ZLATÝ

KŮŇ

zpravodaj obcí Koněprusy a Bítov

listopad 2018

Milí čtenáři,
dostává se k vám další vydání obecního zpravodaje. Pracujeme nejen na jeho nové podobě,
kterou právě držíte v rukou, ale i na atraktivnějším obsahu a častějším vydávání. Budeme rádi
jak za zpětnou vazbu, tak i za vaše tipy a příspěvky do dalšího vydání. Komunikovat s námi
můžete prostřednictvím nové e-mailové adresy redakce@koneprusy.cz.

Slovo starosty

Radek Havlíček

Vážení spoluobčané,
velice si vážím podpory všech občanů Koněprus a Bítova, kterou jste vyjádřili svými hlasy
při letošních komunálních volbách. Právě Vaše důvěra byla největším důvodem, proč jsem se
rozhodl pokračovat dále ve funkci starosty. Věřte mi, nebylo to ale vůbec lehké rozhodnutí,
po všech předvolebních pomluvách vedených na mou osobu a na celou naší rodinu. Věřím,
že svou prací, kterou se snažím dělat poctivě a spravedlivě, Vás nezklamu. Dalším důvodem,
proč jsem se rozhodl kandidovat je zprovoznění vodovodu, což je podle mého názoru největší
úkol našeho nového zastupitelstva. Doufám, že se nám podaří získat dotace na dokončení této
stavby v co nejbližší době a vodovod napojíme buď na obecní studnu, nebo se nám podaří
vybudovat přivaděč z Lounína. Vše záleží na financích. Je asi zbytečné uvádět další projekty,
které je třeba také zrealizovat (viz. veřejné osvětlení, oprava místních komunikací, oprava
školy, atd.), neboť si myslím, že pro naší obec je nejdůležitější voda. Jsem velice rád, že se
nám podařily oslavy ke 100. výročí vzniku republiky, kterou pořádal Spolek KC Koněprusy
a Bítov s OÚ Koněprusy a SDH. Jelikož jsme se sešli v tak hojném počtu, je vidět, že občanům
záleží na naší malebné obci. Při tého příležitosti bych rádal poděkoval všem, kteří se podíleli
při přípravě této akce. Největší dík však zasluhuje přípravný výbor v čele s Liborem Kašičkou,
který věnoval této události spoustu času a energie. Závěrem bych rád poděkoval členům
předchozího zastupitelstva a popřál Vám všem pevné zdraví a spokojenost v roce 2019.

Kulturní kalendář anebo co se chystá
24. 11. od 14:30
8. 12. v 15:00

24. 12. v 15:30
25. 12. a 31. 12.
29. 12. ve 12:00
31. 12.

Andělská spirála
Vítání občánků spolu s odpolednem pro důchodce
(vystoupí mažoretky Dany Raškové a skupina Pokus ze Zdic)
Pro důchodce je připraven dárek v podobě poukázky, je třeba jej
převzít na úřadu obce nejpozději do 21. 12. 2018.
Vánoční mše
Tradiční bruslení na stadionu v Berouně (čas upřesníme)
Pochod Po stopách Vlasty a Katky (sraz u kapličky)
Silvestr v retro stylu v budově školy
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Kulturní a sociální výbor

Jaroslava Čampulová

předsedkyně: Jarka Čampulová
členové a jejich zaměření:
Jakub Sýkora – webové stránky obce, obecní zpravodaj
Libor Kašička – kronikář obce, bude publikovat zajímavosti z historie obce, paleontologické
vycházky
Patrik Melichar – sportovní akce
Jarmila Sudíková – návštěvy jubilantů, kronika jubileí
Milena Tröglerová – návštěvy jubilantů, kronika jubileí
Ivana Čampulová – recitační a hudební pásma dětí, akce pro děti
Budeme se scházet také nejméně jednou až dvakrát za měsíc nebo podle potřeby. A co
plánujeme? Obce mají nezastupitelné místo v péči o památky tzv. místního významu, které
jsou mimořádně významné k vytváření dobrého vztahu občanů ke svému bydlišti a jsou
neodmyslitelnou součástí historického prostředí obcí. Takovou památkou je třeba právě
navrácený kříž na návsi, pomník padlých, kaplička i opravená kaple na našem hřbitově a chtěli
bychom pokračovat renovací křížku na hřbitově a renovací a záchranou poslední vápenné
pece při cestě k lomu, jak vás již informoval Libor Kašička. Příští rok bychom se také více chtěli
zaměřit na akce pro děti, například karnevalem, paleontologickou vycházkou, zorganizovat
výlet pro děti atp. A pro ty starší pozvat alespoň 2x za rok amatérské divadlo, připravit
zajímavou přednášku atd.

Zpráva stavebního výboru

Miroslav Sudík

Stavební výbor se sešel ke své první schůzi 6. listopadu téměř ve starém složení, doplněném
o Lukáše Tröglera a Jirku Červenku.
Shodli jsme se na tom, že se budeme scházet pravidelně v intervalu dvou týdnů, pokud nebude
třeba řešit něco naléhavého. Naše úkoly jsme si rozložili do dvou rovin a to na naléhavé opravy
na obecním majetku a ty dlouhodobější, které trápí nás všechny. Mezi těmi je v první řadě
voda, která ubyla ze studní nám všem. Oslovíme projektovou firmu o aktualizaci nákladů
na zhotovení přívodu vodovodu z Lounína, požádáme občany formou dotazníku závazně zda
budou mít zájem o odběr vody a za jakých podmínek. Další návrhy byly mimo jiné rekonstrukce
veřejného osvětlení, úprava celého prostoru na návsi, řešení kontejnerů na tříděný odpad na
návsi, vyčištění rybníku od rákosí a jeho naplnění vodou, rekonstrukce střechy a výměna
oken na škole, možnost osazení semaforu ve spojení s radarem na vjezdu do obce Bítov,
ale i Koněprus. Rádi bychom zrekonstruovali ulici před školou s využitím dotace na místní
komunikace. Musíme si však uvědomit, že se jedná statisícové investice a obec má pouze
omezené možnosti, nicméně budeme rádi za každý návrh od vás občanů Koněprus i Bítova.
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Slovo místostarostky

Stanislava Králová

Vážení a milí spoluobčané,
každý konec nese sebou i nový začátek, a tak jsme se přehoupli nejen ke konci podzimu, ale
i přes začátek nového volebního období. Asi největší změnou je zvolení historicky prvního
místostarosty resp. místostarostky, která je uvolněna pro práci pro obec. Znamená to, že se budu
profesně věnovat práci pro obec jako své hlavní pracovní činnosti. Pevně věřím, že tato změna
bude pozitivní nejen pro obec, ale i pro mě osobně. Důvodem tohoto rozhodnutí byla snaha
posouvat obecní záležitosti rychleji a efektivněji na jedné straně a časová zaneprázdněnost
pana starosty i ostatních kolegů zastupitelů, kteří mají svá zaměstnání, na straně druhé.
Konkrétně budu v rámci svého uvolnění plnit úkoly obecního úřadu, věnovat se komerčnímu
pronájmu budovy školy, koordinovat úkoly a činnosti zastupitelů, vyhledávat kontakty
a dotační příležitosti tak, aby naše obec vzkvétala. Součástí mého působení bude i větší prostor
pro Vaše problémy, podněty a nápady. Budu pro Vás na obecním úřadu v úředních hodinách,
ale není problém se domluvit i na jiných časech. Budu moc ráda, když tuto možnost s důvěrou
využijete a potkáme se osobně.
Aby se obecní záležitosti řešily s osobní zodpovědností (a to je také novinka ve fungování
zastupitelstva obce), vznikly popisy činností a zodpovědností každého konkrétního zastupitele.
Každý z Vás, občanů, tak bude mít možnost nejen sledovat práci každého zastupitele, ale
v případě potřeby se na něj může i přímo obrátit. Chceme tímto předejít „kolektivní“ kritice
práce zastupitelstva jako celku. Každý z nás zastupitelů je přímo a osobně zodpovědný nejen
za každé své hlasování na veřejných zasedání, ale i za plnění úkolů jemu svěřených. Kritiku
i pochvalu tedy můžete směřovat konkrétně, nejlépe na veřejných zasedání, kde je k tomu
určený prostor a čas.
V dalších číslech Vás budu či budeme pravidelně informovat, jak se naše práce daří či nedaří
a co se na obci děje.
Na závěr mi dovolte popřát Vám krásný předadventní čas plný pohody a radosti.

Zpráva kontrolního výboru

Jakub Sýkora

Kontrolnímu výboru stanovuje náplň činnosti zákon o obcích §119 v odst. 2 a 3. Úkolem je
kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, kontrola dodržování právních předpisů obecního
úřadu i ostatních výborů. Kontrolní výbor bude plnit i další úkoly, kterými bude pověřen
zastupitelstvem obce.
Rádi bychom naši činnost uchopili konstruktivně, aby naše závěry neobsahovaly jen kritiku,
ale i návrhy ke zlepšení. Chceme být užitečným partnerem zastupitelů. Kontrolní výbor se
bude scházet v pravidelných intervalech jednou za 14 dní. O naší práci budeme informovat
nejen zastupitele, ale i veřejnost.
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V Koněprusích to na oslavy
ke 100. výročí založení republiky rozjeli

Barbara Čermáková

V sobotu 27.10.2018 se v Koněprusích konala slavnost ke 100. výročí naší republiky. Akce
to byla na malou středočeskou vesnici více než důstojná. Nejen, že byla zasazena lípa jako
symbol české státnosti, ale zároveň došlo k vysvěcení starodávného kříže na návsi, o kterém
před letošním létem většina obyvatel nic nevěděla. Návštěvníci si dále mohli prohlédnout
výstavu o místních legionářích, vojácích Velké války a proměnách obce Koněprusy a Bítov
za posledních 100 let. Večer se konal již tradiční lampionový průvod k pomníku. Celý den byl
završen krásným ohňostrojem.
“Jsou události, které je potřeba řádně oslavit”, říká starosta Koněprus pan Radek Havlíček. A je
pravdou, že v Koněprusích se to opravdu povedlo. Třešničkou na dortu ke 100. narozeninám
naší republiky se stalo obnovení kříže Ježíše Krista na návsi pod bývalou kovárnou. Šesti
metrový kříž stával na návsi od roku 1888 až do padesátých let minulého století. Byl považován
za ochranitele Koněprus a místní lidé si ho proto moc vážili. Po nástupu komunistů si lidská
marnost a hloupost vybrala svou daň na dvou malých křížích nad a pod vesnicí a trnem v oku
se stal “novým pánům” i místní památný kříž. Naštěstí se našli dobří lidé jako například místní
rodák a patriot MUDr. Vladimír Horák, který pro
záchranu takové vzácnosti kříž z Koněprus odvezl. Po
další desítky let nebyly o kříži žádné zprávy a vypadalo
to, že jeho historie skočila. Jaké ale bylo překvapení,
když se zastupitelům letos v létě ozvala rodina
Horákových, s tím, že pan MUDr. Horák zemřel a jeho
posledním velkým přáním bylo, aby se kříž vrátil zpět
do Koněprus. Zpráva to byla pro místní neuvěřitelná
a ihned se začalo s přípravami obnovy kříže v čele
s dobrovolníky Liborem Kašičkou, Jaroslavou
Čampulovou, Lukášem Tröglerem a dalšími dobrými
dušemi Koněprus. Výsledek se dostavil a kříž opět
zdobí náves Koněprus. “Právě při oslavách republiky
byla nejlepší příležitost kříž vysvětit a připomenout
si, jak důležité je historii přijímat a uctívat”, uvádí pan
starosta.
Za zpěvu České hymny a recitací básniček místních
dětí Elišky, Lucky a Simonky byla zasazena u místní
kaple lípa, jako symbol české státnosti. Návštěvníci si
mohli prohlédnout nejen výstavu obrázků dětí na téma
“Tady jsme doma”, ale v místní škole si mohli někteří připomenout historii jejich rodů a přátel.
Výstava o místních legionářích, vojácích Velké války a proměnách obce Koněprusy a Bítov za
posledních za 100 let se tvůrci panu Liborovi Kašičkovi moc povedla a byla obdivována pro
své zpracování a preciznost nejen místními rodáky. K večeru proběhl již tradiční lampionový
průvod s místní paní farářkou se závěrečným položením věnce jako uctěním památky padlých
vojáků v první světové válce. Celý večer završil, poprvé v rámci oslav 28. října, ohňostroj.
Je krásné mít tu možnost oslavit 100. narozeniny a pokud to jsou ještě narozeniny republiky, je
to o to hezčí, neboť slaví celý národ. V Koněprusích se to moc povedlo a místní na sebe mohou
být náležitě pyšní.
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Ohlédnutí za oslavami

Jaroslava Čampulová

Cítím potřebu říci pár vět, které nebyly vyřčeny.
Jsem moc ráda, že jsme v naší obci přistoupili k oslavám 100 let republiky s vážností a úctou,
které si toto kulaté výročí zasloužilo. Když jsme slyšeli od přespolních z různých obcí v našem
okolí, kde toto výročí proběhlo téměř bez povšimnutí, tak myslím můžeme mít hezký pocit
jednak z vyvedené akce i z dobře odvedené práce. Děkovalo se hlavním aktérům akce, ale ještě
bych moc ráda poděkovala hlavně i podpoře OÚ v čele se starostou, který se pro naše nápady
a iniciativu velice nadchl a od začátku nás podporoval. A také děkujeme i SDH za zapojení do
oslav a hlavně za krásný ohňostroj. Dětem za hezké obrázky. Barbaře Čermákové za mluvené
slovo a Jakubu Sýkorovi za video z instalace kříže. Nu a také je nutné se omluvit všem těm,
kteří na zasazení lípy republiky přišli na čas stanovený programem oslav, ale vlastně pozdě.
Bylo těžké odhadnout čas svěcení kříže a čas přesunu ke kapli, a tak se stalo i díky větrnému
počasí u hřbitova, že program začal dříve než byl stanoven na plakátcích, omlouváme se.
A na závěr chci poděkovat všem, kteří přišli a oslav se zúčastnili.

Ohlédnutí za výstavou fotografií

Libor Kašička

Musím se přiznat, že když jsem v létě sliboval, že připravím jako součást oslav výročí vzniku
republiky tematickou výstavu fotografií, netušil jsem moc dobře, do čeho vlastně jdu. Byl jsem
pouze nadšeným amatérem, který chtěl pro své sousedy připravit něco zajímavého.
Ohlas, s jakým se setkala má výzva k zapůjčení fotografií, naprosto předčil mé očekávání a to,
že mi své cenné rodinné snímky svěřilo 21 rodin a jednotlivců, a že některé archiválie a fotky
ke mně doputovaly až ze značně vzdálených částí Čech, mne velmi mile překvapilo. Nakonec
se díky této podpoře občanů podařilo shromáždit a digitalizovat více než 550 historických
dokumentů a fotografií, z nichž ty, které nejvíce odpovídaly danému tématu, byly použity
ve zvětšeninách na zmíněné výstavě. Navzdory mým obavám, jestli takovouto akci vůbec
dokážu řádně zrealizovat, se nakonec ukázalo, že to snad přeci jen dobře dopadlo. O výstavu
byl při oslavách značný zájem a zdá se, že se líbila domácím i přespolním návštěvníkům.
Krom několika drobných nepřesností v datování snímků, jsem se snad nedopustil ani žádné
závažnější chyby.
Ohlasy přímo na výstavě byly velmi pozitivní a svědčily o tom, že o takovouto akci je mezi našimi
obyvateli zájem. Zaznamenal jsem dokonce i návrhy, aby na tuto výstavu v budoucnu navázaly
další podobné s jinou tématikou (např. lomy, malodráha, škola, divadlo, naši předci na vojně
a podobně), a dokonce kdosi navrhoval,
vydat vystavené snímky a historické
údaje o našich obcích formou tištěné
brožury. Proč ne. Rád bych v této činnosti
pokračoval, ale její úspěšné rozvíjení závisí
do značné míry na Vás všech, kteří budete
ochotni poskytnout další zajímavé fotky
a archiválie z rodinných archivů k jejich
digitalizaci. Přímo na výstavě jsem obdržel
ke zpracování další série fotek od tří dalších
osob a několik dalších rodin přislíbilo jejich
zapůjčení v dohledné době.
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Myslím, že již teď se nám společně podařilo položit základ jakéhosi „obecního fotoarchivu
historických dokumentů“, ze kterého budou mít jistě užitek i naši potomci a díky němuž bude
možné jednou zmapovat a osvětlit mnoho již dávno zapomenutých okamžiků z historie našich
dvou jedinečných obcí.
Navíc to, že poskytnete své fotografie k digitalizaci, má také tu výhodu, že bude existovat jejich
kvalitní, počítačově vyčištěná a opravená kopie, ze které bude možné kdykoliv v budoucnu
nechat bez potíží zhotovit novou fotku libovolného formátu, v případě, že by snad nějakou
nešťastnou náhodou došlo ke ztrátě nebo zničení originálu. (Sám jsem toho již jednou využil
a byl jsem opravdu šťastný, že mne kdysi napadlo tu ztracenou jedinečnou 90 let starou fotku
zdigitalizovat !)
Digitální kopie Vámi zapůjčených snímků Vám samozřejmě také rád nahraji na Váš donesený
flash disk, ze kterého si je pak můžete uložit do svého počítače, nebo přehrávat přímo na
televizi, pokud to Váš přístroj umožňuje. A myslím, že budete překvapeni, jaké nové detaily
objevíte na svých zvětšených fotkách. Málokdo z návštěvníků výstavy si asi například povšiml,
že snoubenka vojáka padlého v 1. světové válce Karla Karocha Mařenka Koubíková, má na
jejich společné fotografii na krku medailonek s jeho podobenkou. Na originální fotce nebyl
prakticky rozpoznatelný. Na zvětšenině vystavené na výstavě je již celkem dobře viditelný, ale
teprve na kvalitní digitální kopii zvětšené v počítači je jasně rozeznatelná i Karlova tvář!
Pokud je Vám tedy tento můj projekt sympatický a jste ochotni se na něm podílet, neváhejte
mne oslovit a já si od Vás rád Vaše historické snímky a dokumenty vypůjčím, vytvořím jejich
digitální kopie a poté Vám je opět v pořádku vrátím. Zájem mám o staré fotografie s jakýmkoliv
vztahem k našim obcím všech žánrů a stáří, včetně 80. a 90. let 20. století, bez ohledu na to,
zda víte co, nebo kdo je na nich zachycen. (Ty momentálně neurčené totiž mohou nakonec
být ty nejcennější a nejzajímavější.) Dále mám zájem o staré dokumenty se vztahem k našim
obcím (historické výuční listy, plány, mapy, různé smlouvy a podobně).
Opět pouze upozorňuji, že zapůjčením těchto materiálů souhlasíte s tím, aby Vámi zapůjčené
podklady mohly být v budoucnu nějakým způsobem zveřejněny, např. na výstavách,
internetových stránkách obce, nebo formou nějaké tištěné publikace.
A uvidíme, co se nám společnými silami podaří vytvořit…
Libor Kašička
tel. 728532165

Výstava fotografií „Koněprusy a Bítov 1918 – 2018“ bude přístupná
v sále naší školy do konce roku 2018 vždy v neděli od 14 – 16 hodin.
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Výročí
V prosinci oslaví narozeniny:
14.12. paní Marie Fürstová
27.12. pan Jan Preisler
Oslavencům přejeme hodně zdraví, lásku rodiny, spokojenost a hodně radostí a málo starostí
při příležitosti krásných narozenin.
Mezi nové občánky Koněprus letos přivítáme:
Teodora Brůčka
Marca Suka
Elen Slukovou

Pranostiky na listopad a prosinec
Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce lítat komáři.
Jaký listopad, takový březen.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo chytí.
Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bude až do Vánoc.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.

Jak chutnalo Koněpruské posvícení
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Advent se blíží
Oblíbený advent tady budeme mít již za chvíli, určitě se na něj opět těšíte. Toto období, které
trvá 4 týdny, patří mezi nejpopulárnější chvilky v roce, protože se během něj pěkně chystáme
na Vánoce. Během adventu se totiž musí stihnout napéct cukroví, nakoupit dárky a různé
drobnosti, uklidit, také třeba navštívit trhy a vánoční koncerty. Příležitostí je velmi mnoho,
ale času velmi málo.
Letošní advent začíná až 2.12.2018. Na jednu stranu je to celkem pozdě, na druhou stranu do
Vánoc je to přesně 22 dní, což pro mnoho lidí může být dostatek času na pečení, nakupování,
na trhy i úklid. V případě, že byste nestíhali, tak se přece nic neděje, protože Vánoce a advent
je tady každý rok.
Kdy nás čekají adventní neděle? Adventní neděle jsou charakterizovány tradičním zapálením
jedné svíčky na adventním věnci. Samozřejmostí je i prodloužená otevírací doba v obchodech,
ať každý stihne nakoupit dárky, dekoraci a další zajímavé zboží.
Letos budou adventní neděle v těchto datech:
neděle železná
neděle bronzová
neděle stříbrná
neděle zlatá

2.12.2018 - 1. neděle v prosinci
9.12.2018 - 2. neděle v prosinci
16.12.2018 - 3. neděle v prosinci
23.12.2018 - 4. neděle v prosinci

Občasný zpravodaj Zlatý kůň vydává Obec Koněprusy.
Autoři fotografií: Jakub Sýkora a Lukáš Trögler
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