protože těžba bude v rozmezí několika let ukončena. Jediné vlastní příjmy (kromě
státních příspěvků a poplatků od občanů), jsou příjmy z pronájmu obecních pozemků
a budovy školy.
Na základě inventury pozemků a revize nájemních a pachtovních smluv, jsme zadali
zpracování znaleckých posudků na pozemky, které má obec v úmyslu pronajímat nebo
již pronajímá. Chtěli bychom nastavit kategorie těchto pozemků podle účelu pronájmu
(komerční – nekomerční) a zohlednit to spravedlivě v ceně pronájmu. Kategorizace
pozemků bude projednávána na veřejném zasedání obce.
Zabýváme se i dalšími projekty - opravou místní komunikace před školou (žádost o
dataci byla podána), možnostmi rekonstrukce veřejného osvětlení, možnostmi opravy
střechy, zateplení fasády a výměny oken v budově školy a reorganizací odpadového
hospodářství v obci. Samozřejmě i zde vás budeme informovat o aktuálním dění.
Závěrem bych chtěla připomenout, že 24. - 25. 5. 2019 proběhnou volby do Evropského
parlamentu a vyzvat Vás k účasti v těchto volbách.
Za sebe i kolegy zastupitele Vám přeji krásné a pohodové jaro.

Osadní výbor na Bítově ustanoven!

Petr Kadleček

Zasedání zastupitelstva obce Koněprusy dne 24. 01. 2019 bylo pro osadu Bítov
historické. Podle Zákona 128/2000 Sb. hlava 5 §120 byl totiž zřízen první osadní výbor
v části Bítov. Co všechno osadní výbor může? To říká Zákon 128/2000 Sb. Zákon
o obcích (obecní zřízení) strohou řečí v § 121:
1) Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy 			
týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě 		
obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany 		
obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí
mu být uděleno.
Co to však znamená v obyčejné řeči? Znamená to, že bítovští se budou více zasazovat
o dění ve své obci. Osadní výbor se chce věnovat především rozvoji a dění na Bítově.
Hlavními prioritami osadního výboru v nejbližší budoucnosti je zklidnění dopravní
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situace a hledání řešení v oblasti odpadních vod. Členy osadního výboru byli
zastupitelstvem obce zvoleni Lucie Trenčínská, Jiří Červenka a Petr Kadleček. Na ně se
také bítovští mohou obracet se svými návrhy, které se týkají dění na Bítově.

Z Kontrolního výboru

Jakub Sýkora

Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Koněprusy má za sebou prvních pár měsíců
fungování, a tak se vám pokusím jako jeho člen zprostředkovat náhled na naši
dosavadní činnost.
V prvních týdnech práce se členové kontrolního výboru museli především zorientovat
v legislativním rámci, způsobu práce ve výboru a spolupráce s obcí i občany. Rozdílné
představy o fungování vedly k několika zjitřeným diskusím v obecní zasedačce, ale
neutichaly ani po jejich skončení a pokračovaly skrze počítače i mobily ve virtuálním
světě. Všemi členy od začátku využívané moderní cloudové technologie pro společnou
práci ukázaly svou sílu - před takovým dialogem prostě neutečete a nezbývá, než vše
věcně vyřešit. Což se nám nakonec podařilo a zastupitelstvu jsme mohli navrhnout k
projednání “Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Koněprusy”, který byl
bez připomínek schválen. Vznikl tak dokument, který nejen našemu, ale i budoucím
kontrolním výborům usnadňuje práci a funguje jako jednoznačný návod, jak na to.
Vyjasnili jsme si zejména, že výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva
obce, kterému se zodpovídá ze své činnosti. Ač zákon dává výboru poměrně široké
možnosti kontroly i potřebné pravomoce, podněty k jeho práci mají přicházet právě
od zastupitelstva. A tady je prostor pro vás, občany Koněprus a Bítova, jak ovlivnit a
přispět k naší práci. Podle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích má občan obce starší 18
let a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, právo
podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. A protože kontrolní výbor není
orgánem obce, ale orgánem zastupitelstva, je nutné, abyste vaši věc nejprve sdělili
zastupitelstvu, které jediné může pověřit kontrolní výbor úkolem.
Další úkoly kontrolního výboru definuje zákon, a tak jsme se po přípravě jednacího
řádu mohli pustit do kontroly obecních vyhlášek a směrnic. Aby bylo možné pohodlně
a rychle projít všechny potřebné dokumenty, navrhli jsme zastupitelstvu, že obecní
dokumenty vlastními silami a zdarma zdigitalizujeme. Zvolili jsme moderní postup,
který dokumenty nejen převede do podoby digitální, ale navíc i textové, takže je v nich
možné vyhledávat a pracovat s texty. První digitalizace, po schválení zastupitelstvem,
proběhla během ledna a členové kontrolního výboru momentálně efektivně kontrolují
obsah platných vyhlášek a směrnic a připravují návrhy pro potřebné změny.
Zásadním cílem a smyslem práce kontrolního výboru je napomoci ke zlepšení činnosti
obce. Cílem každé kontroly by měla být především poradenská činnost, a to je směr,
kterým se tento kontrolní výbor, podle mě správně, vydal.
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100. narozeniny koněpruské „Lípy svobody“

Libor Kašička

Jak jistě všichni víme, roste u nás v Koněprusech na návsi před kapličkou stará lípa.
Možná ne každý však tuší, čím je
tento strom pro nás významný, a
jaké je vlastně jeho stáří. Odpověď
na tyto otázky lze objevit v prvním
díle „Kroniky koněpruské obecné
školy“, kde tehdejší pan řídící,
s pečlivostí sobě vlastní, zaznamenal,
že tuto „Lípu svobody“ vysadili žáci
koněpruské obecné školy spolu
s ostatními obyvateli obou našich obcí,
za veliké slávy a za doprovodu hudby,
na jaře roku 1919, na památku vzniku
samostatné Československé republiky. Přesné datum kupodivu pan řídící zapomněl
uvést, ale z chronologie záznamů v kronice vyplývá, že to bylo patrně někdy okolo 30.
dubna toho roku. Tato událost byla, jak bylo tehdy u nás zvykem, doprovázena zpěvem
národních písní, recitací básní a projevy významných obecních činitelů. Musel tam být
tenkrát vskutku nával, protože jenom žáků staré, tehdy ještě stále jednotřídní, školy
u rybníka bylo 85! Tento neúnosný počet si v tom roce nicméně vynutil provizorní
otevření druhé třídy v 1. patře domu čp. 19 „u Sojků“. (Za pronájem třídy dostával p.
František Sojka ročně od obce 600Kč.) Pokud Vás napadá, proč vysadili lípu na tak
podivném místě, kde zakrývá výhled na samotnou kapli, a ne vedle nebo za kaplí, jak to
bývá obvyklé v jiných obcích, bylo to patrně proto,
že za kaplí se snažili vysazovat lípy již několikrát,
při různých výročích starého mocnářství, ale ani
jedna tam nepřežila. Usoudili tedy nejspíš, že
vlhká „škarpa“ před kapličkou bude vhodnější
a evidentně se nemýlili. Po předešlých neblahých
zkušenostech s vysazováním památečních stromů
patrně ani nikdo z našich předků nečekal, že by se
naše „Lípa svobody„ dožila tak krásného věku 100
let. Na připojených snímcích můžete vidět, jak to
koněpruské lípě slušelo v roce 1933, když jí bylo
teprve 14 let a jak se na návsi vyjímá dnes resp.
loni na podzim.
Chraňme ji a popřejme jí společně ještě dalších
mnohokrát sto let. Vždyť tento náš národní strom
se v dobrých podmínkách dokáže dožít i 1000 let!
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Koněpruský Masopust

Jarka Čampulová

Masopust je ve srovnání s ostatními svátky zvláštní svátek. Možná proto, že se jej
nikdy nepodařilo přizpůsobit liturgickým předpisům. Lidé nejen v Čechách, ale i po
celé Evropě, chtěli slavit masopust svobodně a bez zábran a nenechali si toto právo
vzít. Masopust si oblíbily všechny vrstvy obyvatel od dětí až po ty nejstarší. V tom tkví
i tajemství pospolitosti tohoto svátku.
V Koněprusích byl masopust poprvé v roce
2012, jak dokládá i fotografie, s menšími
počty masek, ale s velkým odhodláním
zdravého jádra nadšenců u nás tuto tradici
obnovit. Rok od roku se průvod masek
rozšiřoval a měnil a každý masopust byl
tak trochu jiný, ale pořád zůstává hlavně ta
skupina nadšenců, kteří chtějí sobě i svému
okolí přichystat dobrou zábavu. Za to myslím
všem patří velký dík.
Masopust je hlavně také oslava hojnosti
spojená s vepřovými hody a ochutnávkou
celé řady dobrot. Letos přibylo několik členů spolku i příznivců a přátel, kteří pomohli
a přiložili ruce k dílu a i díky jim lze akci opět podle ohlasů a spokojenosti návštěvníků
hodnotit jako velice zdařilou.
Poděkování patří i všem, kteří přichystali pohoštění pro masopustní průvod a mohli
jsme ochutnat tradiční masopustní pečivo v podobě koblih,vdolečků, božích milostí a
dalších druhů pečiva či v podobě jednohubek, klobásek a nejrůznějších nápojů.
Masopustní období nám tímto úterkem 5. března končí, následuje Popeleční středa
a po ní následuje období půstu, které trvá až do Velikonoc. Tak nastartujme odlehčený
„zelený“ jídelníček a těšme se na Velikonoce a na další masopust v Koněprusích.
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Mistr Petr z Koněprus

Libor Kašička

Koněprusy, jakkoli jsou osadou prastarou a pozoruhodnou, trpí zarážejícím
nedostatkem významných rodáků.
Jedna výjimka se však v historii naší obce přeci jen najde a nejedná se o postavu
nikterak druhořadou. Jde o Mistra pražské univerzity Petra z Koněprus (Petrus de
Konieprus). Kolegu a dle určitých indicií snad dokonce přítele Mistra Jana Husa.
Mistr Petr z Koněprus se narodil zřejmě někdy okolo roku 1361. Z dochovaných
historických záznamů víme, že v letech 1391 a 1412 uplatňoval vladyka Sudík z
Koněprus (Sudik de Konyepruss) se svou ženou Jitkou své nároky v jakýchsi dědických
sporech a vzhledem k tomu, že byli s Mistrem Petrem patrně podobného stáří, lze
se domnívat, že Mistr Petr mohl snad být mladším bratrem koněpruského zemana
Sudíka. Pro tuto domněnku však neexistuje prozatím žádný důkaz.
Co je však historickým faktem, je to, že již roku 1381 získal, tehdy přibližně dvacetiletý,
Petr z Koněprus na pražské univerzitě titul bakaláře filozofie. Tuto informaci lze
tedy právem považovat za nově nejstarší písemnou zmínku o Koněprusech namísto
doposud oficiálně uváděných letopočtů 1391 nebo 1393!
Roku 1387 získal Petr z Koněprus na univerzitě titul Mistra svobodných umění a
brzy nato se nechal vysvětit na kněze. Roku 1389 se dal zapsat na práva a roku 1397
dosáhl titulu bakaláře církevního práva. Po tomto úspěchu však již ve studiu práv
nepokračoval a přestoupil na fakultu bohosloveckou.
Roku 1403, v době bouřlivých sporů o dílo anglického reformátora a kritika nešvarů
církve Jana Viklefa (John Wycliffe), stál Koněprus neochvějně na straně Mistra Jana
Husa a ostatních českých zastánců Viklefova učení.
Největšího úspěchu ve své kariéře dosáhl Mistr z Koněprus patrně po roce 1409, kdy
po odchodu cizích Mistrů z univerzity následkem Dekretu kutnohorského, přijal na
filosofické fakultě úřad kolektora a v dubnu 1410 byl zvolen jejím děkanem.
Roku 1411 Mistr Petr podpořil Mistra Jana Husa v jeho nelehké funkci tzv.
„kvodlibetáře“, což byl v podstatě organizátor každoroční nejvýznamnější slavnosti
filozofické fakulty v podobě několikadenní učené disputace tzv. „kvodlibetu“. Mistr Jan
byl v té době již v klatbě papežského dvora, v důsledku čehož se ho mnoho jeho kolegů
stranilo. Proto ho podpora a účast Koněprusova obzvláště potěšila a vyhradil mu za to
při kvodlibetu čestnou roli. Nezapomněl pak také závěrem ocenit Koněprusův skvělý
výkon v průběhu celé disputace.
Roku 1412 se však po Husově odsouzení prodeje odpustků situace v Praze vyhrotila
natolik, že i sám král Václav IV., který do té doby držel nad Husem ochrannou ruku,
se postavil proti němu a nařídil univerzitě, aby se slavnostně zřekla Viklefova učení
a veřejně ho odsoudila. Mezi těmi, kteří s královým příkazem vyslovili souhlas, byl,
kromě Husova celoživotního podporovatele a obránce Mistra Křišťana z Prachatic,
také náš Mistr z Koněprus. Tento krok je však patrně možné přisuzovat snaze těchto,
oproti Husovi, podstatně starších Mistrů, chránit univerzitu a její práva před královým
hněvem.
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V té době zastával Mistr Petr z Koněprus mimo jiné též funkci oltářníka sv. Erazima
v pražském kostele sv. Havla. Tuto pozici však vyměnil tohoto roku za faru v Jílovém,
kterou si podržel až do své smrti.
V letech 1413 a 1414 studoval Mistr Petr na univerzitě ve Vídni a do roku 1414 též působil
na filozofické fakultě univerzity pražské. Ještě roku 1417 se účastnil pravidelného
kvodlibetu na pražské univerzitě, ale již následujícího roku na jaře 1418 Mistr Petr
umírá ve věku přibližně 57 let. Loni v květnu uplynulo tedy rovných 600 let od úmrtí
tohoto významného muže nejen našich obecních dějin.
Odkaz Mistra Petra z Koněprus byl však na Karlově univerzitě živý ještě nejméně
dalších 200 let, o čemž svědčí skutečnost, že roku 1618 vyzdvihl Mistr Jan Kampanus
ve své pravidelné novoročence jedno z kázání Mistra z Koněprus, které se mu zalíbilo
pro jeho upřímné rozhořčení nad špatnými kněžími.
Náš přední badatel a znalec husitství Prof. František Michálek Bartoš, řadil tedy našeho
Mistra Petra z Koněprus pro jeho postoje a mravní zásady jistě po právu mezi ideově
spřízněné souputníky Mistra Jana Husa a podporovatele jeho myšlenek.
Zdroj:
F. M. Bartoš: „Husův kolega Mistr Petr z Koněprus“, Kostnické jiskry 1/1960.
David Kalhous: „Berounská sídelní komora v raném a vrcholném středověku (před r. 1419)“, MEDIAEVALIA
HISTORICA BOHEMICA, 18/2 2015.
Internetové stránky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno – Slovník českých filozofů. (2019)
V. Novotný: „M. Jan Hus-Život a učení“ (1921)

Dětský karneval

Milena Tröglerová

Dne 9.3.2019 uspořádala obec Koněprusy ve spolupráci s Komunitním centrem
(spolkem) Koněprusy-Bítov po delší pauze karneval pro děti. Potěšila nás hojná účast.
Děti velmi rychle ztratily ostych a pustily se do tancování a her. Pětičlenná porota
vybrala nejlepší masky a tanečníky karnevalu. Hlavní výhrou byly tři nádherné dorty
věnované paní Veronikou Slukovou za což jí patří zvláštní poděkování. Ostatní děti
nepřišly zkrátka a každý si odnesl krásnou perníkovou medaili a spoustu drobných
dárků. Malým překvapením pro
maminky a babičky bylo přání
k MDŽ s věnováním květiny.
Děkujeme všem zúčastněným
dětem a dospělákům, kteří
dorazili. Akce se, myslím povedla.
Odměnou nám je nadšení a radost
dětí, které se na karnevalu vyřádily
a spokojenost rodičů a dospěláků
s příjemně stráveným časem ve
společnosti.
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……………………………

……………………………

……………………………

a také pastelky, …Nezapomeňte na kartu zdravotní pojišťovny
.... a třeba i s Ondřejem Sekorou,
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Uvítáme buchty ke společné k snídani případně něco ovoce na večer…
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jméno ……………………………….
jméno

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

věk: …………

Prohlašuji, že výše uvedené dítě, bytem ………………………………………..
onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lék
……………………………….
Není mi též známo, že v posledníchvěk:
dvou …………
týdnech přišlo toto dítě do styku s os
nemocí a je tedy schopno zúčastnit se NOCI S ANDERSENEM DNE 29.3.201

jméno ……………………………….
věk:
Jsem si vědom(a) právních následků,
které…………
by mě postihly, kdyby toto mé proh
Na Noc s Andersenem.

V Koněprusích dne: ………………

podpis zákonného zástupce: ……………………………………..

podpis zákonného zástupce: ……

tel. spojení na zák. zástupce: ……………………………………..
V rámci akce Noc s Andersenem budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce.
Pokud s pořizováním záznamů nesouhlasíte, upozorněte na to organizátory akce.
Začátek:
Konec

v pátek 29. března 2019 v 18:00
v sobotu 30. března 2019 v 08:00

Děti budou potřebovat:
spací pytel nebo deku na zakrytí, příp. karimatku či nafukovací lehátko, polštářek, ručník, pyžamo, přezůvky
a také pastelky, …Nezapomeňte na kartu zdravotní pojišťovny
Uvítáme buchty ke společné k snídani případně něco ovoce na večer…
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že výše uvedené dítě, bytem ……………………………………….. nejeví známky akutního
onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.
Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněli infekční
nemocí a je tedy schopno zúčastnit se NOCI S ANDERSENEM DNE 29.3.2019
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
V Koněprusích dne: ………………

podpis zákonného zástupce: ………………………………

Občasný zpravodaj Zlatý kůň vydává Obec Koněprusy.
fotografie: Lukáš Trögler, Libor Kašička a další grafická úprava a sazba: Jakub Sýkora
vedoucí vydání: Jarka Čampulová kontakt: redakce@koneprusy.cz
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