAD BĚŠTÍN

E-mail:
starosta@obecbestin.cz
Web:
www,obecbestin.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00–11:00
14:00–18:00
Středa: 13:00–17:00

Pokračování ze strany 1.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Zprávu finančního a kontrolního výboru.
Stavební záležitosti v obci.
Návrh řešení úpravy plochy před obecním úřadem z
důvodu podmáčení a rozježdění povrchu a cenovou
nabídku na žulové kostky od města Dobříš. V termínu
do příštího zasedání zastupitelstva předložit cenové
nabídky na zhotovení povrchu ze žulových kostek
cca 350 m2 s obrubníky.
Diskuse:
Možnosti získání příspěvků na kamerový systém u
kontejnerů a dětském hřišti.
Nové kolo dotačního programu MŮJ KRAJ.
Informace starostky o dotačním programu MMR ČR
na opravu fasády OÚ a sociálního zařízení v patře
budovy.
Příprava návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
Informace starostky o uskutečněné revizi dětského
hřiště, určení a proškolení oprávněné osoby
provozovatele dětského hřiště.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Zprávu finančního a kontrolního výboru.
Stavební záležitosti v obci.
Diskuse:
Starostka obce podala informaci k:
změně smlouvy na pojištění majetku obce;
havárii a opravě části kanalizace na místní
komunikaci na p. č. 114/1 k. ú. Běštín;
zhotovení plotu u dětského hřiště v části u
komunikace.
Místostarosta obce podal informaci k žádosti občanům
o sekání trávy na neobdělávaných pozemcích ve středu
obce. Majitelé části pozemků dodali obecnímu úřadu
doklady o jejich pronájmu společnosti Agrona Rpety.
Proto bylo zahájeno jednání na odstranění trávy s
nájemcem.
S majiteli, kteří na výzvu nereagovali, bude další postup
řešit Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice.

Zasedání zastupitelstva obce ze dne
2. listopadu 2020
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
Prodej odděleného pozemku z p. č. 573 k. ú. Běštín
dle podmínek v záměru obce, který byl na úřední
desce vyvěšen od 9. 10. 2020 do 2. 11. 2020.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s ČEZ distribuce na par. č. 634/1 k. ú.
Běštín (právo stavby).
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene a souhlas se zřízením stavby (přejezd) na
p. č. 610 k. ú. Běštín
Vyvěšení Návrhu rozpočtu obce na rok 2021.
Vyvěšení Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
obce na rok 2023.
Rozpočtové opatření č. 6/2020.
Ze 3 předložených nabídek na úpravu prostranství
před obecním úřadem zastupitelstvo schvaluje
nabídku s nejnižší nabídkovou cenou p. Michala
Anděla, Běštín 197, v ceně 376 050 Kč (včetně DPH)
a nákup 100 t žulových kostek v ceně 117 000 Kč
(včetně DPH a dopravy).
Podání žádosti o dotaci z MMR ČR – v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul 117D822OE- Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov, pro projekt ,,Rekonstrukce budovy
OÚ v obci Běštín“, spočívající v opravě fasády
budovy, výměně vchodových dveří a rekonstrukci
sociálního zařízení v patře budovy

Zasedání zastupitelstva obce ze dne
7. prosince 2020
Přítomno zastupitelů: 6
Zastupitelstvo obce schválilo:
Plán inventur za rok 2020, složení inventarizační
komise – Bc. Václav Blahovec, Bc. Stanislav Krotil.
Jiří Štochl. Termín 4. 1. - 11. 1. 2021.
Rozpočet obce na rok 2021 jako vyrovnaný, na
závazný ukazatel paragrafy.
Střednědobý výhled obce na rok 2023.
Pověření starostky obce k provedení rozpočtového
opatření č. 7/2020 k 31. 12. 2020.
Běštínský zpravodaj č. 4 a jeho distribuci.
Příspěvek pro Pesoklub Dobříš ve výši 1 000 Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Výsledek hydrogeologického průzkumu dosavadních
a možnosti nových vodních zdrojů v obci. (Posudek
je k dispozici na obecním úřadě.)
Zprávu finančního a kontrolního výboru.
Stavební záležitosti.
Sociální záležitosti.
Pokračování na straně 3.

Pokračování ze strany 2
Diskuse:
Stanovisko společnosti Agrona Rpety k výzvě na
neobdělávané pozemky – odklad na příznivější
klimatické podmínky
Dopad nového Zákona o odpadech, Zákona o
obalech, Zákona o výrobcích s ukončenou životností
a tzv. Změnový zákon od 1. 1. 2021 pro obec v oblasti
místních poplatků za svoz odpadu v obci.
Nejvýraznější dopad budou tyto zákony mít navýšení
poplatků za skládkování odpadů. Dochází k navýšení
poplatku obcí, na jejímž katastru se nachází skládka,
a to z aktuálních 500 Kč/t na nových 800 Kč/t (tedy
navýšení o 60 %). Povinný rekultivační poplatek
bude zvýšen z aktuálních 100 Kč/t na nových 145
Kč/t (tedy o 45 %), resp. u nekomunálních odpadů z
35 Kč/t na 75 Kč t.

Místní poplatky v roce 2021
Sazba místního poplatku za komunální odpad a za psa
zůstává pro příští rok stejná jako v roce letošním. Oba
poplatky jsou splatné do 30. 6. 2021.
Poplatky je možné uhradit od 2. 1. 2021 v hotovosti na
Obecním úřadě Běštín, nebo bankovním převodem na
účet obce č. 362034339/0800 pod variabilním
symbolem: č. p. nemovitosti/2021.

Rozpočet obce na rok 2021
Rozpočet je základním řídicím nástrojem financování
potřeb obce a zabezpečení rozvoje obce. Strukturu
příjmů a výdajů určuje rozpočtová skladba (vyhláška č.
323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Rozpočet
se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. Návrh rozpočtu se sestavuje na běžný
kalendářní rok, který je současně rozpočtovým rokem.
Na přípravě rozpočtu se pracuje postupně ve třech
verzích, z níž poslední je předkládaná ke schválení v
zastupitelstvu obce do 31. 12. předchozího roku.
Náš návrh rozpočtu byl vyvěšen na úředních deskách
obce od 16. 11. 2020 do 5. 12. 2020. Zastupitelstvo k
němu neobdrželo žádné návrhy nebo připomínky, proto
byl schválen jako vyrovnaný v příjmech i výdajích v
částce
3 980 000 Kč.
Rozpočet byl sestaven na základě očekávaného vývoje
obce a ekonomiky v době projednávání. V průběhu roku
může docházet k úpravám rozpočtu prostřednictvím tzv.
rozpočtových opatření, která slouží k provedení změn v
některých jeho částech. Zpravidla se jedná o přesuny
částek mezi jednotlivými položkami, reakci na
neočekávané události nebo úpravy podle aktuálního
vývoje situace (např. výběr daní, přidělení dotací apod.).
Rozpočet obce je po schválení zastupitelstvem
zveřejněn na fyzické úřední desce i úřední elektronické
desce (www.obecbestin.cz). V listinné podobě je
schválený rozpočet i jeho rozpis k dispozici k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu.

Jak to bude se svozem odpadu
V tomto roce přijedou popeláři ve středu 23. 12. a 30. 12.
V roce 2021 je poprvé čekejte v sobotu 2. 1. . A pak celou
zimu od 8. 1. vždy v pátek.
Rozpis na další období najdete na úřední desce obecního
úřadu a na webu obce.

Každé poslední hlášení
obecního rozhlasu si
můžete poslechnout na
tel. čísle 728 224 822

Už žádné vývěsky od ČEZ

S prvním lednem končí společnost ČEZ Distribuce s
vylepováním oznámení v místě plánovaných odstávek.
Přehled o nich však budete moci získat vždy na 20 dní
dopředu po registraci na www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Oznámení také můžete sledovat on-line:
www.cezdistribuce.cz/odstavky nebo www.bezstavy.cz

Nové dětské hřiště
Jen málokdo si asi nevšiml, že se u nás v obci budovalo
a stavělo. Koncem měsíce září jsme otevřeli nové dětské
hřiště s krytým prostorem na místě, kde stály „staré
kabiny“.
Vybrat v Běštíně vhodný prostor pro realizaci nebylo
vůbec jednoduché, neboť obec nemá mnoho pozemků
určených k zástavbě. Dobře přístupný, bezpečný z
hlediska dopravy (tedy co nejdále od hlavní
komunikace) se mám podařilo koupit v roce 2018. Tehdy
mohly začít přípravy na budování hřiště.
V loňském a letošním roce jsme tedy postupně měnili
pozemek u místního fotbalového hřiště. Na místě
zarostlém kopřivami a náletovými dřevinami byly
provedeny terénní úpravy tak, aby vznikla potřebná
plocha pro stavbu.
Současně jsme náš projekt přihlásili do MŮJ KRAJ –
participativní rozpočtu Středočeského kraje pro rok
2020. Díky hlasování veřejnosti jsme postoupili mezi
vítězné projekty a získali na výstavbu 348 347 Kč.
Dalšími 50 000 Kč jsme výstavbu spolufinancovali
z obecního rozpočtu. Výběrové řízení vyhrála firma
Hřiště hrou s.r.o. Turnov, která nám hřiště předala 25. 9.
2020. Instalované prvky a lavičky jsou vyrobeny z
akátového dřeva a jsou určeny pro děti od 3 do 15 let.
Pro zvýšení bezpečnosti dětí byl u místní komunikace
zhotoven plot, strana k fotbalovému hřišti zůstala zatím
otevřená.
Současně došlo k celkové rekonstrukci „starých kabin“,
které byly podle zápisu v obecní kronice postaveny
v letech 1964–65. Pozemek pod objektem jsme
odkoupili rovněž v roce 2018. Právě tady se nyní
nachází krytý prostor pro potřeby návštěvníků hřiště.

Doufáme, že nový
prostor bude využíván
celými rodinami ke
společnému vyžití.

Na obecní úřad už si holiny při dešti
nazouvat nebudete muset
Jak jste již četli v informacích z jednání zastupitelstva,
rozhodli jsme se pro úpravu prostoru před obecním
úřadem. Stání pro auta totiž nemá pevný povrch ani
nepůsobí příliš esteticky. S čistými botami se můžou
rozloučit lidé, kteří za deštivého počasí přicházejí
vyřizovat své záležitosti na obecní úřad a nebo jdou do
knihovny.
Prostor bude zpevněn žulovými kostkami, které propustí
dešťovou vodu a ta bude odvedena do kanalizace. V
době úprav vás žádáme o dodržování zákazu vstupu do
staveniště. V případě nutnosti zajistíme vstup do
budovy obecního úřadu ze dvora. Sledujte informační
tabulky.
Děkujeme za respektování situace.

Autobusem pojedete jednodušeji

Ze spolků

Od 13. prosince jsou podle informací Pražské
integrované dopravy (PID) jednotlivé linky veřejné
hromadné dopravy mezi sebou lépe provázány a
obsluha celé oblasti Berounska a Hořovicka je
efektivnější. Všechny regionální linky, včetně linek do
Prahy či MHD Beroun-Králův dvůr a Hořovice jsou totiž
již zapojeny do systému PID.

Vážení a milí Běštínští,
děkujeme vám za vaši přízeň v uplynulém roce. Také
děkujeme panu J. Ptáčkovi z návsi za renovaci
hasičského vozidla UAZ, kterou prováděl ve svém
volném čase. Renovací prodloužil životnost vozu na
další roky až desetiletí. Přejeme vám šťastné prožití
vánočních svátků, klidný zbytek roku a hodně štěstí
a zdraví do toho nového.
Sbor dobrovolných hasičů v Běštíně
Miloslav Anděl. ml., Starosta SDH Běštín

Jízdní doklady PID tak bude možné použít na celou
cestu bez ohledu na zvolený dopravní prostředek
(autobus, vlak, místní MHD i pražská MHD).
Provoz je hlídán koordinačním dispečinkem. Na všech
linkách v oblasti platí pásmový a časový tarif PID s
možností využití přestupních jízdenek i časových
kuponů, a to v papírové i elektronické podobě. Využít
můžete také nákup jednorázového jízdného platební
kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka.
Díky Tarifu PID ušetříte hlavně při pravidelném dojíždění.
Pro obyvatele naší obce je důležitá zejména nově
zavedená linka 640 s trasou Zdice Hostomice – Čenkov,
která nahradila linky C11, C16, C50 a D18. Jízdní řád linky
je na poslední stránce Běštínského zpravodaje. Ceny
jízdného se řídí počtem projetých pásem a časovou
platností. Pásmové zařazení zastávek najdete v jízdních
řádech linek.
Na Obecním úřadě v Běštíně budou od Nového roku
k dispozici brožurky s veškerými informaci v počtu 75 ks.
V elektronické podobě je naleznete zde:
https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-naberounsku-a-horovicku/.

TJ Běštín přeje klidné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví v roce 2021.
Bořek Šlagor, předseda TJ Běštín

Jubilanti

Narodila se

Říjen:
Hejduk Josef, 91 let
Králíková Božena, 81 let

Viktorie Vetchá

Listopad:
Charvát Karel, 75 let
Štochl Jiří, 70 let
Prosinec:
Pokorný Vladimír, 85 let

Zemřel
Jan Pavlíček

ČÁP se u nás stará o děti
Příspěvek dětské skupiny Bílý ČÁP

a dostát termínu otevření, jsme nakonec zvládli, a to jen
díky skvělým lidem, kteří nám pomohli a nenechali nás
ve štychu.

Letos 1. července jsme v naší dětské skupině Bílý ČÁP
přivítali první děti z Běštína a blízkého okolí. Přes léto si
malí i velcí užívali krásného počasí, venkovní zábavy, her
na indiány či táboření, kdy si dokonce na ohýnku
připravili polévku. Podzim s sebou přinesl čas draků,
čerstvého vzduchu, ale i houbaření. S dětmi jsme si
povídali o podzimním počasí, o dracích či o legendě o
svatém Martinovi.

Největší dík patří mému muži Karlovi, který rekonstrukci,
vyklízení a opravám věnoval mnoho měsíců. Děkuji také
Jiřímu Pileckému, Evě a Pavlovi Růžičkovým, Michalovi
Andělovi, Tomášovi Buchbauerovi, Ondrovi Šumberovi,
rodině Rottově, Aloisovi Šebkovi, Karlovi Krabcovi,
Standovi Krotilovi, Ivanovi, Petrovi, samozřejmě
starostce Jaroslavě Houdkové a dalším dobrým lidem,
kteří nám byli nápomocni. Děkujeme!

Velkou radost nám udělalo nové obecní dětské hřiště,
které s dětmi často navštěvujeme. Obci Běštín za něj
moc děkujeme!

Též děkuji všem, kteří se zapojili do Petice za záchranu
dětských skupin. V petici žádáme o pozměnění novely
zákona 247/2014 Sb., o poskytování služeb péče v
dětské skupině. Novela dětské skupiny ruší a nahrazuje
je jeslemi pouze pro děti od 6 měsíců do 3 let a rodičům
přinese zvýšení školkovného. Věříme, že se nám
společně podaří do novely prosadit výjimku o zachování
služby pro děti starší 3 let pro vesnické dětské skupiny.
Novela ještě nebyla v Poslanecké sněmovně PČR
projednávána, a tak nevíme, co nás za rok a půl čeká.

I přesto, že nám doba covidová přináší řadu omezení,
4. 12. jsme se se na zahradě potkali s Mikulášem, čertem
a andělem. S dětmi jsme se pečlivě připravovali – učili
jsme se básničky, malovali obrázky pro čerta…

Děti se skamarádily
a čas ve skupince si
opravdu užívají.
Co ale předcházelo otevření naší běštínské skupiny?
Půlroční rekonstrukce, stavební řízení, realizace úpravny
vody, obnova a zabezpečení zahrady, kolaudace, zápis
do evidence DS atd. Úkol otevřít 1. 7. nebyl v té době
vůbec snadný. Na jaře bylo vše zavřené, člověk žil ve
strachu a nejistotě, k tomu úřady dotčené stavebním
řízení fungovaly jen v omezené míře. Proměnit prostory

Prostor, který původně sloužil jako obchod, jsme
proměnili v dětskou skupinu. Změnili jsme podobu
zahrady, věříme ve změnu novely a někteří z nás mění
i svá zaměstnání. Letošní rok je zkrátka změn plný.
Změna je ten jediný pevný bod našich životů. A ne
každá změna musí vést nutně k horšímu…
Přeji všem klidný a pokojný adventní čas!
Míša Sarnovská

Dívejme se do dalšího roku
s pokorou a optimismem
Vánoční přání z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
prosinec se chýlí ke svému konci a blíží se nejkrásnější
svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme
ke svátečně prostřenému stolu. Celý dům naplní vůně
jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený stromeček
se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které budou
s napětím očekávat dárky od Ježíška.
Nastává čas bilancování a pro mnohé z nás také čas
přemýšlení o budoucnosti. Je pravda, že právě tento rok
byl v mnohém jiný, než jsme byli zvyklí a nějakým
způsobem se dotkl každého z nás. Věřme, že rok 2021
bude v mnohém lepší a klidnější. Je tedy dobré se do
budoucna dívat s optimismem a doufat v lepší časy.
Doufat v to, že následujících dvanáct měsíců budeme
trávit se svými blízkými a v prostředí útulného domova,
kde se cítíme bezpečně. Nenechme se vykolejit
strachem a nervozitou z neznámého. Nenechme se ani
ovlivňovat názory politických představitelů či médií. Ale
využijme síly a hloubky vánoční doby k oprášení našeho
lidství.
Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme
potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám tyto
vlastnosti nepřičarují, ale mohou nám pomoci najít tu
správnou cestu k nim.
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Dělejme vše pro to, abychom si mohli na konci roku
2021 říci, že jsme jej prožili alespoň tak dobře, jako rok
letošní.
A ať už jsme jakéhokoliv vyznání, politické příslušnosti,
zaměření, či třeba zdravotní a sociální situace, pojďme si
uvnitř slíbit, že nadcházející dny Vánoc se pokusíme
trávit příjemně. Snažme se, když ne úplně vypnout, tak
alespoň omezit naše myšlenky na stres a práci a více
myslet v dobrém na lidi kolem nás, ať už na ně máme
jakýkoliv názor. A pokud si dáváme předsevzetí, měla by
obsahovat především úctu k našim bližním a
spoluobčanům, velkou toleranci a pochopení pro názory
druhých a oproštění se od všech malicherností, které
nám znepříjemňují život. Věřím, že i v roce 2021 s plným
nasazením, vervou a pevným zdravím uskutečníme
naše společné i osobní cíle.
Vážení spoluobčané, milé děti, dámy a pánové přeji vám
a vašim blízkým jménem svým i jménem Zastupitelstva
obce Běštín z celého srdce krásné prožití Vánoc, splnění
vašich přání a vše dobré v roce 2021
Jaroslava Houdková, starostka obce Běštín
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