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Vážení sousedé,
toto číslo je celé věnováno přípravám na
oslavy 100 let naší republiky. Domníváme se,
že je to výročí, které stojí za připomínání a
zaslouží si pozornost. Jsme rádi, že se v obci
našli občané, kteří se k přípravám připojili a
hodně věcí sami iniciovali. Zde patří veliké
poděkování Liborovi Kašičkovi, který stojí v
čele „přípravného výboru“ a všechny akce
koordinuje. Díky Libore.
Vaše zastupitelstvo

Slovo starosty.

Akce připravované k oslavám 100 let výročí
vzniku republiky:

Máme za sebou velmi horké léto. Chce se mi věřit,
že podzim již tak horký nebude, i když máme před
sebou volby do obecního zastupitelstva. Koncem října
nás však čeká událost, která svým významem
přesahuje všechny pravidelně se opakující události. Je
to výročí 100 let republiky.
Oslavám s tímto výročím spojeným věnujeme
velkou pozornost. Vše musí být dobře připraveno,
protože ať již se po volbách změní zastupitelstvo
jakkoliv, nebude mnoho času na přípravu čehokoliv.
Jsem rád, že do organizace oslav se ke kulturnímu
výboru vedeného Jarkou Čampulovou přidal Libor
Kašička.
Je to pro mě znamení, že našim občanům není
lhostejné dění v obci a věřím v budoucí zapojení i
dalších. Konec konců kandidátky do voleb ledacos
naznačují.

Radek Havlíček, starosta

1. Slavnostní
odhalení
a
vysvěcení
obnoveného kříže u kapličky
2. Vysazení pamětní Lípy republiky
3. Mše Církve československé husitské v kapli
4. Lampionový průvod k pomníku padlých
5. Ohňostroj
6. Výstava historických fotografií ve škole
Veškeré akce se uskuteční v sobotu 27. 10.
Přesné časy a více podrobností bude uvedeno
na plakátu k celé akci., který včas najdete ve
svých schránkách. I nadále uvítáme další
náměty k oslavám. Pokud se chcete připojit k
zajišťování celého dne, ozvěte se, prosím p.
Liborovi Kašičkovi, který v zásadě toto
mimořádné vydání Zpravodaje připravil.
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Výstava o našich, kteří bojovali za vlast ve Velké válce a o tom, jak se naše obce od těch dob změnily.
Všichni víme, že naší náves zdobí, tak jako ve většině obcí republiky, památník našim spoluobčanům,
kteří položili život v 1. světové válce. Je na něm celkem 10 jmen, která již dnes téměř nikomu nic neříkají,
snad s výjimkou nás, kteří tam máme své předky. Jsou tam zapsáni pospolu jak vojáci, kteří zahynuli
v našich legiích, tak i ti, kteří položili život v řadách c.k. armády. Za vlast, ale padli všichni, jedni za tu svou
původní, Rakousko-Uherskou monarchii a ti druzí, ti, kterým bychom měli být obzvláště vděční, za tu
novou, vysněnou a v té době ještě neexistující, samostatnou Československou republiku. Rozhodli jsme se,
pokusit se k těm zašlým jménům na starém pomníku přidat i tváře a pokusit se vypátrat i něco víc o tom,
kdo byli, ze kterých rodin pocházeli a jak a kde zahynuli. Myslím, že si to všichni moc zaslouží.
Oficiálně se uvádí, že z naší obce byli v čs. legiích tři občané. Nám se jich prozatím podařilo vypátrat 13.
Legionářů, jimž vděčíme za samostatný stát a kteří se v Koněprusích a na Bítově buďto narodili, nebo zde
v době Velké války žili, anebo byli předky někoho, kdo zde žije nyní. A myslím, že to není zdaleka konečný
počet. Krom legionářů bychom rádi seznámili naše občany i s ostatními vojáky z našich obcí, kteří válku
sice přežili, ale mnohdy se domů vraceli ranění a z jejichž vyprávění se rodiny našich padlých dovídaly o
osudu svých příbuzných. Již se nám podařilo získat některé zajímavé fotografie a dokumenty z archivů
několika místních rodin, ale stále je více těch, o nichž zatím téměř nic nevíme a neznáme jejich tvář. Proto
bychom Vás rádi požádali o pomoc. Každý máme doma nějaké staré fotografie po předcích. Máte-li mezi
nimi fotku někoho o kom víte, že bojoval v 1. světové válce, nebo třeba i fotku někoho v dobové uniformě,
o kom již přesně nevíte, kdo to je, ale kdo s největší pravděpodobností patřil mezi vaše předky, půjčte nám
ji prosím k okopírování a pomozte nám tak s přípravou této výstavy. Osobně se vám zaručuji, že vám budou
vaše cenné rodinné fotografie v pořádku vráceny. Zájem máme i o jiné archiválie jako třeba vojenské
knížky, deníky, případně další dokumenty vztahující se k danému tématu.
Další část výstavy by měla být věnována fotografiím, vypovídajícím o tom, jak naše obce vypadaly
v době vzniku republiky a jak se jejich tvář měnila v průběhu uplynulých 100 let trvání našeho státu. Domy
se stavěly, přestavovaly a bouraly. Měnilo se i okolí obcí, zejména v souvislosti s provozem zařízení spjatých
s místními lomy. Je toho mnoho, co tu za tu dobu vznikalo a zase zanikalo a o čem již dnes třeba někteří
z nás nemají ani tušení. I zde bychom Vás rádi požádali o spolupráci a případné zapůjčení zajímavých
fotografií dokládajících vývoj našich dvou obcí.
Nevadí ani, budou-li fotky třeba mírně poškozené anebo nebudou
úplně dokonale zřetelné. V případě snímků dnes již neexistujících
nebo radikálně změněných objektů se může jednat o možná jediný
důkaz o jejich původní podobě s velkou dokumentární hodnotou.
Pokud nějaké fotky máte a nejste si třeba jistí, jestli jsou pro naše
účely vhodné, stačí mne kontaktovat na tel. čísle 728 532 165 (Libor
Kašička) a já k vám rád zajdu a na fotky se podívám. Já sám jsem
nalezl v našem rodinném archivu několik zajímavých fotek k oběma
uvedeným tématům a rád se o ně při této příležitosti s vámi
podělím. Tato výstava bude opět součástí oslav 100. výročí vzniku
republiky 27.10.2018 a uskuteční se v budově bývalé školy.
Závěrem bych jen ještě dodal, že každý, kdo nám zapůjčí
k pořízení kopií nějaké podklady tím zároveň dává souhlas s jejich
zveřejněním na uvedené výstavě, případně i na dalších podobných
akcích v budoucnosti, nebo na internetových stránkách obce.

O památném kříži na koněpruské návsi.
Snad každý, kdo se alespoň trochu zajímá o historii našich
obcí, zná staré pohlednice Koněprus s fotografiemi návsi, které
dominuje obrovský dřevěný kříž s litinovým Kristem. Stával na
tomto místě od nepaměti. Byl patrně mnohem starší než naše
kaplička z 1. ½ 19. století a naši předkové ho chovali
v převeliké vážnosti. Nápis vyrytý na těle kříže prý upomínal na
jakési tragické období naší historie. Jeho přesné znění se nám
však bohužel nedochovalo. Naši předkové si tohoto
symbolického ochránce Koněprus velice vážili.
Bohužel, ale ne všichni, a tak když se v padesátých letech minulého století i u nás začalo se zaváděním „nových
pořádků“ vybrala si lidská zloba a hloupost svou daň nejen na dvou litinových křížích na křižovatkách nad a pod obcí,
které byly strženy a rozbity, ale trnem v oku se novým pánům stal logicky i náš památný kříž v obci, který se jaksi
nehodil do konceptu nové doby. Místní dobří lidé kříž tedy prvně po možná několika staletích z jeho původního
místa „odklidili“ na místní hřbitov, ve snaze uchránit ho před bezcitnou likvidací. Ani na tomto svém novém místě
však nepřestal být pro některé lidi nepřijatelnou připomínkou starých časů a tak když po několika letech stařičký kříž
zchátral natolik, že bylo potřeba ho obnovit a nahradit dřevo novým, nebyla již v místních lidech potřebná vůle a
odvaha to učinit.
Naštěstí se našly i výjimky a do osudu kříže zasáhl místní rodák a patriot, MUDr. Vladimír Horák, potomek
zdejšího význačného selského rodu, který se rozhodl nedopustit ostudné zničení této významné památky na naše
předky. Zchátralého kříže se ujal a odvezl ho z Koněprus. Po další desetiletí o kříži již nebyly žádné zprávy a zdálo se,
že jeho historie tím definitivně skončila. Jaké bylo tedy překvapení, když se nám před nedávnem ozvali potomci
pana Horáka a sdělili nám, že kříž nezanikl docela a, že posledním přáním zesnulého pana doktora Horáka bylo, aby
se náš kříž vrátil opět na své původní místo na naší návsi. Tato skvělá zpráva byla pro nás po tolika letech téměř
neuvěřitelná a skutečnost, že se nám tak vzácný kus naší obecní historie vrací symbolicky v předvečer oslav
nejvýznamnějšího svátku našich generací, oslav stého výročí vzniku samostatné Československé republiky přímo
magicky naplňuje význam hesla Presidenta Osvoboditele „Pravda vítězí“.
Práce na přípravě tohoto projektu začaly prakticky okamžitě a v realizačním týmu se kromě našich zastupitelů
sešlo i několik nadšených dobrovolníků z obce. Stejnou měrou se tedy na obnově našeho kříže podílejí jak ateisté,
tak i katolíci a husité. Jak potomci místních starých rodů, tak i ti, jejichž historie v naší obci se začala psát teprve
nedávno. Nejedná se tedy v žádném případě o snahu propagovat nějaký konkrétní náboženský směr, ale jde
především o výraz úcty k odkazu našich předků a snahu navrátit naší návsi její původní historickou podobu.
Z původního kříže se nakonec zachovala “pouze“ socha Krista i s upevňovacími hřeby, je ale v naprosto skvělém
stavu a podle vyjádření uměleckého řezbáře pana Kobra, jde o výjimečně krásné a hodnotné umělecké dílo
značného stáří. Pan Kobr, který má na svém kontě několik podobných projektů, se ochotně ujal i vlastního zhotovení
kříže podle návrhu vzniklého na základě dochovaných historických fotografií. Zajistí navíc i nezbytné zrestaurování
sochy Ježíše. Zrestaurování sochy včetně povrchové úpravy jakožto časově i finančně nejnáročnější část celé akce je
navíc zcela hrazeno velkorysým finančním darem potomků pana Horáka. Zbylé náklady budou hrazeny z rozpočtu
obce a veškeré přípravné práce včetně přepravy kříže, zhotovení ukotvení, instalace kříže a úprava jeho okolí budou
provedeny svépomocí za pomoci místních dobrovolníků.
Slavnostní odhalení a vysvěcení obnoveného kříže by pak mělo být zlatým hřebem chystaných celodenních oslav
100. výročí vzniku naší republiky v předvečer tohoto svátku 27.10.2018. Držme si tedy palce, ať se naše dílo zdaří a
příštím generacím tu po nás zbyde krásná obnovená pamětihodnost se zajímavou historií.
Za přípravný výbor oslav: Libor Kašička.

Kulturní výbor OÚ Koněprusy vyhlašuje
výtvarnou soutěž ke 100. výročí České republiky

„TADY JSME DOMA“
Kulturní výbor OÚ v Koněprusích vypisuje soutěž pro děti na téma, které se váže k nadcházejícímu
svátku. Kreslit a malovat můžete různá místa v obci, kapličku na návsi, kapli u hřbitova, hřiště, svůj dům ,
krajinu s lomy atd. Můžete si vybrat mezi formáty čtvrtky A3 nebo A4. Vyhlašujeme tyta věkové
kategorie:
- předškoláci
- 6 - 11 let
- 12-15 let
Techniku rovněž můžete zvolit sami - kresba pastelkou, tužkou, křídami , malovat vodovými nebo
temperovými barvami……
Práce, prosím, odevzdejte do 20.10.2018 na OÚ v Koněprusích. Vaše práce budou vystaveny 27.10. v
kapli u hřbitova a vyhlášení nejlepších prací proběhne v budově bývalé školy týž den. Všichni účastníci
soutěže budou odměněni a ti nejlepší na 3 prvních místech budou odměněni hodnotnými balíčky
výtvarných potřeb.

