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Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Studený prosinec - brzké jaro.
Vážení spoluobčané,
úvodem bych chtěl všem občanům Koněprus a Bítova poděkovat za důvěru, kterou
jste mně vyjádřili svými hlasy při letošních komunálních volbách. Právě Vaše důvěra byla
jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl přijmout funkci starosty. Svou práci s
naším novým obecním zastupitelstvem budu dělat poctivě, spravedlivě a věřím, že Vás
nezklamu.
Dalším důvodem mého rozhodnutí je třeba dokončení práce, kterou jsme
v uplynulém volebním období započali. Hlavně se jedná o projekt ČOV, kanalizace a
vodovodu. Tato jedna z největších investičních akcí v naší obci se již rozběhla, proto
žádám všechny občany, aby měli s touto stavbou trocha strpení, neboť budeme do konce
září 2015 omezeni v dopravě (bližší informace o stavbě Vám budeme s předstihem
sdělovat).
V případě získání dalších dotací, bych chtěl pokračovat v opravě budovy bývalé
školy a to hlavně novou střechou, výměnou oken a zateplením fasády.
Závěrem bych rád poděkoval členům předchozího zastupitelstva v čele s Jiřím
Bartošem za veliký kus dobře odvedené práce, na který budeme navazovat, a já pevně
doufám, že se nám to společnými silami podaří.
S přáním pevného zdraví a spokojenosti v roce 2015 Vám všem přeje Radek Havlíček
www.koneprusy.cz
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Společné prohlášení zastupitelstva
pro volební období roku 2014 - 2018
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hnutí SPOLU pro Koněprusy a Bítov a hnutí RŮZNÍ pro jednu obec
1. Priorita veřejného zájmu nad osobním zájmem zastupitelů
a) Bude zachována priorita projednávání obecních záležitostí nejprve mezi zastupiteli a až po přijetí
konečného společného rozhodnutí bude jednotně komunikováno směrem k občanům. Do přijetí
konečného společného rozhodnutí je záležitost předmětem mlčenlivosti. Důvodem je jednotný
postup, transparentnost a zklidnění emocí v obcích.
b) Zastupitel je vždy nejprve veřejnou osobou s prioritou jednat dle platné legislativy
ve veřejném zájmu a až poté soukromou osobou s osobními zájmy. S touto prioritou se zastupitelé
zavazují hlasovat a komunikovat s občany.
c) Bude zachována informovanost mezi zastupiteli, každý zastupitel je povinen se seznámit
s projednávanou záležitostí tak, aby mohl reagovat směrem k občanům jednotně s ostatními
zastupiteli.
d) Zastupitel je povinen se aktivně účastnit zasedání Zastupitelstva a zpracovávat úkoly dle termínů a
dle zodpovědnosti svěřeného odboru.
e) Zastupitel je povinen do složky vedené o sobě v obci, poskytnout kontaktní informace pro veřejnost
a osobní údaje pro potřeby úřadů.
2. Řízení obcí pro zvýšení efektivnosti a transparentnosti občanům
a) Budou vytvořeny plány činnosti jednotlivých výborů, nastaveny úkoly a termíny splnění.
b) Práce zastupitelů bude pravidelně vyhodnocována a komunikována občanům
3. Otevřená komunikace s občany
Na dotazy či připomínky občanů zastupitelstvo veřejně odpoví, prioritně podle oblasti, které se dotaz
či připomínky týkají. Ve sporných či všeobecných dotazech zodpovídá starosta.
4. Podpora seniorů a volnočasových aktivit dětí a mládeže
Kulturní a sociální výbor provede průzkum zájmu (obědy pro seniory a volnočasové aktivity pro děti
a mládež), na jeho základě bude vybrán nejvhodnější dodavatel, výše příspěvku bude předmětem
dohody a odsouhlasení zastupiteli.
5. Komunikace Za školou
Budeme hledat řešení k vymáhání příspěvku za zhodnocení pozemků viz Usnesení z Veřejného
zasedání dne 30. 9. 2014.
6. Budova školy a její budoucnost
a) Prostor školy bude otevřen pro komerční i neziskové aktivity dle doporučení Kulturního odboru a
schválení Finančního a Kontrolního výboru.
b) Bude ustanoven správce budovy
c) Plán další rekonstrukce budovy a její financování bude předmětem dohody a odsouhlasen zastupiteli
s přihlédnutím k aktivitám dalších subjektů využívající tento prostor pro svou činnost.
d) Podpora školek na základě dohodnutých podmínek
7. Stanovisko Zastupitelstva k fungování komunitního Spolku (nyní Komunitní centrum)
Zastupitelstvo navrhne Spolku osamostatnění pro transparentnost účetnictví obce i Spolku a pro
zlepšení a zefektivnění komunikace mezi obcí a Spolkem.
8. Plán rozvoje a udržitelnosti obcí
Plán dalšího rozvoje obcí bude komunikován otevřeně s veřejností.
9. Stanovisko zastupitelů k počtu zastupitelů
V tomto volebním období bude zváženo schválení zvýšení počtu zastupitelů z 5 na 7 pro efektivní
fungování obecních záležitostí.
10. Řešení kanalizace a vodovodu pro obec Bítov
Zastupitelstvo v tomto volebním období bude hledat varianty řešení odpadních vod, kanalizace a
vodovodu pro obec Bítov.
www.koneprusy.cz

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych i já přispěl se svou troškou do našeho Zpravodaje a informoval Vás o
mém úkolu v zastupitelstvu obce. Musím však začít od začátku, a to volbami do obecního
zastupitelstva a dění kolem. Jak jsem uvedl v našem předvolebním prospektu, mám za sebou 10
let ve funkci zastupitele. Některým z Vás se to bude zdát divné, neboť volební období jsou
čtyřletá. Do zastupitelstva obce jsem se dostal jako první náhradník v roce 1992 za starostu p.
Tröglera, který z funkce odstoupil. Další volební období bylo 1994-1998 a dále 2010-2014, což
dohromady čítá 10 let. Na tomto místě musím poděkovat Vám voličům, kteří jste mi dali hlas, a
domnívám se, že tak ocenili to, čím jsem přispěl k chodu obce, ať již jako předseda stavebního
výboru (realizace výstavby plynovodu), kterou jsem nezařídil, jak bylo mylně uvedeno v
předvolebním prospektu, ale podílel jsem se na koordinaci a celou stavbu jsem oddozoroval,
jako zástupce obce společně s vedoucím berounské pobočky středočeské plynárenské p.
Josefem Sudíkem. V minulém volebním období jsem měl na starosti výbor Kulturně- sociální,
kde mi významně pomáhal a svými nápady rozšířil paletu akcí pořádaných obecním úřadem Ing.
Petr Kadleček. Ale dost historie.
V současné době mi připadl úkol předsedy stavení komise v období, kdy se rozjíždí další
velký projekt, a to je výstavba čističky odpadních vod, splaškové kanalizace a vodovodu v obci
Koněprusy. Tento projekt se může uskutečnit nejen díky dotaci z Evropských fondů, ale i za naší
spoluúčasti, která tvoří třetinový podíl. Celková cena díla se bude pohybovat přes 40 milionů
korun. Proto jsem si do stavebního výboru vybral jako své rádce, jak techniky, tak praktiky,
abychom tento projekt zvládli co nejlépe. Tato stavba musí být dokončena do konce září r. 2015.
A to včetně asfaltového povrchu silnic procházejících naší obcí. Povrchy ulic bychom rádi řešili v
roce následujícím, tj. r. 2016.
Nyní mi dovolte seznámit Vás se jmény členů komise, jsou jimi: Ing. Vlastimil Fiřt, Ing.
Radek Novák, Josef Houba, Jaroslav Preisler, Jiří Melichar, a jako odborník v oblasti lesů RNDr.
Jeňýk Hofmeister.
A nyní k samotné stavbě. Začátkem listopadu převzala staveniště firma, která vyhrála
výběrové řízení, a to: Lesostavby Beroun s.r.o. Stavbu zahájila položením kabelu nízkého napětí
od trafostanice po hranici pozemku pro čističku odpadních vod v délce cca. 400 m. Po položení
přívodu elektriky do budoucí příjezdové komunikace se začaly ukládat šachty a potrubí, které
přivedou z naší obce splaškové vody z domácností. Tato trasa je označena jako „Stoka A“ a její
ukončení (v prvním týdnu prosince r. 2014) je v prostoru křižovatky u Bartoníčků. Dále bude
stavba pokračovat „Stokou A3“, jež povede ulicí U školy. Její obyvatelé budou včas upozorněni
na částečné nebo úplné uzavření této ulice. Postup prací bude takový, že bude proveden výkop,
osazena šachta, položeno potrubí mezi touto šachtou a další šachtou. Potrubí bude zasypáno,
zhutněno a zarovnáno s vedlejším povrchem ulice a takto bude pokračováno od šachty k šachtě
až na konec ulice. Pro občany, kteří potřebují jezdit osobním vozidlem, bude možnost parkování
buďto na komunikaci vedoucí od Hrebeňů k silnici U hájku. Nebo v centru obce. Občané však
musí počítat s tím, že některý den nebudou moci ke svému domu dojet. Tato ulice by měla být
(pokud počasí dovolí) dokončena cca. do dvou měsíců. Další ulicí bude Ulička horní (kolem
Havlíčkovic a Vlasty Nováka) až ke kapličce. Začátek bude včas oznámen a upřesněn. V místech
kde bude dokončen hlavní řád- stoka se budou dělat i přípojky vedoucí na hranici pozemku.
Hlavní řád kanalizace vedoucí po silnici průtahem obce bude zahájen až po zimním období kvůli
údržbě sjízdnosti komunikací a to nejdříve 1. 4. 2015. Proto Vás občany znovu prosím a žádám o
shovívavost a ohleduplnost mezi sebou, ale i k firmě, která tyto práce bude vykonávat, za což
Vám předem děkuji.
Miroslav Sudík
www.koneprusy.cz
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STALO SE
Tvoření s architekty Nezevli.cz
V září
u
nás
proběhl
architektonický workshop, organizovaný
ve spolupráci obce a sdružení mladých
architektů Nezevli.cz. Navázal tak na jarní
studii našeho prostředí a našich potřeb,
která vznikla při společném setkání
v Komunitním centru a jejíž výsledky si
můžete ještě prohlédnout na panelu
ve zvýšeném přízemí bývalé školy. Stejně
jako na jarním tak i na tomto tvůrčím
setkání se mohl zapojit nápady, názory i
přiložením rukou k dílu kdokoli z obce a
ovlivnit tak projekty, které se nakonec
realizovali.
A tak i díky některým z Vás došlo
k realizaci obecního ohniště s posezením,
obecní pece, sušičky ovoce a převlečení
zastávky u kaple do nápaditého kabátu a
obohacení o veřejnou knihovničku.

Počasí moc nepřálo a projekty byly
náročné a tak se nestihlo dokončit stříšku
u sušičky a postavit střechu nad pecí.
Doufám, že se mezi námi najdou
ještě pomocné ruce a vůle díla do jara
4

dokončit, aby bylo možné slavnostně pec
odzkoušet. Noví zastupitelé již vyspravili
podlahu v zastávce a tak zastávku čeká již
jen oprava střechy.
Jiří Bartoš

Podzimní úklid obcí

4. 10. se uskutečnil tradiční podzimní
úklid našich obcí a jejich okolí. Všem
zúčastněným patří velký dík, jelikož svými
činy dávají najevo, že jim není lhostejné
místo, ve kterém žijí a působí.

Posvícení
18. 10. proběhl už druhý ročník
Koněpruského Posvícení. Zavítalo na něj
přes 200 lidí a vypadalo, že si akci hezky
užili. Počasí nám přálo, takže hody mohly
probíhat i venku pod širým nebem. Sešlo
se dost místních, ti starší si rádi zapěli
v doprovodu harmonikáře.

K dobrému chutnání nám pak zahrála
skupina Hromosvod pod vedením
Ondřeje Fencla a skvělým nazvučením

www.koneprusy.cz

nově pořízenou technikou v rukách
Jakuba Sýkory.
Děti si mohly na
posvícení zatvořit díky dílničkám, které
připravila Stáňa Králová s její sestrou,
Kačka Melicharová a školka Koník. Díky
setkání s mladými architekty se podařilo
také domluvit venkovní lanové aktivity,
na kterých se děti dosyta vyřádily.

V neposlední řadě se děti mohly pobavit
u divadélka O větrném králi, které pro
děti opět zajistil Jiří Bartoš. Pro ty, kteří si
chtěli odpočinout, byla v prostorách
Komunitního centra vytvořena kavárna s
výbornou Nesspresso kávou a hernou pro
menší děti. Celé posvícení doplňovaly
také trhy převážně vlastních výrobků,
které probíhaly v 1. patře školy.

k nám vrátila po delší době a byla velmi
příjemně potěšená změnou prostor a tím,
že se v sále nekouří. A bylo to znát i na
účasti, která byla opravdu hojná.

Za komunitu děkujeme všem, kteří nám s
akcí jakýmkoliv způsobem pomohli
včetně zodpovědné pomoci s vybíráním
vstupného našim mladým pomocníkům a
všem ženám za upečení koláčů a dobrot.
Bára Čermáková a Katka Vacková

Na závěr celého dne jsme uspořádali
večerní Tancovačku, kde nám do kroku
hrála oblíbená skupina GAMA. Ta se
www.koneprusy.cz
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Oslava 28. října

Po roce jsme si opět spolu s paní farářkou
připomněli svátek vzniku samostatného
Československého státu. Ve zcela
zaplněné a příjemně vyhřáté kapli nás
nejprve svými tóny pohladil student
konzervatoře ve hře na kytaru Jonáš
Kaufman, abychom se pak tradičně
s lampiony v rukou vydali průvodem
k pomníku padlých na návsi. Zde nám
dobu vzniku republiky připomněla paní
farářka citací z dopisu Tomáše G.
Masaryka a zastupitelé Radek Havlíček a
Miroslav Sudík položili k pomníku obětí
první světové války věnec. Důstojnou
vzpomínku jsme zakončili zpěvem hymny.
Jiří Bartoš

Cestovali jsme do
Norska
Norsko – 13 chvál jedné země…
…tak se jmenovala letošní poslední
beseda s cestovatelem. Tím je RNDr.
Vladimír Lemberk, který k nám, do
Koněprus přijel v sobotu 1. listopadu už
po šesté.
6

V sále školy už čekala řada cestovatelů,
kteří již vědí, jak takovéto cestování
v obrázcích i ve zvukových ukázkách
probíhá.

Na besedě doprovázené množstvím
krásných projekcí norské krajiny,
účastníkům představil specifika Norska.
Povídali jsme si o zemi, která patří
k nejkrásnějším evropským zemím. Pro
svojí nádhernou barevnou přírodu je
vyhledávaným cílem turistů. Cestování po
Norsku je prý snadné díky fungující síti
kempů, ale i možnosti táboření v přírodě.
Pozorným a vnímavým cestovatelům
nabízí silné dojmy krajiny hor, fjordů,
vodopádů, ale i trollů a příjemných lidí.
Cestování po Norsku si užijí i fotografové,
kteří mohou využít množství barev –
podle jedné pověsti se prý v Norsku barvy
narodili – a krajiny nasvícené nízko
postaveným Sluncem. Cestování si užijí
rybáři, pro které je Norsko zemí
zaslíbenou.
Cestování si užijí horolezci, kteří v Norsku
najdou jedny z nejlepších horolezeckých
terénů. Cestování po Norsku si nemohou
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vynachválit „kytičkáři“, kteří si užívají
množství květin, ale i hub.

Svatý Martin
Letos jsme již potřetí společně s našimi
dětmi oslavili svátek Svatého Martina.
Program zahájili děti ze školky Koník pod
vedením Pavly Dobešové zpěvem
Martinských písní. Pak jsme si vyslechli
příběh Svatého Martina a pohádku
s tématem o dělení se s ostatními.

Cestování Norskem je přitažlivé pro
romantiky, kteří hledají romanticky
zádumčivou krajinu a ocení polární záři.
Cestování po Norsku je ale i pro ty, kteří
se věnují koupání a potápění. Teplota se
v letních měsících může pohybovat mezi
150C – 200C… Cestování po Norsku si tedy
užije každý, kdo rád poznává nové země.

Po pohádce jsme za svitu lucerniček a
lampionů vyrazili po cestě lemující
světélky hledat Martinský poklad. Dorazili
jsme až k místu se zářící dýní.

Po chvíli tichého očekávání se k nám ze
tmy, vynořil sám Martin na bílém koni.
Tak jako loni přivezl koš plný martinských
rohlíčků, o které jsme se každý s někým
rozdělili.
Jiří Bartoš

A my jsme měli možnost se tam vypravit
při nedávné besedě. Už teď nám tu další
pan Vladimír Lemberk přislíbil.
Petr Kadleček

www.koneprusy.cz
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Předadventní jarmark
Již potřetí týden před první adventní
nedělí pro Vás komunitní dobrovolníci
připravili tradiční předadventní jarmark.
Na návštěvníky ale tentokrát čekalo
několik novinek. Hned venku u vchodu
voněl stánek s trdelníky. Uvnitř pod
nebeským sálem plným trhovců a
tvůrčích dílniček dunělo peklo, ze kterého
se šířila vůně pekelných klobásek.
V přísálí se prohýbaly stoly pod
napečenými dobrotami koněpruských
paniček a andílci poletovali nejen
v Andělské cukrárně, která voněla kávou
a kde zároveň děti mohly sledovat pásmo
filmových pohádek.
V patře pak byli další trhovci a farmářské
palačinky.
O program se postarala Houslová pážata,
velmi milé a nadané dětské houslové
uskupení z Vráže a okolí.

V připravených dílničkách si mohly děti
vyrobit svícen, neboť na ně na závěr
jarmarku čekala adventní spirála.
Adventní spirála je krásným symbolem
cesty do vlastního nitra, v němž lze najít
světlo, kterým můžeme prozářit sebe
i svět kolem nás. Symbolická cesta
hledání a zažehnutí světla v duši, které
nám pomáhá překonat dlouhé zimní
8

období. A tak v tomto období radostného
očekávání příchodu Vánoc děti doprovází
anděl do středu spirály z chvojí, kde se
s nimi rozdělí o světlo, kterým zažehne
jejich svíčky. Prožitek dětem ještě
umocnil krásný, něžný zpěv adventních a
vánočních písní Báry Čermákové a Mirky
Sudíkové.

Jarmark se tedy opět vydařil, za což je
třeba hluboce poděkovat všem, kteří
svou prací udělali něco pro ostatní.
Jiří Bartoš

V Komunitním centru se
točil film s P. Novým
Mikeš Kořínek, student 3. ročníku
Waldorfského lycea si jako ročníkovou
práci vybral natáčení krátkometrážního
filmu na motivy povídky Charlese
Bukowského Zenová svatba.
Jak už lze odhadnout z názvu povídky,
velká část filmu se odehrává na svatbě. A
to byl jeden z hlavních důvodů, proč
mladý pan režisér nás oslovil, zda by
mohl použít pro své natáčení prostory
našeho sálu a přísálí.
Jediný profesionální herec, který ve filmu
hraje, je dlouholetý herec divadla Ypsilon
Pavel Nový. Zájemci o komparz tak měli
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možnost si tuto neděli zahrát po jeho
boku. Pavlu Novému i Mikeši Kořínkovi se
u nás velmi líbilo, a tak se nechali slyšet,
že pokud bychom měli zájem, mohli by u
nás na jaře uspořádat veřejnou projekci
studentského dílka. Do té doby ale ještě
čeká mladého pana režiséra hodně práce.

CO NA NÁS ČEKÁ
V této rubrice Vás budeme vždy
informovat o akcích, které se připravují.
Na akce, kde bude již uveden přesný
datum a čas již většinou nebudeme
roznášet samostatné pozvánky. Proto si
tyto informace poznamenejte, a nebo
ještě lépe, poslední výtisk zpravodaje
uchovejte do vydání nového čísla 

Člověk jedná buď na základě vzpomínek,
nebo z inspirace. Vzpomínka vychází z
mysli a je často podbarvená pocitem
strachu,
inspirace
je
otevřenost.
Inspirace se projevuje třeba jako nápad,
který nám přijde, když to nejméně
čekáme a pak se divíme, odkud se vzal.
Většina z nás však žije ze vzpomínek, aniž
bychom si to uvědomovali. Skrze inspiraci
přichází do naší mysli poselství. Je-li však
plná vzpomínek, inspiraci neslyšíte a
nemůžete na jejím základě jednat.
Dovolujeme si Vás pozvat na novou
výstavu fotografií Jana Hakena. Na dvou
snímcích se nechal inspirovat malebným
krajem naší obce. Poznáte, které to jsou?
Jan Haken, Jiří Bartoš

Výstava fotografií Jana
Hakena

Pravá Mexická Salsa

Svět ve stoje na hlavě

MEXICKÁ SALSA s Enriquem

Připadá Vám náš svět stále více absurdní,
zvrácený, na hlavu postavený?
Kdo je za tuto situaci ale zodpovědný?
Co určuje lidské chování?

Od listopadu 2014 do ledna 2015 máme
všichni možnost naučit se základy tohoto
tradičního latinskoamerického tance, a to
pod vedením rodilého mexičana Enriqua.
Výjimečná taneční série zahrnuje 3 lekce,
vždy v délce 3 hodin, z nichž první se
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konala 21. 11. 2014. Zúčastnilo se jí šest
párů a všichni se rozhodli, pod vlivem
tohoto zážitku, v kurzu pokračovat.
V úvodu jsme se dozvěděli něco o tom, že
salsa představuje kombinaci latinsko
amerických kultur - snoubí v sobě prvky
jazzu s kubánským rytmem a tanců
merenge, cumbia a jiných, ale že jde
především o komunikaci jednotlivce, v
páru a mezi sebou navzájem, a vnímání
hudby a jejího rytmu.
Pak už jsme se lehce procvičili a zahřáli
svaly. Taneční kroky jsme se nejprve učili
samostatně, poté v páru, následně jsme
přidali pomalejší hudbu a pokračovali
různými kombinacemi kroků na stále
energičtější a svižnější muziku. Dokonce
jsme zvládli i první jednoduchou otočku!
Cílem celého kurzu je nejen zvládnutí
základních kroků a otoček, ale především
příjemně strávený čas ve společnosti. K
tanci se samozřejmě podává i mexické
občerstvení.

Vítání občánků, Mikulášská
nadílka a přání seniorům
Dne 6. 12. 2014 v 15:00 se uskuteční
tradiční vítání občánků, spolu s přáním
seniorům a s Mikulášskou nadílkou pro
nejmladší občany. Mezi nové občánky
Koněprus letos vítáme:
Marii Trenčínskou
a Adama Boučeka
Všem nově přivítaným občánkům
přejeme mnoho zdraví a úspěchů do
budoucna!
Spolu s přáním seniorům bychom
rádi udělali průzkum zájmu o dovoz obědů
v hodnotě cca do 70,- Kč. Podle zájmu
pak oslovíme možné dodavatele. Máme
již zjištěno, že v této cenové kategorii lze
zajistit kvalitní a dostatečně velké porce
(většinou vystačí i na večeři ). Proto
prosíme seniory, aby při podpisu převzetí
daru neopomněli v sloupečku vedle
sdělit, zda by měli o tuto službu v příštím
roce zájem.
Katka Vacková, Jiří Bartoš

Setkání komunity
Další hodina proběhne 12. 12. 2014 od
19:00 na sále v budově školy.
Budeme se těšit na další z vás! Nebojte
se, nestyďte se, můžete se zapojit kdykoli
během kurzu!
Lednová lekce bude otevřena i pro
neregistrované,
sérii
zakončíme
´´salzotékou´´.
Alena Rendon, Katka Nováková
10

Nejbližší setkání komunity, kdy budeme
asi především řešit, jakou bude mít
podobu v příštím roce, bude tuto středu

10. 12. v 19:00
Vřele vítáni budou i ti, kteří by rádi přišli
poprvé 
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Pozvánka do Klubu žen

Vánoční pochod

Milé sousedky,
cítím velkou radost, že založením,
fungováním a hlavně pohodou, která
vládne našim setkáním Klubu žen
Koněprusy a Bítov se prokázalo, že tam,
kde je dobrá vůle, je možné uskutečnit
cokoliv. Scházíme se po společné dohodě
v neděli v podvečer a nad tématy nebo
činnostmi, které nás zajímají - například
jsme poznávaly ženskou intuici a energii
prostřednictvím tarotu, zdobily jsme
perníky na posvícení, učily se základy
háčkování, pletly košíky a tácky z pedigu...
Náš klub je otevřen všem místním ženám
a jejich kamarádkám, příbuzným a
známým, prostě všem ženám, které se
chtějí něco naučit, něco poznat, načerpat
pohodu a hlavně předávat svou ženskou
moudrost a inspiraci, která je přítomná
napříč všemi věkovými kategoriemi.
Termíny setkání jsou i s tématy vyvěšené
dostatečně dlouho dopředu na vývěsce
OÚ v Koněprusích a zveřejněné na webu
Komunitního centra. Přijďte, rády Vás
mezi sebou přivítáme a těšíme se na Vás!
Za Klub žen Stanislava Králová

Tradiční Vánoční pochod se
koná v sobotu 27. 12. 2014
Sraz 12.00 hod u kapličky

Tradiční bruslení
Vánoční a Silvestrovské bruslení je opět
zamluveno  Brusle nachystejte na

25. 12. v 11:15 – 12:45
31. 1. čas bude upřesněn

Na hojnou účast se těší Vlasta Fiřt

Mezinárodní seminář
Intuitivního vzdělávání

Děti jsou od přírody zvídavé, kreativní,
plné fantazie, aktivní, otevřené, ale také
zranitelné. V tomto stavu mají přístup ke
svému plnému potenciálu. Je to výchozí
bod každého dalšího rozvoje. Chceme-li
se s dětmi skutečně potkat a být jim
dobrou živnou půdou pro jejich vývoj, tak
to nejlepší, co pro to můžeme udělat, je,
když my samotní budeme zvídaví,
kreativní, plní fantazie, aktivní, otevření,
ale také zranitelní. Když se nacházíme
v této otevřenosti, zažíváme také
nejkvalitnější život – díky komunikaci,
pospolitosti a kontaktu. Dětem jde
především o takovou plnou kvalitu života.
Chcete-li nahlédnout pod pokličku
tříletého sebevzdělávání pod vedením
mezinárodně uznávaných lektorů (poprvé
v ČR!), máte možnost se přijít podívat 1. –
4. 1. 2015 na již 4. seminář odehrávající
se v našem Komunitním centru.
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Setkání s pamětníky

Dne 24. 11. 2014 oslavil 60. narozeniny
pan Rostislav Novák

Podvečer zajímavého vyprávění s našimi
pamětníky. Přijďte zavzpomínat či si
poslechnout, jak se žilo v našem kraji
před lety a jaká životní moudra nasbírali
na své pouti naši starší spoluobčané 

Setkání s pamětníky
v sobotu 24. 1. od 17 hod
v Komunitním centru
Masopust 2015
Na vědomost se dává, že Masopust 2015
se bude konati z důvodu jarních prázdnin
našich školních pážat až

28. 2. 2015
neboť bychom velice rádi, abyste se do
jeho příprav a bujarých oslav zapojili v co
nejhojnějším počtu.

JUBILEA
Dne 7. 7. 2014 oslavila 80. narozeniny
paní Irena Havlíčková
Dne 9. 7. 2014 oslavila 60. narozeniny
paní Věra Nováková
Dne 22. 8. 2014 oslavil 60. narozeniny
pan Libor Cajthaml
Dne 4. 9. 2014 oslavil 80. narozeniny pan
Antonín Vild
Dne 25. 10. 2014 oslavila 86. narozeniny

Dne 28. 12. 2014 oslaví 60. narozeniny
pan Josef Houba
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a
štěstí do dalších let!

Inzertní rubrika
V této rubrice si můžete nechat otisknout
inzerát na něco, co potřebujete koupit či
prodat. Je možné touto cestou hledat či
nabízet i drobné služby.

ZÁPISY Z VEŘEJNÝCH
ZASEDÁNÍ
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Koněprusy ze dne 6. 11. 2014

Zasedání Zastupitelstva obce Koněprusy
(dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18,00 hodin dosavadním starostou
obce Mgr. Jiřím Bartošem („dále jako
„předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům
zastupitelstva obce (při prezenci)
předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona
č.491/2001 Sb., o
volbách
do
zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů,v platném znění.

paní Marie Vinšová
12

www.koneprusy.cz

Předsedající schůze konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v
souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhůsoudu
na neplatnost voleb nebo hlasování.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Koněprusy zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
29. 10. do 6. 11. 2014. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5
členů zastupitelstva (z celkového počtu
všech 5 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva:
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2
zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Koněprusy a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“ a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu.
Určení ověřovatelů a zapisovatele:

Předsedající navrhl určit ověřovateli
zápisu Kateřinu Vackovou a Janu
Melicharovou a zapisovatelem Věru
Šilarovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající
možnost
vyjádřit
se
přítomným občanům.
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Melicharová, Vacková a Bartoš:
„Pro“
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s
návrhem programu v souladu s
pozvánkou
předanou
členům
zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění.
Před
hlasováním
dal
předsedající
možnost
vyjádřit
se
přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu
programu:
Zastupitelstvo obce Koněprusy schvaluje
následující
program
ustavujícího
zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
• určení způsobu volby starosty a
místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
II) Zřízení finančního, kontrolního,
stavebního a sociálně kulturního výboru
• určení počtu členů finančního a
kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
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• volba předsedy kontrolního výboru
• volba předsedy stavebního výboru
• volba předsedy sociálně kulturního
výboru
• volba členů finančního výboru
• volba členů kontrolního výboru
• volba členů stavebního výboru
• volba členů sociálně kulturního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
IV) Diskuse
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Melicharová, Vacková a Bartoš:
„Pro“
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod I - volba starosty a místostarosty
Určení způsobu volby starosty a
místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li
zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty
a
místostarosty
veřejně
hlasováním.
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Melicharová, Vacková a Bartoš:
„Pro“
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty
a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány
následující
návrhy:
Člen
zastupitelstva Petr Kadleček navrhl zvolit
do funkce starosty Radka Havlíčka. Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
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své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koněprusy volí
starostou Radka HAVLÍČKA.
Výsledek hlasování: Sudík, Kadleček,
Melicharová, Vacková a Bartoš: „Pro“,
Havlíček se zdržel
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Jiří Bartoš poděkoval občanům za
spolupráci v uplynulém volebním období
a popřál Radeku Havlíčkovi ke zvolení a
předal
mu
funkci
předsedajícího
zasedání.
Navrhování
kandidátů
na
funkci
místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Petr Kadleček navrhl
zvolit do funkce místostarosty Miroslava
Sudíka. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koněprusy volí
místostarostou Miroslava SUDÍKA.
Výsledek hlasování: Havlíček, Kadleček,
Melicharová, Vacková: „Pro“, Sudík se
zdržel
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod II - Zřízení finančního, kontrolního,
stavebního a sociálně kulturního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy.
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Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koněprusy zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Melicharová a Vacková: „Pro“
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
zřídilo stavební výbor a sociálně kulturní
výbor, přičemž stavební výbor bude mít
sedm členů a sociálně kulturní výbor 5
členů. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koněprusy zřizuje
stavební výbor se sedmi členy a sociálně
kulturní výbor s pěti členy.
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Melicharová a Vacková: „Pro“
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci předsedy
finančního
výboru.
Byly
podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva
Petr Kadleček navrhl zvolit do funkce
předsedy finančního výboru Janu
Melicharovou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koněprusy volí
předsedou finančního výboru Janu
MELICHAROVOU.
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Vacková: „Pro“, Melicharová se
zdržela
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva
Miroslav Sudík navrhl zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru Petra
Kadlečka. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koněprusy volí
předsedou kontrolního výboru ing. Petra
KADLEČKA.
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Melicharová a Vacková: „Pro“, Kadleček
se zdržel
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Volba předsedy stavebního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci předsedy
stavebního
výboru.
Byly
podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva
Petr Kadleček navrhl zvolit do funkce
předsedy stavebního výboru Miroslava
Sudíka. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným
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občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koněprusy volí
předsedou stavebního výboru Miroslava
SUDÍKA.
Výsledek hlasování: Havlíček, Kadleček,
Melicharová a Vacková: „Pro“, Sudík se
zdržel
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Volba předsedy sociálně kulturního
výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci předsedy
sociálně kulturního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva Petr Kadleček navrhl zvolit
do funkce předsedy sociálně kulturního
výboru
Kateřinu
Vackovou.
Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koněprusy volí
předsedou sociálně kulturního výboru
Kateřinu VACKOVOU.
Výsledek hlasování: Havlíček, Kadleček,
Melicharová a Sudík: „Pro“, Vacková se
zdržela
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Volba členů finančního, kontrolního,
stavebního a sociálně kulturního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
podávání návrhů na členy kontrolního,
finančního, stavebního a sociálně
kulturního
výboru.
Byly
podány
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následující návrhy: Člen zastupitelstva
Radek Havlíček navrhl zvolit členem
kontrolního výboru: Petra Kadlečka,
Kateřinu
Novákovou
a
Danielu
Červenkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koněprusy volí členy
kontrolního
výboru:Petra
Kadlečka,
Kateřinu
Novákovou
a
Danielu
Červenkovou.
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Melicharová a Vacková: „Pro“
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Člen zastupitelstva Radek Havlíček navrhl
zvolit členem finančního výboru: Janu
Melicharovou, Petru Kadlečkovou a
Stanislavu Královou.
Zastupitelstvo obce Koněprusy volí členy
finančního výboru Janu Melicharovou,
Petru Kadlečkovou a Stanislavu Královou.
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Melicharová a Vacková: „Pro“
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Člen zastupitelstva Radek Havlíček navrhl
zvolit členem stavebního výboru:
Miroslava Sudíka, Vlastislava Fiřta,
Jaroslava Preislera, Radka Nováka, Jana
Hofmeistera, Josefa Houbu a Jiřího
Melichara
Zastupitelstvo obce Koněprusy volí členy
stavebního výboru: Miroslava Sudíka,
Vlastislava Fiřta, Jaroslava Preislera,
Radka Nováka, Jana Hofmeistera, Josefa
Houbu a Jiřího Melichara.
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Melicharová a Vacková: „Pro“
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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Člen zastupitelstva Radek Havlíček navrhl
zvolit členem sociálně kulturního výboru:
Kateřinu Vackovou, Barbaru Čermákovou,
Jiřího Bartoše, Ivu Čampulovou a Jarmilu
Sudíkovou
Zastupitelstvo obce Koněprusy volí členy
sociálně kulturního výboru: Kateřinu
Vackovou, Barbaru Čermákovou, Jiřího
Bartoše, Ivu Čampulovou a Jarmilu
Sudíkovou.
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Melicharová a Vacková: „Pro“
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Bod III – Rozhodnutí o odměnách za
výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby odměny za výkon
funkce všech členů zastupitelstva zůstaly
ve stejné výši jako
v předchozím volebním období.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koněprusy v souladu
s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví hrubé měsíční odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva takto:
Starosta ………………..11 152,- Kč
Místostarosta ………….. 9 612,- Kč
Předseda výboru ……….1 444,- Kč
Výsledek hlasování: Havlíček, Sudík,
Kadleček, Melicharová a Vacková: „Pro“
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Bod IV – Diskuse
Do diskuse se přihlásila paní Sklenářová
s návrhem zvukových nahrávek při
zasedáních, se zařazením bodu do

jednacího řádu o příspěvcích občanů tak,
aby jednotlivé příspěvky činily maximálně
2 minuty a aby byl uskutečněn zájezd do
Polska za nákupy.
Do diskuse se též přihlásila paní Pavla
Dobešová se zájmem pokračovat
v provozu dětského hlídání dětí v budově
školy.Ing. Smíšek navrhl zhotovit závoru
na nové komunikaci Za školou a vybírat
mýtné v ceně 50,- Kč.
Předsedající
ukončil
zasedání
zastupitelstva v 19,00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů
zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání
ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1
zákona o obcích
Zapisovatel:Věra Šilarová
Zápis z veřejného zasedání obce
Koněprusy č. 9/2014 ze dne 11. 11. 2014
Přítomni: Radek Havlíček, Miroslav Sudík,
ing. Petr Kadleček, Kateřina Vacková,
Jana Melicharová
Projednávané body:
1)Schválení záměru 303/14/OÚ na
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí
Koněprusy a Středočeským krajem týkající
se pozemku 637/2 o výměře 19 m2.
Jedná se o část komunikace u Havlíčkova
mlýna.
Hlasování: Havlíček, Sudík, Kadleček,
Vacková a Melicharová: „pro“
2)Smlouva o budoucí smlouvě darovací –
bude odsouhlasena na dalším veřejném
zasedání v případě náležitě upravené
smlouvy.
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3)Smlouva darovací na pozemek 637/2
mezi obcí Koněprusy a Středočeským
krajem se projedná na dalším veřejném
zasedání.
4)Poskytnutí sociální výpomoci rodině
Hofmeisterových ve výši 40 000,- Kč – dle
záměru 300/14/OÚ
Hlasování: Havlíček, Sudík, Kadleček,
Vacková a Melicharová: „pro“
5)Podání žádosti o dotaci na vodovod na
MZE ČR – termín do 28. 11. 2014.
Hlasování: Havlíček, Sudík, Kadleček,
Vacková a Melicharová: „pro“
6)Uzavření smlouvy č. 12133171 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na projekt
Kanalizace a ČOV Koněprusy.
Hlasování: Havlíček, Sudík, Kadleček,
Vacková a Melicharová: „pro“
7)Uzavření smlouvy mezi obcí a Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského
kraje o náhradě za omezení užívání silnice
při stavbě kanalizačních a vodovodních
přípojek ve výši 500,- Kč+ DPH. Hlasování:
Havlíček, Sudík, Kadleček, Vacková a
Melicharová: „pro“
8)Schválení záměru 298/14/OÚ na
uzavření příkazní smlouvy s firmou
PROJEKT IV s.r.o. na autorský dozor pro
stavbu Koněprusy – ČOV a kanalizace
v hodinové sazbě 605,- Kč s DPH a
celková cena nepřesáhne částku
198 000,- Kč + DPH.
Hlasování: Havlíček, Sudík, Kadleček,
Vacková a Melicharová: „pro“
9) Diskuse
Četba usnesení ze zasedání – Miroslav
Sudík.
Hlasování: Havlíček, Sudík, Kadleček,
Vacková a Melicharová: „pro“
Zapisovatel: Věra Šilarová
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Zápis z veřejného zasedání obce
Koněprusy č. 10/2014 ze dne 20. 11. 2014
Přítomni: Radek Havlíček, Miroslav Sudík,
Jana Melicharová, Kateřina Vacková
Omluven: ing. Petr Kadleček – služební
cesta
Projednávané body:
1) Schválení záměru 331/14/OÚ pronájmu
prostor Komunitního centra filmaři panu
Kořínkovi pouze za cenu energií.
Hlasování: Havlíček, Sudík, Melicharová,
Vacková: „pro“
2) Schválení záměru 332/14/OÚ pronájmu
prostor Komunitního centra Farní charitě
Beroun pouze za cenu energií.
Hlasování: Havlíček, Sudík, Melicharová,
Vacková: „pro“
3)Podání žádosti o dotaci na vodovod na
MZE ČR ve výši 9 975 971,- Kč s DPH
prostřednictvím firmy ELCOS GROUP
s.r.o.
Hlasování: Havlíček, Sudík, Melicharová,
Vacková: „pro“
4)Úprava rozpočtu – viz příloha – tak, aby
odpovídal skutečnosti.
Hlasování: Havlíček, Sudík, Melicharová,
Vacková: „pro“
5)Objednávku pro firmu ELCOS GROUP
s.r.o. na tyto práce: zpracování zadávací
dokumentace
včetně
organizace
zadávacího řízení na výběr zhotovitele
stavby Koněprusy – vodovod v celkové
výši 40 000,- Kč bez DPH
6)Objednávku pro firmu ELCOS GROUP
s.r.o. na tyto práce: vypracování žádosti o
dotaci MZE 129 180 pro akci Koněprusy –
vodovod ve výši 20 000,- Kč bez DPH a
vypracování žádosti o registraci akce a o
poskytnutístátní finanční podpory do
programu MZE 129 180 pro akci
Koněprusy – vodovod ve výši 30 000,- Kč
bez DPH.
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7)Diskuse – výkopové práce v naší ulici –
odstranění parkujících vozidel, nefunkční
internet v knihovně
Četba usnesení ze zasedání –Miroslav
Sudík.
Hlasování: Havlíček, Sudík, Melicharová,
Vacková: „pro“
Zapisovatel: Věra Šilarová

Svoz popelnic
KONĚPRUSY
10. 12. a 24.12.
7. 1. a 21. 1.
4. 2. a 18. 2.
4. 3. a 18. 3.

BÍTOV
12.12. a 26.12.
2. 1., 16. 1. a 30. 1.
20. 2.
6. 3. a 20. 3.

Poplatek za svoz odpadu prosím uhraďte
nejpozději do 30. 4. 2015

OKÉNKO PRO PŘÍSPĚVKY
OBČANŮ
Toto okénko bude nově sloužit pro
případné příspěvky občanů. A aby dnes
nezůstalo prázdné, vložím do něj tedy
jeden příspěvek 
Vážení zastupitelé,
rád bych Vám poblahopřál ke zvolení a
zaslal krátký vzkaz do úvodu Vašeho
nelehkého, ale krásného období.

Nelehkého, protože jste vpluli do
období, kdy budete nuceni dělit Váš
drahocenný
čas
mezi
rodinu,
zaměstnání, obec a asi zakusíte, že na to
nejcennější Vám již nebude zbývat, a sice
čas na sama sebe. Krásného, protože to
bude naplněný čas, čas, který věnujete
především druhým a to je vždy
povznášející a velkou školou, tedy
posouvající Vaši osobnost ve Vašem
vývoji. Přeji Vám do tohoto období
hodně sil a zdraví a co nejméně těch,
kteří budou mařit či bojkotovat Vaši
práci či snažení ať už přímo, či nepřímo
pomluvami nebo manipulací druhých.
Věřím, že nepodlehnete opojení mocí a
bude se Vám dařit držet nastolený směr
nestrannosti a prioritu veřejného zájmu
nad zájmem osobním. Věřím, že jste si
plně vědomi i toho, že nemáte jen moc
rozhodovací, ale že také máte v rukou
možnost Vaším rozhodováním a
výběrem toho co podpoříte život v obci
někam směřovat. Věřím tedy, že
nepodlehnete populistickým svodům
vyjít vstříc každému podnětu a
podporovat osobní zájmy jako například
neekologickou dopravu stovky kilometrů
za osobními nákupy u zahraničních
obchodníků, ale místo toho budete dále
podporovat aktivity společenské, místní
a
aktivity
s podporou
místních
dodavatelů produktů a služeb. Přeji Vám
tedy do Vašeho volebního období i
dostatek rozvahy, nadhledu a schopnosti
vidět věci v širších souvislostech. Hodně
štěstí všem přeje Jiří Bartoš
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Dovolujeme si Vás pozvat
18. 12. 2014 v 19:00
na Veřejné zasedání zastupitelů
Jeden z hlavních programů bude projednání návrhu rozpočtu na rok 2015

TELEFONNÍ ČÍSLA OBCE:
Kancelář: 311 361 911
Starosta: 724 180 871
Místostarosta: 603 827 603
Redakce zpravodaje: bartos.koneprusy@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla 14. 2. 2015
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