Dozvuky prosincového vítání občánků

S. Králová, J. Čampulová

Vítání občánků bezesporu patří k těm příjemných
událostem života obce a činnosti obecního úřadu.
Je to akce již zaběhnutá a přijímaná bez výrazných
ohlasů. O to větší bylo naše překvapení a radost, že
nám maminka nově vítaných občánků Koněprus,
paní Sluková, přišla osobně poděkovat za hezký a
nezapomenutelný zážitek jejich rodiny. Potěšila nás
i vlastnoručně upečeným dortem!
Děkujeme i my za krásnou zpětnou vazbu, bude nás
to hřát a motivovat k další práci.
Plán kulturních akcí OU v Koněprusích v 1. pololetí 2019
9. 3. Karneval pro děti – s reprodukovanou hudou a soutěžemi
29.3. Noc s Adersenem – 70. výročí Albatrosu
30. 4. Čarodejnice – spolupráce s SDH
duben, květen
Palentologická vycházka – navazující na besedu
			
v lednu se sběrem zkamenělin.
duben - červen
Tábornický den a večer s táborákem a přespáním pod
			
širákem
18. 5. Výlet pro děti i dospělé do Liberce – IQ park
1. 6. Dětský den - Kouzelníci Kellnerovi – vystoupení s programem,
soutěže pro děti, spolupráce s SDH Koněprusy

Komunitní centrum Koněprusy a Bítov z. s.
ve spolupráci s obcí Koněprusy Vás zve na:

KONĚPRUSKÝ MASOPUST
SE ZABIJAČKOVÝMI HODY
23. 2. 2019 od 10:00
budova bývalé obecní školy
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10:00 Zabijačkové hody vychutnávejte celé dopoledne

Koněpruské oběti holocaustu

Libor Kašička

V neděli 27. ledna si, tak jako každoročně již od roku 2005, připomínáme „Mezinárodní
den památky obětí holocaustu“. Tento významný den je většina z nás zvyklá obyčejně
přejít bez většího zájmu v domnění, že se nás to dnes již zas až tak moc netýká. Opak
je však pravdou. I Koněprusy totiž mají dva své rodáky židovského původu, kteří se za
2. světové války stali obětí zrůdného nacistického řádění.
Prvním z nich je berounská soukromnice paní Berta Arnsteinová rozená Neumannová.
Paní Berta se narodila 24. 4. 1873 v Koněprusích a žila u nás do roku 1875, kdy se,
nejspíš s rodiči, odstěhovala do Berouna, později do Votic a nakonec opět do Berouna.
Z Berouna byla 26. 2. 1942 deportována nejprve do Terezína a odtamtud po roce,
18. 2. 1943 do Osvětimi. Bylo jí tedy téměř 70 let!
Druhým naším rodákem je obchodník Vilém Roubíček, který se narodil v Koněprusích
6. 7. 1882. V témže roce se však přestěhoval do nedaleké Litně, kde žil až do roku 1911.
Od roku 1911 do roku 1931 žil ve Zbirohu. V letech 1918 – 1920 bojoval Vilém Roubíček
za naši vlast v řadách čs. legií v Rusku. Roku 1931 se přestěhoval do Berouna, odkud
byl 26. 2. 1942, stejně jako paní Arnsteinová, transportován do Terezína a odtamtud
6. 9. 1943 do Osvětimi. Bylo mu 61 let!
Jejich tváře ani jejich jména nám již dnes nic neříkají. Nevíme, kdo byli Roubíčkovi
a Neumannovi, kde v Koněprusích žili ani čím se živili. Pro generaci našich pradědečků
a prababiček to však byli jejich sousedé, s kterými se denně potkávali, znali se s nimi
a jistě jejich dětem nepřáli tak krutý osud, jaký je nakonec ve stáří potkal. Také proto
by myslím neměli být nikdy zapomenuti…
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Tříkrálová sbírka 2019

Hanka Hofmeisterová

Tříkrálová sbírka, jak všichni víme, navazuje na tradici dřívějšího koledování na
svátek Tří králů (6. ledna), kdy si chudé děti mohly vykoledovat přilepšení pro sebe
i své rodiny. V současnosti má koledování charakter celonárodní sbírky organizované
Českou katolickou charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Hlavní účel je
v podstatě stále stejný - pomoci nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí.
My v Koněprusích chceme také pomoci, proto jsme se, letos už pošesté, sešli v sobotu
5. ledna ke koledě. Jako vždy se nejdřív děti přestrojily za krále (někteří za toho
černého vzadu) a nafasovaly cukříky, kalendáříky, křídy a kasičky. Po rozdělení do
třech skupinek jsme si ještě zopakovali písničku „My tři králové jdeme k vám“, co
vlastně znamenají písmena K+M+B (Kristus ať požehná tomuto příbytku (po celý
rok – proto se píše ještě letopočet)), jaký je letošní účel sbírky (je stejný jako loni
- částečná úhrada nákladů spojených s provozováním terénní pečovatelské služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením) a rozešli jsme se po Koněprusích a Bítově.
Moji králové (Lucka, Kristýnka a Patrik) si v průběhu koledování secvičili téměř
divadelní výstup, kdy černý král skutečně vystupoval do popředí a zpíval svojí sloku
sám. Skupina králů Pavly (Johanka, Eliška, Rózka, Anežka a Vojta) byla zase vybavená
několika flétnami a tak je bylo už zdaleka slyšet hrát a zpívat. Třetí skupinka králů,
kterou doprovázela Petra s Helenou byla sice nejpočetnější, ale zároveň ji tvořily
i ti nejmenší králové (Kája, Matěj, Terezka, Šimon, Eliška, Nela a nejmenší Anička
a Maruška). Že nás od domů nikdo neodháněl, ale naopak nám mnozí otevřeli
a přispěli, poznáme nejen podle znamení na dveřích a vratech, ale i podle vybrané
částky 7.790,- Kč, která je zase o trošičku (316,-) vyšší než loni.
Po koledě jsme se všichni mohli zahřát v komunitním centru, kde nám mezitím Maruška
Drahotová zatopila a připravila občerstvení. Zahřívání bylo dostatečné, protože jsme
si k tomu pustili dlouhou animovanou pohádku, na kterou přijeli i kamarádi koledníci
ze sousedního Lounína. Všem koledníkům, kolednicím, maminkám a Marušce moc
děkuji za pomoc a hezké odpoledne. A také samozřejmě Vám všem, kteří jste si
vyslechli naše zpívání a přispěli do kasiček.
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Vzpomínkový pochod - 27. ročník

Patrik Melichar

Dovolte, abych se vrátil a připomněl všem, jak se nám povedlo završit loňský rok
výletem do okolí Koněprus.
Průvod vyrazil krátce po dvanácté hodině polední. Počasí nám přálo, účast byla
hojná, nálada výborná i s přispěním ovocných destilátů. Během pochodu se klábosilo
a o přestávkách také fotografovalo a popíjelo. Když jsme se vraceli k jeskyním, tak jsme
vytvořili v lese rojnici. Hned jsme vzpomněli na oblíbený seriál 30 případů majora
Zemana. Utvořili jsme tři skupiny. První vyrazila zleva, druhá zprava, a ta poslední
kličkovala a mátla třídního nepřítele. K ohni jsme dorazili společně. Špekáčky přišly
vhod i vegetariáni si přišli na své. Opékali šišky a chleba.
Poté jsme zavzpomínali na Katku a Vlastu a pokračovali do školy na občerstvení. Při
vstupu do předsálí školy jsem si připadal jako ve filmu Slavnosti sněženek. U výčepu
stáli lidé s prázdnými půllitry a čekajli, až Jaromír Hanzlík narazí bečku piva. Máte
štěstí, že jdu náhodou kolem. Po malých technických problémech byl sud naražen.
Ve škole to hučelo jako v úlu. Pivo teklo proudem, na plotně voněl svařák a grog.
I k snědku něco bylo. Za dvě hodiny byl sud prázdný. Pan docent Karel Nešpor by z nás
neměl radost. Chi chi chi. Uriáši Chi chi chi. Narazíme další.
Nálada byla v plném proudu a než-li jako ve škole, to spíš připomínalo hájenku
v Kersku nebo výčep u Tygra. Pan Hrabal ví, o čem mluvím.
Musím poděkovat všem
zúčastněním, jmenovat
nikoho nebudu. Kdo
nebyl, ať otře slzu z oka
a kouká se zúčastnil letos
ve stejný čas jako v loni.
Bylo krásné sledovat
z poza výčepu, jak se lidé
pomalu proměňují. I já
jsem přiložil ruku k dílu
a začal s metamorfózou.
Vše dopadlo na výbornou.
Pouze při závěrečném úklidu bylo nalezeno dámské spodní prádlo, slepecká hůl
a křížovky (asi máme ve vsi simulanta) a zubní protéza.
Vše k vyzvednutí na obecním úřadu. Závěrem se s Vámi chci rozloučit, a jak říkáme my
turisté - Zavaž si tkaničky a mazej!
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Silvestrovská párty

Lukáš Trögler

Poslední den v roce je pro většinu lidí spojen se zábavou a legrací ideálně ve společnosti.
Proto se dne 31.12.2018 konala tradiční silvestrovská párty, pořádaná kulturním
výborem obce ve spolupráci s Komunitním centrem. Zvláštní poděkování patří Petru
Sosíkovi za přípravu a mix hudby, Jakubovi Sýkorovi za instalaci audio techniky
a Jarce Čampulové za čepování piva. Tentokrát byla párty ve stylu retro 60. až 90. let.
K tanci a poslechu hrála reprodukovaná hudba vč. promítání videoklipů, která vylákala
na parket téměř všechny účastníky, včetně dětí, jejichž neutuchající energie až
do pozdních hodin byla neuvěřitelná.
Piva Svijany a Fabián mizely ze sudů rychle, neboť byly vynikající. Panovala uvolněná
přátelská atmosféra a zábava, která nám dala zapomenout, alespoň jednou v roce,
na všední problémy. Oživením bylo několik účastníků, kteří se dostavili v retro
kostýmech, za což jim patří velký dík. Kéž by byli inspirací pro ostatní na letošní párty.
Půlnoc jsme oslavili přípitkem a donesenými ohňostroji. Okolo třetí hodiny ranní se
sice unavení, ale šťastní že se párty vydařila, vydáváme domů s přáním aby příště
dorazilo více lidí.
Vždyť jde o to udělat si legraci sami ze sebe a pobavit se. Snad bude tento článek
inspirací pro ostatní, aby odhodili stud a předsudky a letošního Silvestra se zúčastnili

Druhá beseda se Štěpánem Rakem

Lukáš Trögler

V neděli 20. 1. 2019 se konala v pořadí již druhá beseda s paleontologem Mgr. Štěpánem
Rakem. Tentokrát na téma “Koněprusy - ráj tropického moře.” Přednáška byla
zaměřena na konkrétní živočichy žijící na našem území před 400 miliony let. Tehdy
se zde nacházel mořský útes který překypoval životem a dnes může každý najít
v našem okolí zkamenělé pozůstatky jeho obyvatel. Výklad byl velmi poutavý a zajímavý
vč. názorných obrázků. K prohlédnutí bylo mnoho nálezů zkamenělin a kdo si
přinesl své nálezy, mohl si je odborníkem nechat určit. Děkujeme Liborovi Kašičkovi
za organizaci besedy, která nám pomohla uvědomit a vážit si toho, že naše obec se
nachází na zcela unikátním místě světového významu a že je dobré o tom něco vědět.
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Koněpruské reminiscence

Libor Kašička

Slovník cizích slov uvádí u slova reminiscence jako jedny z jeho možných významů:
vzpomínání, popř. rozjímání nad minulostí, což je přesně to, co by mělo být smyslem
a náplní této naší nově vzniklé rubriky. Na tomto místě a pod touto hlavičkou
bychom Vám tedy rádi, pokud možno pravidelně, předkládali různé zajímavé obrázky
z minulosti našich dvou obcí, případně doplněné o vzpomínky pamětníků, vážící se
k danému obrázku.
Pro toto číslo jsem zvolil dvojici snímků z druhé poloviny 50. let minulého století,
z období kolektivizace našeho venkova, zobrazující koněpruské „družstevníky“ při
svážení sena. Na snímcích je zachycen údajně první družstevní traktor v Koněprusech
táhnoucí několik, za sebou zapojených, valníků vrchovatě naložených senem. Na
traktoru jsou zachyceni naši někdejší sedláci a v době pořízení snímku již, z donucení,
družstevníci, pánové Macourek, Cipra, Jirásek, Preisler a kovář a strojník Bohumil
Kašička starší.
Jak vidno všichni pánové byli, navzdory okolnostem doby, zjevně v dobré náladě.
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Jubilanti
V prosinci 2018:
14. 12. oslavila 70 let paní Marie Fürstová
27.12. oslavil 75. narozeniny pan Jan Preisler
V lednu 2019 oslavili či oslaví narozeniny tito naši občané:
7.1. oslavila 88. narozeniny paní Věra Súletá
14.1. oslavila rovněž 88. narozeniny paní Milada Nesporá
22.1. oslavil 88. narozeniny Ing Antonín Smíšek
29.1. slaví své 75. narozeniny paní Danuše Routová
Všem oslavencům ještě jednou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a životního elánu!
Za kulturní výbor OÚ v Koněprusích budou v tomto roce chodit našim jubilantům
blahopřát členové kulturního výboru: paní Milena Troglerová, pan Libor Kašička, paní
Jarmila Sudíková a paní Ivana Čampulová.
Občasný zpravodaj Zlatý kůň vydává Obec Koněprusy.
fotografie: Lukáš Trögler, Libor Kašička a další grafická úprava a sazba: Jakub Sýkora
vedoucí vydání: Jarka Čampulová kontakt: redakce@koneprusy.cz
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