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24. 12. 15:00  Vánoční mše
25. 12. 13:00 - 14:30 Tradiční bruslení na stadionu v Berouně
29. 12. 12:00  Vzpomínkový pochod Po stopách Katky a Vlasty
31. 12. 11:30 - 13:00 Tradiční bruslení na stadionu v Berouně
31. 12. 19:00   Silvestr v retro stylu v budově školy

Kulturní kalendář

Vážení spoluobčané,

v pátek 7.12.2018 proběhlo velice užitečné setkání s panem Jiřím Paulem, ředitelem 
VAKu Beroun, ohledně pitné vody v Koněprusích, a také o novele vodního zákona, 
který začne platit od 1.1.2019. Nyní bych Vás rád seznámil s výsledkem tohoto jednání.

Největší změnou týkající se všech občanů, kteří nejsou napojeni na kanalizaci, je 
povinnost zajistit zneškodnění odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost 
podzemních nebo povrchových vod, a na výzvu vodoprávního úřadu či ČIŽP předložit 
doklady o vývozu jímky za poslední dva roky. Firma, která provede vývoz, musí 
vystavit doklad, kde bude jméno majitele jímky, místo, datum, množství a název ČOV, 
kam byla odpadní voda odvezena. ČOV budou tyto vývozy evidovat. Vodoprávní úřad 
bude také kontrolovat množství zlikvidované odpadní vody, takže již nedojde k tomu, 
že vícečlenná rodina vyveze za rok pár m3. Z jednání také vyplynul zákaz zalévání 
odpadními vodami.

O dalších otázkách, zejména o pitné vodě, se dočtete více v článku S. Králové. 

Jestliže má někdo zájem o bližší odborné informace, může se domluvit s Jeníkem 
Hofmeisterem, který se jednání také zúčastnil.

V mém příspěvku bych Vás rád informoval o možnosti čerpání dotace na místní 
komunikace z programu MMR. Týká se pouze jedné komunikace, a tak byla vybrána 
ta před školou. V současné době projektant zpracovává dokumentaci, a tak doufejme, 
že se vše podaří, neboť výzva končí 28. 2. 2019.

Závěrem bych Vám rád popřál hodně zdraví a stěstí v roce 2019.

Slovo starosty Radek Havlíček

zpravodaj obcí Koněprusy a Bítov prosinec 2018

ZLATÝ        KŮŇZLATÝ        KŮŇ
Radek Havlíček

zpravodaj obcí Koněprusy a Bítov prosinec 2018zpravodaj obcí Koněprusy a Bítov
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O vodě Stanislava Králová

Vážení a milí spoluobčané,

hlavní prioritou tohoto volebního období je bezesporu dostavba vodovodu 
v Koněprusích a jeho napojení na zdroj vody.  Počátkem prosince jsme využili možnost 
odborného poradenství pana J.Paula, ředitele společnosti VaK Beroun. Moje otázky 
směřovaly k lepší orientaci (technické a finanční) v problematice zásobování vodou 
Berouna a okolních obcí. Cílem je zvážit všechny dostupné možnosti, poté tyto 
informace  předat občanům a formou ankety zjistit, co občané jako spotřebitelé vody 
z obecního vodovodu zvolí  jako přínosné.

V současné době máme 3 možnosti, jak postupovat.

První možností je zajistit vlastní zdroj vody (obec má zkolaudovanou obecní studnu, 
nicméně  vydatnost nestačí pro celou obec). Nabízí se tedy posílit zdroj vody z obecní 
studny dalším podobným zdrojem, tedy studnou. Na obecním pozemku máme jednu 
vyhovující soukromou studnu, která  majitelem není využívána, proto je více než 
logické učinit všechny možné kroky ke vzájemné dohodě,  protože obě strany mají 
pouze částečné vlastnictví pozemku nebo studny. Dohoda by přinesla užitek  obou 
stranám. Tímto řešením by se obec stala nezávislou na dodávkách vody třetí stranou a 
tlaku na  zvyšování ceny vodného a stočného. I tady si je ale třeba uvědomit, že pokud 
obec provozuje  vodovod (třebaže z vlastních zdrojů vody), je třeba počítat s náklady 
na zpracování vody v úpravně a  obnovu technologií a tvořit  finanční rezervu tak, jak ji 
obec již tvoří pro ČOV. Tuto finanční rezervu si  musíme vytvořit my jako spotřebitelé 
v ceně vodného a stočného. Zároveň tímto řešením obec  pravděpodobně přijde o 
investici ve výši cca 1,2 mil (dohledáno ve fakturách), kterou jsme zaplatili  obci Tmaň 
jako spoluúčast na stavbě přivaděče ze Želivky do Lounína v roce 2001.

Druhou možností je vybudovat přivaděč z Lounína do Koněprus. V případě této 
možnosti nás čeká  oprášit projekt na stavbu a zjistit aktuální cenu této stavby. Cena 
vodného a stočného se v Berouně,  který je také napojen na Želivku, pohybuje kolem 
Kč 54,- s DPH a stále roste díky vzrůstu cen služeb.  Další podmínkou dodávek vody 
z Lounína je zajistit minimální tzv. sanační odběr tak, abychom zajistili  kvalitu tekoucí 
vody.

Poslední možností je spojit vlastní zdroj vody s přivaděčem z Lounína. Tato možnost 
zatím není nijak  prověřena ani technicky ani finančně.
Budeme tedy pokračovat v prověřování všech možností a dále Vás informovat o vývoji 
této  záležitosti.

Mějte krásné Vánoce a šťastný start do nového roku 2019!
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Poplatky 2019

Informace od firmy AVE

Od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 se budou vybírat poplatky za svoz směsného odpadu ve 
stejné výši jako v posledních letech:

1 nálepka za 1 000 Kč (pro popelnici 120 litrů)
2 nálepky za 2 000 Kč (v případě velkých popelnic 240 litrů)

Při současných cenách svozu pro občany obec dotuje v roce 2018 tuto službu ve výši 
57 000 Kč, tj. cca 480 Kč za každou vyváženou popelnici o objemu 120 l. V roce 2019 
firma AVE zvyšuje ceny o dalších 8%, což je každoroční nárůst cen.

Poplatek za psa zůstává ve výši 60 Kč.

Děkujeme, že dodržujte termín zaplacení poplatků.

Sběrný dvůr firmy AVE v Berouně přijímá celoročně a zdarma k likvidaci použitý 
přeceděný olej z kuchyně v PET lahvích.

Využijte  nabídky pro ekologickou likvidaci tohoto odpadu. Olej vylívaný do kanalizace 
způsobuje technické problémy nejen v potrubí, ale i v ČOV.

Děkujeme!

Vítání občánků Jarmila Sudíková

V sobotu 8.prosince 2018 opět ožil sál místní školy. Sešli se zde naši  senioři a maminky 
a tatínkové našich novorozených dětí. Společenské odpoledne zahájila místostarostka 
Stáňa Králová. Místní děti obohatily program básničkami, které věnovaly novým 
občánkům. Poté vystoupily malé mažoretky pod vedením Dany Raškové.
Následovalo slovo Jarky Čampulové, která oficiálně přivítala nové  občánky. První byl 
přivítán Marc Suk, jako druhý byl přivítán Teodor Brůček, a jako třetí byla přivítána 
Ellen Sluková a její starší bráška Sebastián Sluk, kteří se letos přistěhovali do Koněprus. 
Děti se pohoupaly v kolébce, rodičům byly předány dárkové poukázky a maminkám 
květiny.
Následovalo vystoupení zdické hudební skupiny Pokus, která obohatila program 
svojí, i převzatou tvorbou, a písněmi s vánoční tématikou. Po ukončení vystoupení 
byly přítomným seniorům předány dárkové poukázky. Též pro ně bylo připraveno 
pohoštění.
Závěrem celé akce bylo rozsvícení vánočního stromu před budovou školy, kde si místní 
se skupinou Pokus zazpívali vánoční koledy. Poté se všichni  spokojeně rozešli do svých 
domovů. 
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Prohlídka Koněpruských jeskyní Kateřina Sosíková

Na třetí listopadovou sobotu se podařilo naší 
nové zastupitelce Jarce Čampulové domluvit 
s panem Alexandrem Komaškem volnou 
prohlídku Koněpruských jeskyní pro občany 
Bítova a Koněprus.

Sešli jsme  se opravdu v hojném počtu, 
vytvořili dvě prohlídkové skupiny a využili 
tak obě naše průvodkyně Jarku Čampulovou 
a Anetku Tröglerovou, které nás zkušeně 

provedly celým komplexem. Někteří z nás se do jeskyní podívali po mnohaleté pauze, 
nicméně prohlídku si užili opravdu všichni. Bylo skvělé, že tandem našich průvodkyň 
doplnil sám pan Alexandr Komaško. Vstřícně nám odpovídal na všechny naše dotazy 
a kromě jiného nám prohlídku obohatil o mnoho doplňujících informací nad rámec 
běžného výkladu, i o  ukázání vzácného opálu v jeskyních.

Jim všem patří náš velký dík za to, že se nám to slunečné sobotní odpoledne věnovali 
a snažili se nám nejen tento nádherný krasový útvar ukázat, ale i nás o něm vzdělat.  

Moc děkujeme!  

SILVESTROVSKÁ
RETRO PÁRTY 2018

Kulturní výbor a Komunitní centrum Koněprusy-Bítov Vás všechny zve
na silvestrovskou retro párty, která se bude konat v budově školy.

Začátek v 19:00 hod. 

Pivo a víno zajištěno za lidové ceny! Ostatní občerstvení, 
popřípadě jiné nápoje, si zajišťuje každý sám z vlastních 
zdrojů. Hudba reprodukovaná k tanci a poslechu ve stylu 
60-70-80-90 let. 

Kostýmy v retro stylu vítány !
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Mikulášská v místní škole Helena Kopelentová

O koněpruských zkamenělinách podruhé… Libor Kašička

Myslím, že poslední akci místní komunity si budou děti, které ji mohly zažít, pamatovat 
jako jeden z nejkrásnějších předvánočních zážitků. Z mého osobního pohledu celé 
provedení bylo perfektní. Ať už se jednalo o ztvárnění pekla a nebe, trefně peklo 

umístěné ve sklepě, červené nasvícení, decentní čmoud, 
hodné i zlobivé Čertíky, stejně jako nebesky modře 
nasvícená část s Andělem a Mikulášem.
 
Všem, kteří vymýšleli, připravovali a dotáhli 
Mikulášskou do této podoby, bych chtěla vyjádřit obdiv, 
za věnovaný čas a energii.
 
Já byla nadšená:-) ale kdo ví, jak bych se tvářila, kdyby v 
knize hříchů bylo něco i na mě... myslím že Čerti z pekla 
v Koněpruské škole by se mi líbily i jako malé a vřelý 
Mikuláš by mi určitě trošičku zvedl sebevědomí.

Přeji krásný adventní čas všem. 
Helena (maminka dvou “superhodných” holčiček)

V neděli 20. ledna 2019 v 15 hodin proběhne v sále naší školy již druhá beseda 
s paleontologem  berounského Muzea Českého krasu Mgr. Štěpánem Rakem, tentokrát 
pod názvem „Koněprusy – ráj  tropického pravěkého moře“.
Tentokráte se zaměříme již konkrétně na světoznámý koněpruský zkamenělý mořský 
útes z období  devonu. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s životem tohoto 
bohatého pradávného  ekosystému, poznat udivující množství roztodivných forem 
živočichů, kteří naši oblast tenkrát obývali  a dozvědět se i něco o historii a současnosti 
vědeckých výzkumů tohoto jedinečného místa. Součástí akce bude samozřejmě i 
tentokrát výstava zkamenělin nejen 
z okolí Koněprus.

Vstup je opět pro naše občany zdarma.

V návaznosti na tyto besedy bychom 
rádi pro naše občany na jaře uspořádali 
také paleontologickou  vycházku do okolí 
Koněprus s možností sběru zkamenělin 
přímo na některém z našich vyhlášených 
paleontologických nalezišť.
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Pátráme po obecních kronikách Libor Kašička

Povinnost vést kroniku obce (nebo chcete-li pamětní knihu obce) ukládá každé obci 
naší republiky  zákon již od roku 1920. V současnosti platný zákon z roku 2006 ukládá 
všem obcím přesné pokyny,  kterak kroniku vést, jak musí být zabezpečena, kdo a 
jak s ní smí nakládat a v neposlední řadě také to,  že ukončená kronika musí být 
obcí předána k archivaci příslušnému okresnímu archivu. Z toho  vyplývá, že kronika 
obce je z pohledu zákona velice důležitý a přísně kontrolovaný dokument a  dopsané 
kroniky jsou dokonce zařazeny mezi tzv. archiválie 1. kategorie.

Také naše obce měly ve své poválečné historii hned tři kroniky. Všechny tři jsou, ale 
momentálně  ztracené, což je pro nás nejen ohromná ostuda, ale také nás to staví do 
situace, kdy jsou po naší obci  zmiňované ztracené kroniky vyžadovány k povinné 
archivaci a my nejsme schopni tuto naši povinnost splnit. Nalezení a následné důstojné 
a bezpečné uložení našich kronik, které naši spoluobčané s velkou  pečlivostí po celá 
desetiletí psali, je pro nás tudíž nejen zákonnou povinností, ale dle mého názoru  
také věcí našeho zodpovědného přístupu k těmto důležitým dokumentům. Je třeba si 
uvědomit, že  jde patrně o nejcennější písemné památky našich obcí a v jistém slova 
smyslu o naše společné  duševní dědictví.

Poslední dvě kroniky z let 1971 – 1988 a 1989 - ? byly, dle informací z berounského 
archivu, uloženy  na našem obecním úřadě ještě v roce 2000. Jejich pozdější osud je 
však neznámý.  Kronika z let 50. a 60. se dle slov pamětníků ztratila již na konci 60. let.
Jedná se nejspíš o silnější ručně psané knihy velkého formátu (A4 nebo možná dokonce 
A3) a s  největší pravděpodobností se stále nacházejí u někoho z obyvatel našich obcí.
Pátráním po těchto našich vzácných obecních památkách jsem byl, coby nově 
určený kronikář obce, pověřen já, a proto Vás všechny, kdo snad máte některou 
z pohřešovaných poválečných kronik doma, nebo máte alespoň nějaké informace o 
jejich osudu, naléhavě prosím, abyste knihu vrátili na náš  obecní úřad, nebo ji předali 
mě osobně, případně mě neváhejte bezodkladně kontaktovat  s jakoukoliv informací, 
která by mohla přispět k jejich nalezení.

Pokud by snad někdo některou z knih doma objevil a vrátil nám ji, nemusí se rozhodně 
obávat žádné negativní reakce či snad dokonce postihu a rovněž jeho anonymita je 
samozřejmě zaručena. Naopak mu budeme jako obec vděčni, že nás pomohl z této 
nepříjemné situace dostat.
Pokud se nám naše nenahraditelné kroniky vrátí, bude před jejich předáním do 
berounského okresního archivu pořízena jejich digitální kopie, která zůstane uložená 
na našem obecním úřadě.  Rovněž originály veškerých archiválií našich dvou obcí jsou 
v berounském archivu komukoliv bez  problémů přístupné ke studiu.

Libor Kašička, tel. 728532165
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Anonymizace osobních údajů Stanislava Králová

Proč budeme anonymizovat osobní údaje na zápisech a usneseních ze zasedání ZO?

Zjednodušeně je třeba uvést, že pokud obec zveřejní zápis a přijatá usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce na úřední desce, je její povinnosti zachovat ochranu 
osobních údajů.

V zápise a usnesení je nutno uvádět osobni údaje v takové míře, v jaké je to nezbytné 
proto, aby rozhodnutí o konkrétní záležitosti bylo možno považovat za dostatečně 
určité. Při nahlížení do zápisů a usnesení oprávněnými osobami je zákonem 
předpokládán přístup k celému zápisu v autentické podobě. Pokud by zápisy měly 
byt zveřejňovány (např. na úřední desce, na internetu či v místním tisku), je nutné 
zajistit anonymizaci osobních údajů (tzv. „začerněním). V případě nahlížení do zápisu 
ze zasedání zastupitelstva obce tedy dochází k jisté „výjimce“ ze zákona na ochranu 
osobních údajů. V případě, že osoba oprávněna k nahlédnutí do zápisu ze zasedání 
zastupitelstva obce, v němž jsou uvedeny údaje v plném rozsahu, zjištěné údaje, 
případně svůj vlastní pořízený výpis ze zápisu či usnesení, dále zveřejní, a to bez 
předchozího souhlasu oprávněné osoby, má subjekt, jehož se zveřejněné údaje týkají, 
právo na ochranu jak podle zákona o ochraně osobních údajů, tak podle občanského 
zákoníku.

Při zveřejnění je nutno začernit (anonymizovat) citlivá data, jako je u fyzických osob 
např. rodné číslo, bydliště a jméno. U jména záleží na velikosti obce a četnosti těchto 
jmen v dané obci - tj. možnosti identifikovat konkrétní osobu.
Doporučuje se však výslovně uvést k takovému dokumentu zmínku, že jde o zkrácený, 
resp. anonymizovaný zápis či usnesení.
O provádění anonymizace nerozhoduje obecní úřad či zastupitelstvo obce. Jedná se 
o postup, který je v souladu se zákonem a porušení zákona je možno sankcionovat 
ve správním řízení. Fyzické osobě může být uložena pokuta až do výše 5.000.000,- 
Kč, právnická osoba (kterou je i obec) může dostat pokutu od Úřadu pro ochranu 
osobních údajů až do výše 10.000.000,- Kč.

Zápisy a usnesení budou na elektronické úřední desce zveřejňovány tak, aby jejich 
zveřejňování nebylo v rozporu se zákonem.

Věřím, že anonymizace těchto písemností výrazně nezmenší jejich vypovídací hodnotu.
Každý z občanů - bude-li mít zájem nahlédnout do „necenzurovaného zápisu“ ze 
zasedání zastupitelstva obce, může tak učinit v úředních hodinách na obecním úřadě. 
Navíc, každý má právo zúčastnit se veřejných zasedání zastupitelstva obce, kde rovněž 
zazní veškeré údaje o projednávaných skutečnostech.
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Pamětní hrnek Koněprusy a Bítov Libor Kašička

PF 2019

Stále ještě je možnost zakoupit si několik posledních pamětních hrnků s motivem našich 
obcí, které  pro naše občany u příležitosti oslav 100. výročí vzniku republiky nechal 
zhotovit Spolek KC Koněprusy a Bítov. Jedná se o kvalitní hrnky od renomovaného 
dodavatele, jaké můžete znát z mnoha našich hradů a  zámků, na nichž je z jedné 
strany vyobrazen historický motiv koněpruské návsi okolo roku 1930 a na  straně 
druhé současný vzhled návsi bítovské. 
Hrnky jsou nabízeny za zvýhodněnou 
cenu 100 Kč/ks. (Obvykle cca 130 Kč)
Hrnky je možno zakoupit v úředních 
hodinách na koněpruském obecním úřadě, 
nebo na kulturních  akcích v místní škole.

Vážení a milí spoluobčané,

na závěr Vám i Vašim blízkým přejeme v roce 2019 hodně štěstí, 
neboť je krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné, hodně lásky, neboť je 
jí málo a všechno další, co by za to stálo!

Vaše Zastupitelstvo.

Občasný zpravodaj Zlatý kůň vydává Obec Koněprusy.
fotografi e: Lukáš Trögler, Libor Kašička    grafi cká úprava a sazba: Jakub Sýkora
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