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Vážení sousedé,

přichází zima a polní práce pomalu končí.

Příroda se chystá k zimnímu spánku, ale v

kanceláři obecního úřadu je práce možná více

než listí pod stromem. V tomto čísle se s vámi

o některé informace z obce rádi podělíme.

Doufáme, že se vám Zpravodaj bude líbit.

Vaše zastupitelstvo

Zpravodaj

Několik krátkých zpráv z obce:
- probíhá velká revitalizace všech obecních systémů s

cílem zpřehlednit dokumenty obce a zpřístupnit je
občanům, prvním výsledkem je nová úřední deska
obce na internetových stránkách obce. Více
informací najdete v příloze

- hlavní komunikace mezi Koněprusy a Bítovem je
zpevněná recyklátem – nejvíce si to pochvalují
maminky s kočárky a nemusíme se bát bláta cestou
mezi vesnicemi

- od srpna do října se dvakrát týdně hrál na hřišti
volejbal. Dvakrát týdně se scházela skupinka cca 20
nadšených sportovců a postupně přecházela od
plácané k volejbalu. Příští rok hrajeme zase ☺

- připravujeme návrh rozpočtu, tak aby byl do konce
roku schválen zastupitelstvem obce

POSVÍCENÍ ve vsi 

Tak to letošní bylo opravdu veliké. 160 porcí
kachen zmizelo jako vlaštovky s podzimem a
ani ostatní dobroty, které místní hospodyně
připravily, se na stolech neudržely dlouho.
Klobásy voněly okolím a velmi příjemná hudba
kapely BOSON podtrhla atmosféru krásného
odpoledne. Díky krásnému počasí byla
návštěvnost snad nejvyšší z dosud pořádaných
posvícení. Děti si užily skákacího hradu,
dílniček a divadelního představení „Královna
barev“ od Divadélka Z pytlíčku. Také výstava
fotografií orchidejí a Českého krasu od pana
Petra Kříže. Za celou akci patří veliké
poděkování všem, kteří se na jejím úspěchu
podíleli.



Vážení a milí spoluobčané,
s blížícím se koncem roku přicházíme s dalším Zpravodajem a rád bych se s vámi podělil o
několik myšlenek.
Jsem rád, že se během léta připojila na kanalizaci další část nemovitostí. Většina vlastníků
nepřipojených nemovitostí přinesla nebo zaslala dokumenty prokazující způsob likvidace
odpadních vod. Bohužel podle množství likvidovaných odpadních vod je patrné, že většina
nepřipojených občanů stále používá přepad do dešťové kanalizace. To vede k tomu, že
obec, jako majitel kanalizace, bude nucena nechat pod každou nepřipojenou nemovitostí
udělat rozbory vody. Upozorňuji občany, že zákon předpokládá produkci množství 36m3
odpadních vod na osobu a rok.
Na druhou stranu mě velmi mrzí neustále napadání, jak obec špatně hospodaří se
svěřenými prostředky ať už se jedná o studnu nebo komunikaci za školou. Za sebe mohu
říci, že se vždy snažíme co nejefektněji využívat finanční prostředky a zbytečně neutrácet.
Kdo má zájem zjistit, kolik se utratilo peněz za ten který projekt, má možnost se s těmito
údaji seznámit na úřední desce obce, kde jsou všechny údaje o velkých investičních akcích
transparentně zveřejněny. Komunikaci za školou řeší Policie ČR, které jsme předali
všechny nalezené faktury od roku 2007 a dal jsem podnět k prošetření některých z nich.
O to větší radost mám z toho, že se nám podařilo získat dotace ve výši 70% nákladů na
opravu hřbitovní kaple v Koněprusích a na opravu hasičárny na Bítově. Realizace projektu
by měla začít v dubnu 2018 a ukončena do 30.9.2018.
Blíží se čas Adventu a tak bych rád Vám všem popřál jeho hezké prožití.

Okrasná zeleň
Vážení spoluobčané,
Je dobře, že se všichni staráme o ozelenění svých zahrad a zahrádek. Mějte však na
paměti, že podle platného územního plánu, ve venkovské zahradě tradičně převládají
ovocné stromy. Ty by měly i nadále tvořit největší podíl v nich rostoucích dřevin.
Vzhledem k zachovalému přírodnímu rázu oblasti Českého krasu, i původně venkovskému
charakteru sídel řešeného území, je možno jako jednoznačně nežádoucí dřeviny označit
exotické jehličnany a zejména jejich zahradní kultivary. Druhově jsou nejméně vhodné
zeravy (Thuja sp.), cypřiše (Chamaecyparis sp.) a smrk pichlavý stříbrný (Picea pungens v.
argentea).

Na základě podnětu místního občana chceme
umožnit zájemcům o hraní na klavír jeho
zpřístupnění v komunitním centru obce za mírný
poplatek. Kdo budete mít zájem přihlaste se, prosím,
osobně či mailem na obecní úřad.



Uzavírka silnice III/11533 od Zavadilky ke křižovatce u hřbitova
Městský úřad Beroun, odbor dopravy vyhověl žádosti společnosti rozhodl o povolení
částečné a úplné uzavírky silnice III/11533, v k.ú. Beroun, z důvodu opravy povrchu silnice.
Jedná se o uzavírku silnice III/11533, v Berouně – Zavadilka, od křižovatky s místní
komunikací, ul. Hlavní do křižovatky silnic III/11533 a III/11524 (křižovatka u hřbitova) 1.
etapu od Zavadilky na Koledník máme za sebou.
Čeká nás 2. etapa v úseku od Koledníku ke křižovatce silnic III/11533 a III/11532 (u zahrady
paní Muškové) od 19. 11. do 29. 11. a 3 etapa křižovatka u hřbitova od 30. 11. do 7. 12.
Vedení objížďky: u 2. etapy od křižovatky silnic III/11533 a III/11529 Na Koledníku po silnici
III/11529 do křižovatky se silnicí III/11532 a dále po této silnici do křižovatky se silnicí
III/11533.
U 3. etapy, od křižovatky silnic III/11533 a III/11529 Na Koledníku po silnici III/11529 přes
Tobolku do Měňan do křižovatky se silnicí III/11524 a dále po této silnici do Koněprus. Pro
nákladní vozidla je úsek silnice III/11524 z Koněprus k Havlíčkovu Mlýnu uzavřen.
Pravidelná linková doprava:
2. etapa: od Koledníku ke křižovatce u Koněprus v termínu od 19.11.2017 do 29.11.2017.
Linky příměstské dopravy pojedou po vyznačené objízdné trase.
3. etapa: Oblast křižovatky u Koněprus v termínu od 30.11.2017 do 7.12.2017. Bude
umožněn průjezd stavbou, v případě komplikací nebudou příměstské linky vedeny přes
Zavadilku, ale přes Bítov a následně přes obec do Koněprus. (Vyjádření od ARIVA STŘEDNÍ
ČECHY s.r.o.)



S blížícím se koncem roku je pro
občany připravena řada již tradičních
akcí. To první je Andělská spirála,
která se koná již 25.11. - viz. uvedený
plakát.

Další akcí bude 
Vítání občánků –
09.12. od 15:00 
včetně setkání s 
důchodci.

Vánoční bruslení
25.12. 2017: 13,30 – 15:00
31.12. 2017: 11,00 - 12,30

Novoroční pochod
30. 12. 2017 sraz bude ve
12:00 u kapličky

DOTAZNÍK k evidenci psů, hlášených v obci Koněprusy a Bítov k 7.11.2017
Vyplněný dotazník odevzdejte na OÚ nejpozději při úhradě poplatku za psa
na rok 2018.

Pes: ……………………… Chovatel: .……………………………………………
Jméno: .……………………… Jméno a příjmení: .…………………………………
Stáří: .……………………… Adresa: .……………………………………………
Rasa: .……………………… Kontaktní telefon: .………………………………….
Barva: .………………………

Každý chovatel psa, žijícího v katastru obce Koněprusy a Bítov, je povinen
označit psa známkou a zaplatit poplatek. Chovatel je rovněž povinen hlásit
Obecnímu úřadu vznik a zánik poplatkové povinnosti dle obecně platné
vyhlášky 1/2011.


