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Váţení spoluobčané,
přes můj slib, ţe s Vámi budu
aktivně komunikovat, jsou to jiţ téměř 3
měsíce, co se Vám naposledy objevil ve
schránkách náš občasník. Příčin je víc,
od technických (kopírka má své nejlepší
roky za sebou a tak jiţ minulé číslo jsem
musel tisknout nouzově jinde), přes
osobní (procházím osobní krizí) aţ po
pro mne skličující prohlédnutí stavu
v jakém jsem úřad převzal.
To,
ţe
přebírám
obec
v rozhádaném stavu jsem věděl dopředu
a počítal jsem s tím, ale netušil jsem, ţe
přebírám v neutěšeném stavu i samotný
úřad.
Na
mysli mám za
léta
nashromáţděný
nepořádek
v celé
budově, nepořádek v písemnostech,
především
smlouvy,
projektová
dokumentace, fakturace a účetnictví
vůbec. Rovněţ technické zázemí bylo
v ţalostném stavu (v místnosti pro
veřejnost absence počítače jak u
pracoviště tajemnice, tak starosty, metry
kabelů skřípajících se mezi dveřmi, u
kaţdého počítače něco nefungovalo, …)
a veškerá dokumentace a pošta
smazána. Kdyţ jsme se začali zabývat
stavem internetových stránek, zjistili
jsme, ţe jsou zaregistrovány nikoli na
obec, ale na bývalou starostku. K heslu
jsme se dostali aţ po více jak čtvrt roce.
Očekával jsem rovněţ, ţe bude úřad po
několikaleté existenci funkce tajemnice
úřadu nastaven a zaběhnut v jiné
podobě, neb právě tajemník úřadu byl
jediný plně placený a zcela uvolněný pro
tuto práci a tak jsem se domníval, ţe
bude styčnou osobou celého úřadu o
kterou se budeme moci v začátcích
opřít. Jednak tomu tak zcela nebylo a
jednak z osobních důvodů k podání
výpovědi. Při vyřizování formalit během
přeobsazení tohoto místa jsem se na
krajském úřadu dozvěděl, ţe jsme asi
nejmenší obcí mající tajemníka a ţe je
tato funkce pro náš úřad zcela

neopodstatněná. Proto byla také přijata
po řádném výběrovém řízení Věra
Šilarová, nikoli jako tajemnice, ale jako
hlavní
účetní
a
administrativní
pracovnice úřadu. Přeji jí do této
nelehké situace hodně sil.
Aby mé řádky nebyly špatně
pochopeny, zmiňuji zde tyto okolnosti
abyste byli informováni, ale zároveň chci
říci, ţe je třeba rozlišovat, zda k chybám
dochází úmyslně či neúmyslně. Je dobré
je nepřehlíţet, ale ani je slepě
zatracovat. Vţdy je potřebné, aby
zůstala otevřená cesta k nápravě. Je
důleţité si umět chybu přiznat. Před
časem jsem Vás informoval, ţe jsem si
vědom, ţe ani já nejsem bez a budu rád,
kdyţ mne na ně upozorníte i kdyţ je to
někdy nepříjemné. Jedině tak se mohou
věci posunout.
Nakonec loučící se kopírku jsme
doplnili
oboustrannou
laserovou
multifunkcí (tiskne, kopíruje, skenuje),
osobní záleţitosti se učím zvládat prací
na sobě a úřad jsme začali uklízet a
napravovat a tak je čas Vás informovat
co je nového.
V prosinci
jsme
se
bohuţel
dozvěděli, ţe přestoţe se obec snaţí jiţ
dlouhá léta o získání dotace na vodovod
a
kanalizaci,
neměla
připravenou
kompletní dokumentaci k podání ţádosti
a tudíţ nemohla být zařazena do
výjimečného kola přidělování dotací ze
zbylých zdrojů ke konci roku. Při
zahájení
vyřizování
potřebných
dokumentů jsme dále zjistili, ţe
v plánech kraje PRVKÚK máme zapsán
pouze vodovod ve výhledu a kanalizaci
vůbec. Tento stav je moţné ţádat
změnit pouze jednou do roka a to
k 30.6. K tomu bohuţel přes upozornění
minulý rok nedošlo a tak tuto ţádost
připravujeme k podání letos.
V lednu jsme podali čtyři ţádosti o
dotace ze Středočeských fondů. Tři
z nich se týkají záměru postupně

vybudovat v budově bývalé školy
komunitní centrum obce. Po bouřlivé,
ale plodné diskusi na veřejném zasedání
byl z velkých projektů nakonec vybrán
projekt komunitní jednotřídní mateřské
školy zaloţený na spolupráci se seniory,
dále podpora volnočasových aktivit
(cvičení, ozvučení sálu a posilovna) a
přemístění knihovny do větších prostor
včetně projekční techniky. Z fondu
ţivotního prostředí jsme zaţádali na
příspěvek při odklízení černých skládek.
V lednu a únoru jsme s Radkem
Havlíčkem
věnovali
nemálo
času
zmapování situace u komunikace „Za
školou“.
Do
rozporu
stavby
s dokumentací nás zasvětil pan ing.
Smíšek, za coţ mu děkujeme. Spolu
s Vlastou Fiřtem, zástupcem stavebního
výboru,
jsme
stav
konzultovali
s projektantem a před dalším kolem
hledání řešení jsme se ještě sešli
s geodetem
a
některými
majiteli
stavebních pozemků (viz. dále zápis ze
schůzky 17.3.).
V únoru jsme také podali ţádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj o
dotaci na opravu zdi u obecní kaple a
Martin Vacek připravil projekt pro
přístřešek pro zahradní techniku a
výsuvný ţebřík.
Rozběhla se také práce na nových
webových stránkách. Důvodem změny
bylo především to, ţe jsme potřebovali
stránky, které bude moci obsluhovat
více administrátorů tak, aby všichni co
nabízejí nějaké aktivity v obci mohly do
nich vkládat aktuální informace. To
přispěje k tomu, aby byly stránky obcí
co nejţivější. Z tohoto důvodu jsou také
propojeny i se sociální sítí facebook. Vše
jiţ
můţete
sledovat
na
www.koneprusy.cz a případně se i
aktivně zapojit.
Jsme také rádi, ţe nám přislíbil
pomoc v péči o obecní lesy Jeník
Hoffmeister. Do doby, neţ bude

připraven plán hospodaření s těmito lesy
včetně jednotných pravidel těţby, jsme
pozastavili samotěţbu dřeva.
V březnu jsem také navrhl Sboru
dobrovolných hasičů změnu financování
podpory od obce. Cílem tohoto návrhu
je maximálně podporovat činnost sboru
oproti dřívějšímu ročnímu paušálnímu
příspěvku.
Rovněţ jsme zahájili další část
projednávání změny územního plánu.
Petra Kadlečková se vedle nápravy
nedostatků ve vedení účetnictví také
ujala řešení dopravní situace na Bítově a
připravuje výběrové řízení na dodavatele
zpomalovacích semaforů. Za obojí ji
velice děkuji.
Děkuji také Aleně Rondon a
sestrám Sudíkovým za zorganizování
jógy s Natašou. Krásně jsme se protáhli.
Velice bohatou činnost také vyvíjí
sociálně-kulturní výbor viz. dále. Část
akcí máme jiţ za sebou a bohatou
nabídku před sebou. Moc za ní děkuji a
těším se na setkání s Vámi na některé
z nich.
Jiří Bartoš
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelů z 13.1. 2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Výsledek výběrového řízení na
tajemnici obce (pí. Šilarová Věra)
2. Doplnění revizního výboru o Veroniku
Kolářovou a Petra Sklenáře
3. Podání ţádosti o dotace pro rok 2011
ze Středočeského Fondu sportu,
volného času a primární prevence,
kapitola Podpora volnočasových a
sportovních aktivit, oblast podpory
neinvestiční, ve výši 100 000,- Kč
(se závazkem spoluúčasti obce ve
výši 9,1% celkových nákladů; tj.
10 000,- Kč)

4. Podání ţádosti o dotace pro rok 2011
ze Středočeského Fondu ţivotního
prostředí a zemědělství, kapitola
Zkvalitnění ţivotního prostředí, oblast
podpory Úklid černých skládek v obci,
ve výši 32 800,- Kč (se závazkem
spoluúčasti obce ve výši 5,2%
celkových nákladů; tj. 1 800,- Kč)
5. Podání ţádosti o dotace pro rok 2011
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst, kapitola Velké projekty,
oblast podpory Mateřské školy na
projekt
vybudování
jednotřídní
komunitní mateřské školy v budově
bývalé obecní školy Koněprusy ve
výši 3 190 892,- Kč (se závazkem
spoluúčasti obce ve výši 5,03 %
celkových nákladů; tj. 169 000,- Kč)
6. Podání ţádosti o dotace pro rok 2011
ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek, kapitola Podpora
kultury a obnovy památek, oblast
Podpora obecních knihoven, ve výši
49 400,-Kč (se závazkem spoluúčasti
obce ve výši 5 % celkových nákladů;
tj. 2 600,- Kč)
7. Zřízení nových webových stránek
obcí Koněprus a Bítova od pana
Koláře ve výši 5 000,- Kč včetně
zakoupení
domény
a
ročního
poplatku
Usnesení z veřejného zasedání
zastupitelů z 3. 3. 2011
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Pozastavení samotěţby v obecních
lesích do doby vyhlášení jednotných
pravidel
2. Nákup oboustranné laserové tiskárny
(max. 10000,-) a obecní vývěsky
(max. 10000,-)
Zastupitelstvo bere na vědomí:

3. Výsledky přezkoumání hospodaření
obce
4. Návrh změny financování podpory
činnosti SDH
5. Informace o projednávání změny
územního plánu
6. Řešení situace komunikace za školou
navrţeným místním šetřením 17.3.
v 16:00
Výsledky kontroly očima Petry
Kadlečkové
1. Schválený rozpočet byl přenesen do
finančního výkazu v odlišné podobě.
Podle vyjádření paní Olgy Vitujové byly
údaje přenášeny správně. Napadá mne
tedy pouze to, ţe při kontrole nebyl
nikdo schopen údaje správně doloţit a
vysvětlit.
Náprava: Při návštěvě správce účetního
systému obce jsem se ptala, kde
rozpočet
opravovat
správným
způsobem, coţ mi vysvětlil. Na
kontrolách se budu osobně účastnit.
Podobná situace by tedy neměla nastat.
2. Nebyla zajištěna předběţná řídící
kontrola plánovaných a připravovaných
operací běţného a termínovaného účtu
obce.
Při kontrole nebylo doloţeno finanční
plánování obce.
Náprava:
Finanční
výbor
připraví
pravidla
hospodaření
s peněţními
prostředky obce, následně kontrolní
výbor vyhotoví plán průběţných kontrol.
3. Účetní doklady neobsahovaly obsah
účetního případu (podrobný rozpis
prací).
Náprava: Ţádný podobný doklad nebude
schválen k úhradě.
4. Účetní doklady nebyly vyhotovovány
bezodkladně.

Výběry hotovosti na mzdové prostředky
z běţného
účtu
nebyly
doloţeny
příjmovými
pokladními
doklady
(účtenkami).
Banální chyba, které lze předejít
bezhotovostními platbami.
Náprava: Buď se budou vyplňovat
příjmové resp. výdajové pokladní
doklady, nebo se budou mzdy posílat na
účty.
5. Územní celek neověřil, zda skutečný
stav odpovídá stavu v účetnictví.
Ano, nikdo z obecních zastupitelů
neověřil, zda jsou prodané pozemky,
odúčtovány z majetku. Neověřil nebo
nebyl schopen při kontrole doloţit, ţe
ověřil.
Náprava: Při celkové rekonstrukci
majetku obce v účetním systému bude
tento nedostatek opraven.
6. Územní celek neprovedl dokladovou
inventuru účtů 331, 336, 342 a 374.
Nikdo při kontrole nebyl schopen doloţit
zůstatky na účtech:
331- Zaměstnanci – zůstatek dokládá
závazky za zaměstnance (nevyplacené
mzdy)
336 – ZP a SP - zůstatek dokládá
závazky za zdrav. a soc. pojištění
(neuhrazené pojištění)
342 – Jiné přímé daně - zůstatek
dokládá odvody zálohové a sráţkové
daně z mezd (neuhrazené daně)
374 – Přijaté zálohy na dotace - zůstatek
dokládá výši dotací
Náprava: Dokladová inventura byla jiţ
vyhotovena
a
bude
pravidelně
vyhotovována ve čtvrtletních cyklech.
7. Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu
spadajícím
do
jeho
vyhrazené
pravomoci.
Jinými slovy – bývalé zastupitelstvo
nestihlo nebo zapomnělo v termínu

schválit závěrečný účet, a to do 30. 6.
2010.
Náprava: Pro jistotu bude letošní
závěrečný účet schválen nejpozději
v květnu.
8.
Územní
celek
neúčtoval
o
skutečnostech, které jsou předmětem
účetnictví do období, s nímţ tyto
skutečnosti věcně a časově souvisí.
V tomto případě se mluvilo o místních
poplatcích. To znamená, ţe celková
částka za všechny popelnice a psy se
musí zaúčtovat jako pohledávka (za
občany) a tato se postupně sniţuje
podle jednotlivých plateb přijatých do
pokladny.
Rozdíl je v tom, ţe v prvním případě (to
byl dříve pouţívaný způsob), nevíte
přesně, kolik vám zbývá vybrat, a to je
špatně. Ve druhém případě to nejen
víte, ale máte to účetně doloţené – a to
se chce.
Náprava: Máme účetní program, který
umoţňuje sledovat různé toky peněz.
Jeden z toků se týká např. výběru
poplatků. Průběţně navštěvujeme obce
se stejným účetním softwarem tak,
abychom se dozvěděli s čím mají dobré
zkušenosti. U nás zatím nepouţívaný
modul na poplatky brzy zprovozníme.
9.
Inventurní
soupisy
neobsahují
zákonem stanovené náleţitosti.
Konkrétně jde o soupis pozemků – tento
neobsahuje jednotlivá čísla parcel, takţe
nelze doloţit a provést kontrolu podle
listu vlastnictví.
Náprava: Tento nedostatek měl být
napraven během roku 2010, nestalo se
tak. Budeme to tedy muset napravit
letos my. Budeme potřebovat majetek
(zejména pozemky) nacenit, dohledat,
zkontrolovat a navkládat do účetnictví.
V případě, ţe budete potřebovat další
vysvětlení, obraťte se na mě osobně

v úředních hodinách nebo na mail:
obec@koneprusy.cz
nebo
finance@koneprusy.cz

Zápis ze schůzky zúčastněných
stran za účelem hledání řešení
situace u komunikace „Za školou“
konané 17.3. 2011

Projednávání změny územního
plánu

Všichni
zúčastnění
jasně
deklarovali, ţe mají zájem, aby se ve
stavbě
komunikace
za
školou
pokračovalo a dále se neblokovalo
stavební řízení. Jako jediný problém
v tuto chvíli vidí účastníci schůzky stav
projektu komunikace, který díky výšce
uloţení kanalizace nejde realizovat tak,
aby vyhovoval daným normám.

1. Společné jednání o návrhu změny
územního plánu s dotčenými orgány
11.3. 2011 proběhlo společné
jednání, které není určeno pro
veřejnost a zúčastnil se ho i
zpracovatel územního plánu.
Do 30 dnů od společného jednání
mohou dotčené orgány a sousední
obce uplatnit svá stanoviska a
připomínky.
2. Posouzení návrhu změny územního
plánu krajským úřadem
Návrh změny územního plánu se
předloţí
krajskému
úřadu
k posouzení. Krajský úřad sdělí své
stanovisko do 30 dnů ode dne
předloţení
všech
stanovených
podkladů.
3. Řízení o územním plánu
O upraveném a posouzeném návrhu
územního plánu se koná veřejné
projednání. Bude určen termín tak,
aby oznámení o veřejném projednání
bylo
vyvěšeno
45
dní
před
projednáním.
4. Vydání územního plánu
Zastupitelstvo obce vydá územní
plán po ověření, ţe není v rozporu
s politikou
územního
rozvoje,
s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem
řešení rozporů a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu. Územní plán se
vydává formou opatření obecné
povahy, které bude 15 dní vyvěšeno
na úřední desce a poté nabývá
účinnosti.

Bylo navrţeno následující řešení této
situace:
1. Pan Krystl pošle obci v elektronické
verzi zaměření dosavadních sítí kanalizace, voda, plyn (co bylo
zaměřeno do 3 dnů, pokud bude
něco scházet, zaměří neprodleně
v co nejkratším moţném termínu).
2. Zaměření obec přepošle panu
Pivoňkovi z atelieru Promika, aby
navrhl v co nejkratší době statické
opatření, které ochrání kanalizaci
v jejím mělce uloţeném úseku a
případně bude-li nutné i kvůli dalším
sítím změnu výšku komunikace.
Moţná řešení budou konzultovány se
zástupci obce, účast přislíbil i pan
Smíšek.
3. Změna dokumentace se projedná
formou místního šetření se všemi
dotčenými účastníky stavebního
řízení.
Přítomni:
1. Jiří Bartoš, starosta
2. Radek Havlíček, místostarosta a
předseda stavebního výboru
3. Vlasta Fiřt, člen stavebního výboru
4. Pavel Krystl, geodet
5. Zdeněk Hrabě, stavební dozor
firmy M.E.P.
6. Pavel Štěpán, realizace stavby
7. Antonín
Smíšek,
majitel
stavebního pozemku

8. Miroslav Sudík, majitel stavebního
pozemku
9. Lucie
Havlíčková,
majitelka
stavebních pozemků
10.
Petr
Pospíšil,
majitel
stavebního pozemku
11.
Oliver
Merholt,
majitel
stavebního pozemku
Něco málo z výborů
….tentokrát z výboru, který se věnuje
akcím kulturním, společenským či
sportovním
Náš výbor patří k těm nejaktivnějším.
Jeho členové (Míra Sudík, Jarka
Čampulová, Iva Čampulová, Šárka
Procházková a Petr Kadleček) se sešli
v letošním roce třikrát a výsledkem
jejich setkání jsou hlavní principy
fungování výboru a konkrétní plán akcí.
Některé z nich jsou jiţ rozpracované,
některé ve fázi plánu. Moţná i vás,
občany obou obcí, napadnou ještě akce
další. Na tyto náměty čekáme nejvíc.
Pro letošní rok jsme výběr akcí
jednoznačně
podřizovali
myšlence
vytvořit prostor pro aktivní setkávání
všech občanů obce.

12.3. Pepícká zábava
tu organizovali jako kaţdý rok
hasiči, výbor se nepodílí, ale
zapomenout na ní nemůţeme 
2.4. Večer s Andersenem
podvečerní setkání s knihou a
dětmi u příleţitosti Dne dětské
knihy
–
více
info
na
http://www.nocsandersenem.cz
/o-projektu.html
9.4. Den Země
dopolední
brigáda
spojená
s úklidem obce a jejího okolí,
podvečerní
oheň
spojený
s opékáním libovolného 
15.4. Beseda s cestovatelem

Jinými slovy: chceme, aby se ti co chtějí,
měli kde setkávat a společně se dobře
bavit. Při výběru akcí jsme vycházeli ze
tří základních principů:
1. zapojit se mohou všechny sociální
i věkové skupiny občanů
2. akce chceme rovnováţně rozloţit
tématicky (kulturní – sportovní –
společenské akce)
3. dělat jen to, co si můţeme z
rozpočtu dovolit
Pojďme se podívat, jaké akce nás čekají
v prvním pololetí:
19.2. Maškarní bál pro děti i dospělé
- další fotografie najdete na
http://www.koneprusy.cz/?category_name
=akce

RNDr. Vladimír Lemberk zoolog Východočeského muzea
v Pardubicích bude vyprávět a
promítat obrázky ze své cesty
po Borneu – více info najdete
na www.stopy.cz

17.4. Kouzlo na draka

Jsme připraveni vám pomoct a jít do
toho s vámi. 30.4. je sobota….
To je v tomto čísle všechno. Jak uţ jsem
napsal: jsme otevření dalším námětům.
Pojďte do toho s námi a zapojte se. Je
to naše obec a jakou si jí uděláme,
takovou jí budeme mít.
Petr Kadleček, kultura@koneprusy.cz

divadelní představení nové hry
divadla z Čenkova – více na
http://www.divadelkozavodou.com

květen Bezpečná domácnost
beseda pro občany o prevenci
kriminality
a
včasném
odhalování rizikového chování,
které
můţe
ohrozit
naší
bezpečnost. Více informací na
http://www.policie.cz/clanek/be
zpecna-domacnost-ii.aspx
28.5. Dvorek 2011
3. ročník festivalu pro malé i
velké sice výbor neorganizuje,
ale rádi ho zde uvádíme.
Program se právě chystá,
zájemci o pomoc jsou vítáni 
4.6. Den dětí
cyklistický silniční závod do
vrchu a další hry pro děti a
ostatní, kteří alespoň trošku
zůstali dětmi 
25.6. Vítání prázdnin aneb odpoledne
netradičních sportů pro všechny
vyzkoušíme si petanque, kroket,
šipky, … Prostě inspirace na
prázdniny a dovolené.
V přehledu akcí chybí jedna, která stojí
za obnovu – pálení čarodějnic. Házíme
touto formou rukavici další „partě“ ve vsi
– hasičům. Jste schopni tuhle akci, která
je vám blízká, uspořádat? Zvládnete to?

Ohlédnutí za aktivitami
na přelomu roku
Díky podpoře OÚ Koněprusy se
mohlo jiţ poněkolikáté uskutečnit
vánoční bruslení na zimním stadionu
v Berouně. Účast byla opravdu hojná.
Této především sportovní události se
zúčastnilo více neţ 50 občanů našich
obcí. Poté co zastupitelé obce viděli, jak
velký zájem o akci je, rozhodli se ji
zopakovat a to hned o týden později, na
Silvestra.
Jako vţdy byli všichni velice
spokojeni. Většina muţského pokolení
čapla do rukou hokejky a začal jeden
velký boj. Na jedné straně hřiště stála
omladina, proti které se na druhou
stranu hřiště postavili ti, většinou o
generaci starší. I kdyţ se říká mládí
vpřed,
ukázalo
se,
ţe
nejspíše
zkušenosti starší generace vedly ke
konečné poráţce naší omladiny.
V druhé části ledové plochy, kde
nelétaly puky a bylo relativně bezpečno,
bruslila především ta něţnější část.
Obrovskou radost nám všem dělali
i ti nejmenší. I kdyţ stáli na bruslích
poprvé, s pomocí starších (ať uţ rodiny
či kamarádů) a ţelezných ohrádek
noţičky ke správnému pohybu nakonec
přinutili všichni.
Za tyto dvě vydařená odpoledne
zaplatil OÚ Koněprusy zimnímu stadionu
v Berouně 6 300 Kč.
Společným bruslením vánoční a
novoroční aktivity v našich obcích
neskončily. Příchod nového roku, na

který nás všechny pozvali Jeník a Hanka
Hoffmeisterovi, jsme tentokrát oslavili
trochu jinak neţ obvykle. Na Nový rok se
v pět hodin odpoledne sešla početná
skupinka Koněprusáků. Od kapličky jsme
se vydali na koupaliště, kde uţ nás
netrpělivě vyhlíţeli naši přespolní,
Bítováci .
Obrovské barevné lampiony štěstí
začaly po drobných peripetiích se silným
větrem stoupat k nebi. Byla to opravdu
nádherná podívaná. Věřme, ţe se přání,
která jsme na ně napsali, splní opravdu
všem.

Nábor nových hasičů
Jste starší 16-ti let, máte sportovního a
hlavně kolektivního ducha, uběhnete
100 m bez kyslíkové bomby a chtěli
byste s ostatními zaţít v roce pár dní,
kdy se vyjíţdí na závody a zaţije se
spoustu adrenalinu a legrace?
Tak neváhejte a staňte se dobrovolným
hasičem
patřícím
do
soutěţícího
druţstva ţen nebo muţů. Rádi mezi
sebou přijmeme mladou krev plnou
elánu a chuti bojovat za jméno SDH
Koněprusy.
Pokud máte alespoň malý zájem nebo
jste zvědaví, jak takové závody
probíhají, přijďte se podívat na letošní
první trénink, který se koná 16. dubna
od 15.00 u místní hasičárny. Letošní

první závody připadají na 7. května –
Okrsková soutěţ v Bykoši.
Otázky a odpovědi
V této rubrice chceme vytvořit občanům
prostor pro jejich otázky, které se týkají
práce zastupitelstva.
Otázka: Proč na Bítově vyváţí popelice
nepravidelně?
Odpověď: Tento problém jsme řešili
s Technickými sluţbami opakovaně.
Důvodem výpadků v zimním období byl
havarijní stav malého obsluţného
vozidla, které vyváţí odpad na Bítově.
Takové vozidlo mají pouze jedno,
s větším se do bočních uliček zajet nedá.
V současné době je jiţ objednáno
vozidlo nové a tyto problémy by se
neměly opakovat.
Otázka: Nechcete přehodnotit výši
ročního poplatku za popelnice?
Odpověď: Ano, předběţně jsme se
domluvili na sníţení ceny pro domy, kde
ţije jeden či dva důchodci (domácnost
bez lidí v produktivním věku). Tuto
problematiku zařadíme do programu
některého z dalších zasedání.
Otázka: Je moţné sbírat v obecním lese
souše?
Odpověď: Sběr je v tuto chvíli zastaven,
protoţe se v současné době vytváří plán
lesního hospodaření obce. O dalším
postupu budou občané informováni.
Otázka: Bude na Bítově dětské hřiště?
Odpověď: O stavbě dětského hřiště
v tuto chvíli neuvaţujeme.
Otázka: Jak se řeší sníţení dopravního
zatíţení na Bítově?
Odpověď: Pro sníţení dopravního
zatíţení silnice přes Bítov jsme zvolili
variantu digitálního měřiče rychlosti
spojeného
se
semaforem.
Petra
Kadlečková byla pověřena zajištěním
výběrového řízení. O výsledcích řízení

(dodavatelé, cenové nabídky, příp. jiná
řešení) budeme průběţně informovat.
Otázka: Proč se objevují po vsi dopisy
od Karla Kempfa?
Odpověď: S Karlem Kempem jsme
uzavřeli dohodu o provedení práce na
vyčištění lesa. Karel Kempf nám vykázal
30 hodin, my jsme odvedenou práci na
základě toho, co jsme viděli, na co jsme
během práce Karla Kempfa upozornili a
na co také někteří z vás poukazovali,
ohodnotili na 20 hodin.

Súletá Věra 80 let
Nesporá Milada 80 let
Ing. Smíšek Antonín 80 let
Boudová Milada 75 let
Horová Vlasta 70 let

Koněprusy se připojují k
celosvětové akci Hodina Země
V sobotu 26. 3. od 20:30 do 21:30
proběhne jiţ po páté celosvětová akce
na podporu ochrany klimatu, Hodina
Země 2011. Jde o symbolické hodinové
vypnutí veřejného osvětlení, zhasnutí
dominant, osvětlení budov města i
firem či zhasnutí v domácnostech.
Zhasnutím veřejného osvětlení se
Koněprusy připojí k cca 6 000 městům a
mnoha milionům lidí po celém světě.
Dáme tak najevo, ţe si uvědomujeme
svoji odpovědnost za budoucnost naší
Země a svou roli při zajištění trvale
udrţitelné budoucnosti. Více se dozvíte
na www.hodinazemě.cz
Ţivotní jubilea
Tuto rubriku jste v minulých
číslech občasníku nenašli z důvodu toho,
ţe k otištění oznámení obsahující osobní
data je třeba mít souhlas dotčených
osob a ten jsme si dopředu nestihli
zaopatřit. Činíme tedy tak alespoň
dodatečně.
V lednu 2011 oslavili své ţivotní
jubileum tito naši spoluobčané, kterým
bychom touto formou chtěli ještě jednou
popřát pevné zdraví a mnoho štěstí do
dalších let:
Sudíková Anna 85 let

V závěru měsíce ledna také oslavili
zlatou svatbu manţelé Antonín a
Anna Smíškovi. Přejeme jim ještě
mnoho krásných společně proţitých let.
V závěru měsíce
ţivotní jubilea:

března

oslaví

svá

Cajthaml František 85 let
Cajthamlová Marie 81 let
Sudík Jiří 60 let
Přejeme všem mnoho štěstí a pevné
zdraví.
Cvičení pro ţeny a dívky
(zdravotní a kondiční cvičení, posilování)
4. duben 2011 v 18:00
škola v Koněprusích
Milé dámy,
cvičení pro ţeny a dívky pokračuje!!!
Od dubna bude probíhat 2x týdně, vţdy
v pondělí od 18:00 - 19:00 s Veronikou
a ve středu od 19:00 - 20:00 s Petrou.
Nenechte nás v tom a přijďte si 4.
dubna zacvičit. Těšíme se (a taky trochu
bojíme :)) Petra a Veronika

Obecní knihovna

Inzertní rubrika

Váţení občané,
ještě stále trvají chladné večery a
jistě si většina z nás ráda přečte
zajímavou knihu.
Tímto bych vás chtěla oslovit a
pozvat do zdejší obecné knihovny.
Můţete si zde vybrat knihu podle vašeho
přání. Jsou zde velice zajímavé knihy. Je
tady stálý kniţní fond, který se neustále
doplňuje. Nabídka je zpestřená rovněţ
několikrát do roka výměnnými soubory
knih z městské knihovny v Berouně a
z knihovny v Kladně. Takţe výběr je
velký a proto neváhejte!
Pokud nejste jiţ čtenáři naší
knihovny, přijďte se alespoň podívat.
Knihovna je pro nás otevřena vţdy ve
čtvrtek od 17 – 18 hodin. Půjčování knih
je bezplatné.
Knihovna je téţ napojena na
internet, který je z nedostatku místa
umístěn na obecním úřadě, který vy,
návštěvníci knihovny, můţete rovněţ
bezplatně pouţít. Jarmila Bartoníčková

V této rubrice si můţete nechat
otisknout
inzerát
na
něco,
co
potřebujete koupit či prodat. Je moţné
touto cestou hledat či nabízet i drobné
sluţby (např. stříhání, zednické práce
apod.).
Na autobusové zastávce Bítov někdo
vyvěsil
několik
telefonních
čísel
nabádajících
k objednávkám
čistění
komínů na plyn i tuhá paliva.
Telefonní čísla jsme ověřili, jde o
Kominictví Zeman s.r.o.. Firma provádí
vymetení komínů včetně vypsání zprávy
pro pojišťovnu a hasiče za Kč 400,- (dle
nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne
1. 3. 2010). Působila na nás seriózně,
máte-li zájem o jejich sluţby, můţete
volat na čísla:
774 832 521
pan Švejda
604 847 052
pan Čermák
723 187 518
pan Matoušek

Fotbálek a stolní tenis
S příchodem jara se opět rozbíhá
sobotní fotbálek pro děti a jejich rodiče.
Sraz vţdy v 16:00 na hřišti u školy.
Rovněţ úterní stolní tenis od 17:45 by si
zaslouţil posilu. Co na to děti u Řehořů,
Procházků, Preislerů, … ?!?

30.4.2011 10:00
Proběhne před budovou
bývalé školy

očkování psů
Cena 100,-Kč

Zednické práce nabízí pan Karel Foltýn
z Berouna
na
telefonním
čísle
736 441 036
- Obkládání kameny
- Rekonstrukce komínů
- Malování – nátěry oken
- Montáţ sádrokartonu
- Ostatní zednické práce

OBECNÍ ÚŘAD HLEDÁ
PANÍ NA ÚKLID PRO
BUDOVU ŠKOLY A
ÚŘADU, A PÁNA PRO
DROBNÉ PRÁCE V OBOU
OBCÍCH (ÚDRŢBA
ZELENĚ A OSTATNÍ
DROBNÉ UDRŢOVACÍ
PRÁCE).

2. 4. 2011 od 17:00
Večer s Andersenem

9.4. od 9:00
Den Země

Dovolujeme si Vás pozvat

Dopolední brigáda

na podvečerní setkání

spojená s úklidem obce a

dětí u příleţitosti

jejího okolí.

Dne dětské knihy

Sraz před bývalou školou.

15.4. od 19:00
Borneo

Váţení a milí přátelé,

Beseda s cestovatelem
RNDr. Vladimírem
Lemberkem - zoologem

zvu Vás
na Velikonoční mši,
která se bude konat
na bílou sobotu

Východočeského muzea

23.4. od 17:00

v Pardubicích. V malém

v místní kapli.

sále školy nám bude

Na setkání s Vámi se

vyprávět a promítat

v tento sváteční čas těší

obrázky ze svých cest,

Vaše R. Adamová, farářka

tentokrát po Borneu.

………....D I V A D L O

Z A

POHÁDKU

VO D O U
UVÁDÍ

LÍDY

Č E N K O V ….….....

BOUDOVÉ

Námět, scénář, režie …………………………………………….…..Lída Boudová
Hudba………………………………………………………..….Tereza Macourková
Osoby a obsazení
Královna……….…….….Jana Nováková / Král…….……..…..Luboš Krásný
Šašek………..…...Jára Bouda / Princezna Jasmína ……........Ivana Vinšová
Princ Robert……....Jarda Bouda / Zahradník Hynek……...Tomáš Lemberka
Zahradník Bořek...František Brnušák / Služebná Adéla...Daniela Rychterová
Páže…………....Jára Bouda / Čarodějnice Maruška……….....Lída Boudová
Drak...............................................Vlasta Vinšová,Jana Vinšová, Aleš Novák

…………..….…...………vstupné dobrovolné……..……………………..
w w w . d i v a d e l k o z a vo d o u . c o m

PŘEJEME VÁM SÍLU JARNÍHO
SLUNÍČKA NEJEN NA OBLOZE
Vaše příspěvky, náměty,
návrhy, případně inzeráty,
můžete podávat na OÚ až
do uzávěrky příštího čísla,
do 20.4.2011

