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Vážení sousedé,
jaro je již tu a hospodáři mají plné ruce
práce a všem začíná činorodá činnost. I v obci
je plno práce a hodně nás toho ještě čeká.
Rádi bychom Vám, občanům, přiblížili, co se v
obci dělo, děje a dít bude. Doufáme, že se
vám Zpravodaj bude líbit. Vaše zastupitelstvo

MASOPUST
V Koněprusích a na Bítově
Několik krátkých zpráv z obce:
- projednali jsme s Městským úřadem Beroun
umisťování našich dětí do škol a školek ve
městě
- proběhla již 6. Noc s Andersenem – více
informací najdete dále
- daří se nám pronajímat budovu školy a tím
vylepšovat rozpočet obce

V letošním roce se opravdu povedl.
Bítovem i Koněprusy prošel masopustní
průvod, Masopust popřál hospodářům
dobrý rok a
tancmajstři provedli
hospodyně. Ve staveních byly masky
uctěny dobrotami a skleničkou a na
obci probíhaly vepřové hody, ke
spokojenosti všech návštěvníků. A bylo
jich opravdu hodně. Během celého dne
se u nás vystřídalo přes 300
návštěvníků.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi po uplynutí poloviny mého volebního mandátu zhodnotit, jak se potkaly
moje představy o působení ve funkci starosty s realitou.
Dal jsem se cestou aktivního rozvoje obce, která je těžší než pouhé vyčkávání a přežití
mandátu. A bude na vás, mých spoluobčanech, abyste zhodnotili, jestli tento postup
byl pro obec a její občany ten správný. Pojďme se společně podívat, co všechno se v
uplynulé době povedlo:
- zlegalizování dešťové kanalizace postavené v 70. letech minulého století
- dokončení a zkolaudování velmi problémové stavby „Komunikace za školou“, které
vedlo k zahájení dlouho odkládané výstavby nových rodinných domů
- dokončení propojky dešťové kanalizace k odvodnění „Komunikace za školou“, která
vedla přes soukromé pozemky
- realizace a kolaudace kanalizačních řadů a ČOV
- vykoupení pozemků pod „Komunikací před školou“
- získání dvou pracovních míst, hrazených úřadem práce, která nám umožnila
vyčištění a prořezání obecních cest v okolí vsi
- výrazná modernizace administrativního systému obce v souladu s požadovanou
legislativou
- zefektivnění procesu ve vedení administrativy obce, která byla požadována vyššími
správními celky
- získání dotace na výstavbu vodovodu (etapa číslo 1 – od Bartoníčků ke hřbitovu) a
vodovodních přípojek
Nechávám na vás, jestli je to dost práce či ne.
A co mě trápí? Je toho také dost:
- neustálé napadání některými občany a zpochybňování důvěryhodnosti mých kroků
jako starosty, např. získávání dotací
- místo řešení problémů v obci a z očí do očí, přenášení stížností na úřady různých
úrovních – od města přes krajský úřad, policii, ministerstva až k ombudsmanovi ČR
- osobní spory řešené prostřednictvím stížností a manipulování názory občanů obce
formou dopisů do jejich schránek
- nezodpovědné chování některých – pěti občanů, v souvislosti s neuhrazením faktur
za přípojky a nepřipojením sedmi občanů na kanalizaci. Tímto parazitují na
ostatních občanech a znečišťují životní prostředí napojením přepadů z jímky do
dešťové kanalizace. Podotýkám, že se všemi bylo předběžně odsouhlaseno
vybudování přípojky a toto odsouhlasení stvrzeno podpisem.

Přes všechny výše uvedené nepříjemnosti mám tuhle obec rád. Přece jsem se tu
narodil, žiji zde, hospodařím. A to je důvod, proč budu ve své práci pokračovat. Čeká
mě ještě hodně práce, kterou chci do konce volebního období stihnout. Co to je:
- dokončit vodovod
- vyvrátit pochybnosti o získání dotace na vodovodní přípojky tak, abychom mohli
občanům vrátit zálohu za přípojky
- s využitím dotací opravit hřbitovní kapli a hasičskou zbrojnici na Bítově
- zahájit rekonstrukci a rozšiřování hřbitova
- dokončit 1. změnu územního plánu
- dokončit přechod systémů administrativního řízení obce z 20. do 21. století
Nevnímám se jako neomylný člověk, ale vždy postupuji v dobré víře, že svojí prací
pomáhám obci, jejím občanům a s výhledem do budoucnosti. Tak aby obec byla lepším
místem k životu. A musím i říct, že většina občanů mi v tom pomáhá a jim za to patří
mé veliké poděkování.
Na závěr mi dovolte popřát vám všem klidné velikonoční svátky, hodně zdraví a ještě
trochu trpělivosti s tím, že některé věci nejdou tak jak bychom si všichni představovali.
Radek Havlíček

Uzavírka mostu na Zavadilce
Plánovaná rekonstrukce mostu přes železniční trať na Zavadilce, jejímž investorem je
Středočeský kraj, začne 19. dubna. Podle vyjádření místostarosty Michala Mišiny, do 2.
června bude most uzavřen jen částečně a provoz bude řízen světelnou signalizací.
Provoz pro pěší zůstane zachován. K úplné uzavírce mostu dojde 3. června a až do 3.
října bude automobilová doprava vedena po objízdných trasách. Pro chodce zřídí
realizační firma POOR lávku pro pěší a autobusy budou mít zastávky před a za mostem.

Noc s Andersenem
letos jsme se již po šesté připojili k 1.694 řádně
registrovaných míst a společně s více než 98.000 dětí a
dospělých jsme strávili pohádkový večer. Děti jej trávili
se Čtyřlístkem a Povídáním o pejskovi a kočičce.
Malovali svůj obrázkový příběh a prozkoumali
knihovnu. K malým čtenářům se přidala naše
knihovnice paní Bartoníčková, která největším
čtenářům předala knížky jako ocenění toho, že často
navštěvují knihovnu.
Největšími čtenáři jsou:
Terezka Nastišinová
Lucka Čampulová
Matěj a Šimon Novákovi
A poděkování patří Ivaně Čampulové a Hance
Hofmeistrové, které se jim věnovali a všem maminkám,
které na večer napekly dobroty. Noc s Andersenem
2017 je za námi, těšíme se zase všichni v pátek 24.
března 2018.

Přijďte pomoct s
úklidem obce. V
Koněprusech i na
Bítově budou
přistavené
kontejnery na
velkoobjemový
odpad. Do
kontejerů nepatří
odpad ze zahrad a
nebezpečný odpad.

