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Milí čtenáři,
léto nás pomalu opustilo, a tak je zde čas, kdy můžeme bilancovat nad měsíci, které nás
zalévaly teplem a sluníčkem. Proto si vám zase po pár měsících dovolujeme předložit náš
obecní zpravodaj, ve kterém se vám pokusíme přiblížit a shrnout proběhlé události, ale
upozorníme vás i na akce teprve plánované. Věřím, že alespoň nějaká zmínka, článek,
informace zde zveřejněná pro vás bude přínosem.

Informace Obecního úřadu
Zasedání zastupitelstva obce dne 7.července 2020
Přítomno zastupitelů: 6
Zastupitelstvo obce schválilo:
- po připomínkování zápis do obecní kroniky za rok 2019, zároveň zastupitelstvo vzalo na
vědomí zprávu o ukončení činnosti kronikářky p. Vinšové Marie ke 30.6.2020
- vydání obecního zpravodaje č.2/2020 a jeho distribuci
- Smlouvu o zajištění provozování veřejného pohřebiště s městem Hostomice, s roční úhradou
na provozní náklady v částce 3000,-Kč. Smlouva uzavřena dle zákona č.256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- schvaluje výzvu na výběrové řízení zakázky malého rozsahu - Dětské hřiště a hodnotící
komisi ve složení - zastupitelé Václav Blahovec, Jiří Štochl a Václav Vinš, náhradník
Michaela Sarnovská, Běštín 133, a oslovené společnosti TAXUS, spol. s r.o. Ještědská 82,

468 02 Rychnov u Jablonce na Nisou IČO: 48266086, Hřiště Hrou s.r.o. Sobotecká 810 511
01 Turnov IČO: 03673073, PALIS Plzeň , spol.s r..o. Kokořov 24, 330 11 Třemošná u Plzně
IČO 40522521
Zastupitelstvo obce neschválilo :
- žádost o změnu Územního plánu obce Běštín, podanou vlastníkem pozemků v lokalitě BV
18 Bezdědičky, na rozšíření plochy určené k zástavbě
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu finančního a kontrolního výboru
- stavební záležitosti v obci
Diskuse:
- příprava sportovního odpoledne na hřišti
- čištění nátoku požární nádrže - zhotovení 3 ks košů na koks a tím využít původní způsob
čištění nádrže
- informace odboru životního prostředí Hořovice o místním šetření na pozemcích u rybníka
- opětovné připomínkování jízdních řádů – ROPID platných od 14.12.2020
- příprava realizace opravy a odvodnění komunikace p.č.124 a 139/2

Zasedání zastupitelstva obce dne 27.července 2020
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočtové opatření č.3/2020 – z důvodu přijetí dotace na místní komunikaci
- žádost o příspěvek na činnost TJ Běštín v požadované výši 20 000,- Kč a podepsání
smlouvy
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- komise pro otevírání obálek došlých nabídek na výběrové řízení zakázky malého rozsahu
,, Dětské hřiště Běštín“ zjistila, že ani jedna z došlých třech nabídek nesplnila požadavek
bodu 6 zadávací dokumentace (nepředložila referenční zakázky). Firmy budou vyzvány
k doplnění a nové posouzení se uskuteční 3.8.2020.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu finančního a kontrolního výboru
- stavební záležitosti v obci
- Závěrečné účty Mikroregionu Hořovicko a DSO Hořovicko
Diskuse:
- informace o pracích na čerpání dotace ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy
projektů EU 2021+ a NIP – vodní hospodářství
- příprava studie na možnost získání dotace na víceúčelové hřiště
- informace společnosti REMA o sběru vysloužilého elektrozařízení zn. Samsung
- zajištění poradenského servisu na DČOV
- informace z evidence obyvatel
- příprava voleb do Středočeského kraje ve dnech 2. a 3. října 2020

Zasedání zastupitelstva obce dne 5.srpna 2020
Přítomno zastupitelů: 7
Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno z důvodu dodržení lhůt pro výběrové
řízení zakázky malého rozsahu ,, Dětské hřiště Běštín“.
Obec Běštín (zadavatel) ve stanovené lhůtě do pátku 31.7.2020 obdržela doplnění
referenčních zakázek pouze od firmy Hřiště hrou s.r.o. Turnov a proto komise pro otevírání

obálek dle zápisu z jednání ze dne 27.7. a 3.8.2020 doporučila zastupitelstvu přijetí nabídky
této firmy na zhotovení Dětského hřiště Běštín.
Zastupitelstvo obce Běštín schválilo výběr zhotovitele firmu Hřiště hrou s.r.o. Turnov za
nabídkovou cenu 398 347,- Kč (včetně DPH) a pověřilo starostku podepsáním smlouvy.
Firmám Taxus, s.r.o. Rychnov u Jablonce nad Nisou a PALIS Plzeň, s.r.o. Třemošná bylo
zasláno oznámení o vyřazení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Přehled nabídkových cen zúčastněných firem:
Hřiště hrou , s.r.o. - 398 347,- Kč (včetně DPH)
Taxus, s.r.o.
- 407 088,- Kč (včetně DPH)
PALIS, s.r o.
- 411 356,- Kč (včetně DPH)

Zasedání zastupitelstva obce dne 7.září 2020
Přítomno zastupitelů: 7
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na financování projektů podaných v rámci MŮJ
KRAJ – participativní rozpočet Středočeského kraje a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- rozpočtové opatření č.4/2020
- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2020, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu
technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich
konáním
- Dohodu o provedení práce se zastupitelem – Jiří Štochl, na kompletaci a distribuci volebních
lístků na volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu finančního a kontrolního výboru
- stavební záležitosti v obci
- převzetí funkce kronikářky obce paní Kateřinou Havelkovou
Diskuse:
- příprava voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
- průběh prací na hydrogeologickém průzkumu fm. Geosan Nučice
- starostka obce podala informaci ke schůzce se zástupci Vodohospodářského rozvoje a
výstavby Praha v rámci zpracovávané studie na propojení skupinového vodovodu Příbram a
vodovodu Beroun- Králův Dvůr- Zdice- Hořovice přes katastr obce Běštín a možností
napojení na přivaděče pitné vody (zatím ve fázi studie)
- informace k řešení stavu legalizace komunikace v lokalitě BV3 a BV2
-informace starostky z místních šetřeních s vodoprávním úřadem Hořovice na vypouštění
odpadních vod občanů do okolních pozemků z podnětu občanů
- nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad , prověřit možnost umístění fotopastí
- nákup a distribuce ochranných roušek pro občany obce (3 ks na trvale přihlášeného občana)
- místostarosta obce podal zprávu k rozeslání informačních dopisů obce majitelům
neudržovaných pozemku ve středu obce Běštín

Kronika obce
Obecní úřad děkuje kronikářce paní Marii Vinšové za práci pro obec, a to za vedení obecní
kroniky, za zdokumentování života v obci od roku 2008. V září tohoto roku tuto práci
převzala nová kronikářka paní Kateřina Havelková.
Obecní úřad Běštín v současné době má k dispozici dvě obecní kroniky a opis kroniky
základní školy Běštín, který obci zapůjčil pan Vladimír Kocour. Kronika obce za roky 1960-

2002 je uložena ve státním archivu Beroun,poté co byla v roce 2019 pořízena její digitalizace
Středočeskou knihovnou Kladno.

Rozpočet obce Běštín
Pokud sledujete dění kolem státního rozpočtu a plánovaného schodku rozpočtu, tak víte, že
tato situace není pro nikoho příjemná. I přes tyto všechny problémy se snažíme pracovat a
pokračovat hlavně v rozpracovaných akcích. Kdo sleduje webové stránky naší obce, tak
zaznamenal již čtvrté rozpočtové opatření , které navzdory situaci rozpočet částečně
vyrovnává. Je to z důvodu přijatých dotací do našeho rozpočtu. V červenci jsme poslali na
MMR ČR žádost o proplacení dotace na ,, Obnovu místní komunikace“ (Pajzov), která nám
byla přiznána dodatečně za rok 2019 . Rozhodnutí o poskytnutí částky 692 248,- Kč na tuto
akci bylo zasláno 8.7., částka byla připsána na účet obce v září . V srpnu Ministerstvo financí
na základě zákona č. 159/2020 Sb., (část čtvrtá) poskytlo obcím prostřednictvím kraje
jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu, určený ke zmírnění
dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu .
Výše příspěvku pro každou obec vychází z částky 1 250,- Kč a počtu obyvatel obce podle
bilance obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu 2020.
Obec Běštín obdržela 400 000,- Kč. Další částka, která posílí náš rozpočet bude částka
348 347,- Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na financování projektů
podaných v rámci MŮJ KRAJ - participativní rozpočet Středočeského kraje, spoluúčast obce
na tento projekt je 50 000,- Kč. Další podepsaná smlouva na přijetí dotace je ze
Středočeského kraje z Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ aNIP – Životní
prostředí , vodní hospodářství na částku 59 976,- Kč. Z této částky je financován průzkum
hydrogeologické situace a stav zásobování vodou s návrhem možných perspektivních lokalit
pro realizaci průzkumných vrtů, které by byly případně využity pro jímání podzemní vody pro
zásobování obce, spoluúčast obce je minimálně 10% uznatelných nákladů. V září jsme též do
rozpočtu obdrželi částku 31 000,- Kč na financování voleb do zastupitelstva Středočeského
kraje, vyúčtování nákladů na volby proběhne v následujících měsících.
Ke 30.9.2020 je plnění rozpočtu v příjmech 4 240 804,-Kč, to je 81% upraveného rozpočtu
obce. Výdaje v částce 2 834 234,-Kč představují 54% upraveného rozpočtu

Sportovní odpoledne
Konalo se v Běštíně na fotbalovém hřišti v sobotu 18.7.2020 a kdo nepřišel a zaváhal, udělal
chybu. Zábava začala ve 14.00 programem klauna Ferdy pro děti, které se pod jeho vedením
téměř 90 minut nezastavily. Po té si chvilku odpočinuly u ukázky výcviku poslušnosti pejska
husky paní Kaiserové z Dobříše a již mohly i s pomalovanými obličeji nastoupit k plnění 10
sportovních disciplín, které byly rozmístěny na celém hřišti. Svou neúnavnost mohly také
využít, a také hodně využívaly, na skákacích hradech, zapůjčených Mikroregionem
Hořovicko a na dovezené atrakci Bungee running, zde si přetahovanou vyzkoušeli i mnozí
dospělí. Již k večeru jsme se dočkali očekávaného přejezdu požární nádrže dospělými na kole
a nebo se zahradním kolečkem. Mnohé pády do vody vypadaly, že se
neobejdou bez odřenin, ale nikdo nemusel využít služby přítomného záchranáře. Celé

odpoledne, které zakončila kapela Randall, se neslo ve velmi příjemné atmosféře. K tomu
také přispívalo zajištěné bohaté občerstvení fm. Dobroty Kačena tak, že určitě ikdo netrpěl
žízní ani hladem a dokonce se mohl osvěžit skvělou kopečkovou zmrzlinou.Za velikou pomoc
při přípravě a organizaci tohoto dne Obecní úřad Běštín
děkuje TJ Běštín a SDH Běštín.

Letní kino
Letošní promítání poznamenalo několik vynucených změn a rozmary počasí. Nejprve to byla
změna titulu filmu na rodinný film JEŽEK SONIC (děti tuto změnu přivítali) a pak nás
pozlobilo deštivé počasí, kvůli kterému jsme první termín promítání zrušili úplně a promítání
v náhradním termínu skončilo ještě dřív než začalo. Těsně před začátkem představení vítr a
silný déšť strhl promítací plátno a bylo opět po kině. Nezbývá nám než se těšit na příští rok .

Vítání nových občánků v obci Běštín
V sobotu 5. září 2020 ve 14 hodin proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostní
uvítání nových občánků Běštína a zápis do pamětní knihy. K slavnostnímu obřadu byli
pozváni Kateřina a Karel Svobodovi s dcerou Eliškou , dále Lenka Hlůžová a Bořek Šlagor
se synem Vilémem. Po slavnostním zahájení a projevu paní starostky a zastupitele pana
Štochla, přivítaly nové spoluobčánky místní děti krásnými recitacemi. Po přednesu básní
rodiče přistoupili k podpisu zápisu na pamětní list. Následovalo předání dárků od OÚ Běštín,
osobní blahopřání, společné focení a poté byl tento krátký slavnostní obřad ukončen.
Děkujeme rodičům a všem dalším zúčastněným za účast.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční na návsi v sobotu 24.října 2020 v době od 9.00
do 10.00 hod. Odevzdávat se mohou např. olověné akumulátory, rozpouštědla (ředidla,
odmašťovací prostředky), zářivky, obaly od barvy, obaly od olejů, léčiva, fotochemikálie,
kyseliny, pesticidy (postřiky), autobaterie atd. Tekuté odpady budou přijímány v uzavřených
obalech. Také budou sbírány chladničky, mrazničky, televizory, počítačové monitory, drobné
elektrozařízení (počítače, videa, DVD, telefony, radiopřijímače, vysavače, žehličky apod.)..
Elektrozařízení bude převzato ke zpětnému odběru, ale pouze v kompletním stavu.
Velkoobjemový odpad např. nábytek se pokuste rozebrat, ať zabere méně místa v kontejneru.
K odvozu do nebezpečného odpadu patří i to co se objevilo v srpnu u kontejnerů na tříděný
odpad u lesa (určitě kromě kovů) a v kontejneru na plast u horní zastávky. Kontejnery jsou
označeny piktogramy, co do kterého patří, tak to prosím dodržujte. Následné třídění před
svozem zvyšuje finanční náklady, které z obecního rozpočtu na svoz odpadu vynakládáme.

Omezený provoz na sběrném dvoře Hořovice z důvodů nemoci
Do odvolání je provoz SD ÚTERÝ a ČTVRTEK od 8.00 do 16.00, SOBOTA zavřeno.
Pro občany obce Běštín je odevzdání odpadu po předložení občanského průkazu zdarma.
Kontakt na sběrný dvůr : tel. +420 606 707 695

Dětská prázdninová výzva místní knihovny
V minulém zpravodaji jsme vyzvali děti do soutěže
v místní knihovně. Očekávaná chvíle nastala
a zde je vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů.
Celkem bylo do knihovny doručeno 5 obrázků,
a bylo opravdu těžké se rozhodnout, které z nich
jsou nejlepší. Nakonec jsme se rozhodli odměnit
sladkostí všechny zúčastněné.
A těmi jsou:

Patrik Motl
Šarlota Krézlová
Karolína Jindřichová
Richard Motl
Tereza Vokálková

6 let
8 let
8 let
9 let
11 let

V září došlo opět k dodání nového knižního fondu z knihovny Jana Drdy z Příbrami.
Přijďte si z nich vypůjčit a nebo si vybrat z knih, které jsou umístěné před knihovnou
k rozebrání zdarma.

Ořez stromů a keřů
Někteří z Vás mají to štěstí a nebo také tu smůlu, záleží, jak se na to podíváme, že bydlí
u obecní komunikace. Výhoda to může být v mnoha pohledech, ale má to i svá úskalí. Rádi
bychom touto cestou požádali všechny občany, kteří mají podél obecních cest vzrostlé stromy
nebo keře, jejichž větve zasahují do komunikace a elektrického vedení, aby tyto větve nyní
v období vegetačního klidu pořezali nebo pokrátili. Tyto větvě v zimních měsících vadí při
údržbě komunikací a jinak při průjezdu vozidel a vozu zajišťujícího odvoz odpadu v obci.
Při větrném počasí mnohdy způsobují výpadek elektrického proudu. Z tohoto důvodu vydává
také upozornění ČEZ Distribuce – viz. úřední desky obce.

Podbrdské noviny - Náš region
Podbrdské noviny v mutaci s novinami Náš REGION vyšly poprvé 3. září 2020. Zajistili
jsme pro vás 50 ks výtisků, které vždy od pátku po vydání budou k dispozici v chodbě
obecního úřadu. Vycházet budou každých 14 dnů. Hlavička bude Náš REGION a podtitul
Podbrdské noviny. Noviny jsou k dispozici na OÚ zdarma.

Pozvánky
V této části zpravodaje zveřejňujeme pozvánky na akce pořádané Obecním úřadem za
organizační pomoci našich hasičů a fotbalistů. Akce budou podléhat aktuálním nařízením a
situaci kolem Covidu 19. Sledujte tedy web obce www.obecbestin.cz , hlášení místního
rozhlasu a použijeme Fc stránky skupiny Běštín.
Martinská světýlka
Přijměte pozvání na lampiónový průvod u příležitosti svátku sv. Martina.
Pojďte si společně rozsvítit světýlka nejen v lampičkách, ale i v našich duších a srdíčkách. A
dál tak předávat poselství Martinského světla.
V sobotu 14.listopadu 2020 se sejdeme v 16.30 hod. u Obecního úřadu, položíme kytičku u
pomníku padlých na návsi a společně se Sv. Martinem na koni projdeme Běštínem.
Ukončení bude malým ohňostrojem.

Tradiční Adventní setkání
s čertovskou pohádkou, andělským zpíváním, mikulášskou nadílkou pro děti a nezbedným
mluvicím kocourkem Vilíkem bude

v sobotu 5.prosince 2020 v 16.30
u rozsvíceného vánočního stromku před obecním úřadem

V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané
Šebková Anna
Najman Vladimír
Hnátová Jiřina
Šimáčková Jarmila
Najmanová Jaroslava

87 let
89 let
80 let
86 let
81 let

Jubilantům byly předány gratulace a malé dárky
/ Jména

jubilantů a věk zveřejňujeme pouze na základě jejich písemného souhlasu

/

Vydává : Obec Běštín
Povoleno MKČR pod č. E 1735
Výtisk je neprodejný - počet výtisků 250 ks - četnost vydání 4x ročně
Zpracování : obsah článků grafická úprava -

Jaroslava Houdková
Marie Vinšová

Usnesením vlády ČR č.391 byl vyhlášen od 5.října 2020 na dobu 30 dnů
nouzový stav pro území České republiky, z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /SARS CoV-2/ na území
České republiky a usnesením vlády ČR č.392 byla přijata krizová opatření.
Přijatá usnesení a opatření jsou zveřejňovány na webu obce www.obecbestin.cz
K 1.10.2020 není v naší obci hlášen žádný nakažený koronavirem, věnujte přesto
pozornost těmto informacím.

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie.
Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření:
• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů .
• Směsný komunální odpad odkládejte do sběrných nádob.
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat
do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte do plastového obalu a následně
ještě do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete.
Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě:
• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob v karanténě, u
kterých není prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24
hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto
vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do
vaší sběrné nádoby na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů”.
Domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí coviD-19:
• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným
onemocněním COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24
hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto
vložte ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do
vaší sběrné nádoby na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou
nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo
vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a
minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.

Informace

Od 1. září 2020 je pošta v Jincích otevřena takto:
pondělí

10:00 - 12:00

13:00 - 18:00

úterý
středa

08:00 - 12:00
10:00 - 12:00

13:00 - 16:00
13:00 - 18:00

čtvrtek

08:00 - 12:00

13:00 - 16:00

pátek
sobota

08:00 - 12:00
08:00 - 10:00

13:00 - 16:00
-

Od 1.října.2020 je pošta v Hostomicích otevřena takto:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

11.00 08.00 11.00 08.00 08.00 -

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

13.00 - 18.00
13.00 - 15.00
13.00 - 18.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

