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zdarma

Fotbalový tým Zlatý kůň, jako hosté na Vráži

 Fotbalový tým Zlatý kůň
začíná poctivě trénovat!
 Zlatý kůň jede na zápas do
Vráže
 Mužstvo hasičů získalo
putovní pohár
 Na místo starých stolů, nová
kuchyňka s barem
 Nohejbalový turnaj a taneční
večer se vydařil
1

 Zpravodaj putuje do Muzea
českého krasu
 Hřbitovní zdi budou opraveny
 Traktůrek bude mít svůj
přístřešek
 Jak pokračují práce na
posilovně?
 Knihovna se přestěhuje
 Tištěný zpravodaj černobíle
 Zpráva o obecních lesích
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Fotbalový tým Zlatý kůň poctivě trénuje
Jelikož se blížil fotbalový zápas našeho
Zlatého koně proti dětem z Vráže, tým
zintensivnil tréninky. Hlavním tahounem
týmu jsou samozřejmě ti starší a nebo
zkušenější hráči. Martínek Segeč děti učí
finty jak obehrát protihráče. Tomáš Vituj
s Karlem Melicharem zase ukazuje, jak
správně kopnout do míče nebo ho chytit
v bráně. V týdnu před zápasem dokonce
trénují každý den od odpoledne až
do večera.

netradiční. Slalom s kolečkem, prolezení
rourou, proskok oknem a v závěru pití piva
brčkem, kde Tomáš Bartoníček, díky svému
excelentnímu
výkonu,
přispěl
k zaslouženému vítězství.
Na místo starých stolů, nová kuchyňka
V budově staré školy, v průchodu do
tanečního sálu, byly vyklizeny staré
rozvyklané a nevzhledné stoly a na místo
nich byla vybudována nová kuchyňka
s barovým pultem. Tato rekonstrukce
zahrnovala i zavedení zcela nových přívodů
vody a odpadu. V případě pořádání akcí se
se zde bude moci připravovat občerstvení.

Fotbalový zápas na Vráži
Když jsme vítali léto, zpestřili jsme program
fotbalovým zápasem našeho Zlatého koně
proti Vráži. Hned po dohrání zápasu, jsme
se dohodli, že přijedeme na odvetu. Dne
18.9.2011 se nachýlil den, kdy jsme si
odvetu smluvili. I přes hodně nepříznivé
počasí jsme se nenechali odradit a vydali
jsme se na Vráž. Zápas to byl vskutku
nemilosrdný. I když jsme prohráli 12:4,
musím podotknout, že pro náš tým byl veliký
úspěch, že jsme vstřelili 4 góly do
protihráčovi branky. (Děti na Vráži hrají
fotbal profesionálně s trenérem). Poté jsme
stříleli penalty, to už jsme nepočítali, bylo to
spíš takové přátelské, o čemž svědčí i gól od
pětileté Lucinky Čampulové i od šestiletého
Štěpánka Melichara.  Domácí nás přivítali
opravdu srdečně. Upekli veliký dort ve tvaru
a podobě fotbalového míče, který nikdo
nevyhrál. Prostě jsme si ho jen přátelsky
rozdělili. Děkujeme Vráži za pozvání! A na
další zápas, který je plánovaný na jaro, se
těšíme již teď.
Hasičský tým mužů získal putovní pohár
SDH Koněprusy získal na základě vítězství
putovní pohár z Tmaně na memoriálu
Vysloužených hasičů. Nejrychlejší útok ze
všech 4 družstev měl náš tým: 26 s na útoku
a 1 min. 10 s. na štafetě, která byla dosti
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Výdaje na úpravy ve škole, předsálí
Lamino

2 187 Kč

Spojovací materiál

35 Kč

Sifon

108 Kč

Barva na podlahu

1 599 Kč

Lepidlo

120 Kč

Vrták a hmoždinky

188 Kč

Úhelníky

236 Kč

Dřez nerezový

1 999 Kč

Lišty a hrana

1 228 Kč

Desky

3 846 Kč

Linka

6 490 Kč

Konstrukce

3 108 Kč

Instalat. materiál

10 794 Kč

Práce

8 000 Kč

Celkem za projekt

39 938 Kč
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Nohejbalový turnaj a taneční večer

Se zpravodajem do Muzea českého krasu
Nedávno jsem byla oslovena pracovnicí
z Muzea českého krasu, abychom každý
výtisk zpravodaje věnovali do muzea. A tak
po poradě se zastupiteli obce jsme si řekli:
„A proč vlastně ne“? Příští generace alespoň
budou vědět, co se dělo v obcích Koněprusy
a Bítov. Muzeu jsem již předala dva výtisky,
s tímto tři.
Muzeum českého krasu nabízí zajímavé
programy, přednášky a výstavy.

Dne 10.9.2011 se uskutečnil v naší obci
nohejbalový turnaj, který uspořádala Kulturní
komise OÚ Koněprusy. Hráli 2 hráči na 2
hráče. I když týmy byly tvořeny převážně ze
starších hráčů, týmy skládající se z mladších
hráčů se dost divily, jak je prohánějí.
Ostatně, vyhrál pan starosta Jiří Bartoš,
který tvořil tým s místostarostou Radkem
Havlíčkem. Výhrou byla basa piv, kterou do
hry věnoval Petr Kadleček. Tato výhra byla
opravdu zasloužená, jelikož počasí se
vydařilo, slunce svítilo, a tak není divu, že
hráči byli po jejich výkonu zmoženi a pivo na
osvěžení uvítali. Ostatní hráči, ale nepřišli
zkrátka, jelikož se s nimi vítězové o výhru
podělili. I když bylo odpoledne věnované
hlavně starší generaci, děti, které přišly, si
mohly vyrobit mandaly do oken. Kdo
nechtěl, mohl kopat fotbal a nebo si pohrál
na prolézačkách a houpačkách. Večer od
18:00 hodin vypukla teprve ta pravá
divočina. Dětem začal hrát DJ Špagy. Když
se děti zcela unavily, uvolnily taneční parket
dospělým. DJ Špagy nás provedl léty, kdy
svět ovládl rock´n roll. Den se vydařil, o tom
také svědčí hojná účast dětí i dospělých.

Program Muzea:
V hlavě – autorská výstava Barbory
Jakůbkové. Zahájení 7. 9.v 17:00 do 2. 10.
Anna Tyrolerová - obrazy, kov, keramika.
Zahájení 7. 9. v 17:00. Potrvá do 14. 10.
Výstava: Colours- Zahájení 5. 10. v 17:00.
Potrvá do 5. 11.2011
Přednáška: Cuba "Ostrov svobody"Zahájení 11. 10. v 17:00 hodin
Pro děti: Colours- Doprovodný program k
výstavě Colours. Zahájení 15. 10.2011
Přednáška: Jdi za svou hvězdouZahájení 19. 10.2011 v 17:00 hodin
Jan Václav Spitzer (1711–1773), 300 let
malíře pozdního baroka- Zahájení 26. 10.v
17:00.Potrvá do22. 1.2011
Den Středočeského kraje v Muzeu
Českého krasu- Zahájení 28. 10. v 10:00
Pro děti: Halloween- Zahájení 31. 10.2011
v 9:00.hodin
Více na: www.muzeum-beroun.cz

Tištěný zpravodaj černobíle
Z technických důvodů (barevná tiskárna
neumí oboustranný tisk) i z důvodu úspory
peněz a materiálu, jsme se po poradě se
zastupiteli OÚ Koněprusy rozhodli, že
Zpravodaj budeme tisknout v černobílé
podobě.
Zpravodaj
v
celobarevném
provedení ve formátu Adobe PDF, můžete
zhlédnout na www.koneprusy.cz
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Přehled dosavadních výdajů na
úpravu posilovny a okolí školy
Výdaje na úpravu posilovny
Přesklení oken

886 Kč

Vápno

240 Kč

Kolena a trubky

1 689 Kč

Barvy

333 Kč

Vápno na bílení

330 Kč

Barvy, ředidlo

969 Kč

Betonová směs

4 825 Kč

Kom.dvířka, zárub,
cihly, keraštuk

2 868 Kč

Vápno

495 Kč

Penetrace,
karaštuk, cemix

4 342 Kč

Mříže

7 618 Kč

Práce

14 818 Kč

Celkem

39 413 Kč

Výdaje na úpravy v okolí školy
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Nop. folie

420 Kč

Nop. folie

980 Kč

Chránička

480 Kč

Zámek

100 Kč

Kusový vápenec

1 460 Kč

Kusový vápenec

1 144 Kč

Doprava

1 200 Kč

Čištění kanálů

4 100 Kč

Fekální vůz

2 035 Kč

Nádrž, poklop

9 636 Kč

Poklopy na jímky

19 616 Kč

Odvoz zeminy

8 490 Kč

Celkem za projekt

49 661 Kč

Akce v okolí
Berounské letorosty - 17. září 2011
Jako každý rok, tak i letos, se na břehu řeky
Berounky,
u
autobusového
nádraží
v Berouně, konal hudební festival Berounské
letorosty. Dalo se očekávat, že počet
návštěvníků bude opravdu veliký. Jak již
zvěstovalo více jak 2500 potvrzených
pozvánek na internetové sociální síti
Facebook. Vstup na Letorosty byl letos
zdarma a byl pod záštitou nadačního fondu
Letorosty senátora Jiřího Oberfalzera.
Přestože na vstupu jsme hledali pokladnu
marně, zakoupila jsem si alespoň nálepku
s logem a heslem POMÁHÁM. Utržené
peníze za nálepky se poté věnovaly na
charitu. Program Letorostů byl opravdu
bohatý. Již zprvu vystoupil známý Xindl X,
následovaly
berounští
Black
Hillové,
Gipsy.cz, PSH, Wohnout, Anna K a Visací
zámek. Celý festival samozřejmě provázela
vůně pečených klobás a točeného piva.
Popularita tohoto festivalu je bez pochyb
veliká, o čemž vypovídá i náhodné setkání
s mnoha obyvateli Koněprus. Letošní
Letorosty se skutečně vydařily, nejen díky
skvělému programu a organizaci, ale i
zásluhou krásného slunečného počasí.

Miroslava Sudíková

Zprávy v obrazech
Posilovna už čeká jen na koberec a stroje
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Oprava hřbitovních zdí finišuje

Chystá se přístřešek pro obecní techniku

Úpravy okolí školy řešící vlhkost suterénu

Stará knihovna bude přesunuta

do větších prostor o patro výš
Radar v obci Bítov již namontován
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Inzertní rubrika
V této rubrice si můžete nechat otisknout
inzerát na něco, co potřebujete koupit či
prodat. Je možné touto cestou hledat či
nabízet i drobné služby (např. stříhání,
zednické práce apod.).

Milí rodiče

Otevíráme již v listopadu!
Adresa: Trubín 40, 267 01 Králův Dvůr
Tel. 607 685 084
Naším cílem je zajistit celodenní kvalitní a
kvalifikovanou péči a vzdělání pro děti
předškolního věku.

Školné:
7.00 - 17.00
7.00 - 12.30
7.00 - 17.00
7.00 - 12.30

8 700 Kč/měsíc
6 000 Kč/měsíc
600 Kč
400 Kč

Více na www.kastanek-trubin.cz

Ak c e v n a š i c h o b c í c h
Fotbal
Děti se dohodly, že pokud bude počasí přát,
tak se budou scházet každý den od 17:00
hodin na fotbalovém hřišti na koupališti a
budou trénovat fotbal.

Cvičení pro zdravé tělo
Protahovací a posilovací cvičení pokračuje
pravidelně každé pondělí a středu od 19:00.
Těšíme se na Vás ;))
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Usnesení č.6./2011
z veřejného zasedání
zastupitelů z 8.9.2011
Zastupitelstvo obce Koněprusy
schvaluje:

Nová soukromá mateřská školka
Kaštánek

Celý den
Dopoledne
1 den
1/2 den

Z jednání
z a s t u p i t e l s t va

1.
Žádost o zavedení přípojky plynu p.
Raškovi, parcela č. 353/10 a přípojku
elektřiny v ulici u školy, parcela č. 345/2
2.
Úpravu rozpočtu obce Koněprusy
k 31.8.2011
3.
Posunutí začátku nočního klidu
10.9.2011 na 24:00 hod.
4.
Těžba v obecních lesích bude zadána
firmě, která bude provádět těžbu určených
stromů (napadených). Vytěžené dřevo bude
nabídnuto ke koupi občanům.

Zastupitelstvo obce Koněprusy
bere na vědomí:
1.
Přemístění obecní knihovny- oslovení
stavební firmy p. Foltýna.
2.
Přehled výdajů spjatých s úpravou
budovy obecní školy a jejího okolía)
Předsálí- 39 938,- Kč
b)
Posilovna- 39 413,- Kč
c)
Okolí školy- 49 661,- Kč
Celkem: 129 012,- Kč
1.
Zprávu o obecních lesích
předloženou ing. Janem Hofmeisterem

Zpráva o koněpruských
(a bítovských) lesích
Úvod
Ctěnému zastupitelstvu předkládám tuto
zprávu vyhotovenou na základě zběžné
pochůzky po obecních lesích, údajů v lesní
hospodářské osnově a konzultací s lidem
vezdejším,
zejména
pak
příslušným
odborným lesním hospodářem J. Týrem a
dále J. Boudou a J. Preislerem, kteří se o
obecní lesy starali dosud. Případným
lesnicky vzdělaným čtenářům se omlouvám
za prohřešky proti odborné lesnické
terminologii, text je psán pro potřeby
obecního zastupitelstva, kterému snad bude
v plné míře srozumitelný.
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Podkladové materiály, jejichž kopie jsem od
obecního zastupitelstva obdržel, zahrnují
lesnické mapy a tabulky hospodářské knihy
lesní hospodářské osnovy ke všem
porostům ve vlastnictví obce platné do
31.12.2017, přehledné sestavení ploch a
výměr dle základních jednotek rozdělení
lesa a rámcové směrnice hospodaření.
Postrádám textovou část LHO, v níž je mimo
jiné uvedena maximální celková výše těžeb.
Toto číslo je dobré vědět, neboť za
překročení maximální výše těžeb hrozí
pokuta.
Povšechný popis lesních porostů
Ve vlastnictví obce je v současné době dle
údajů sestavení ploch a výměr celkem 17,86
ha pozemků určených k plnění funkcí lesa,
z čehož porostní půda (tj. plocha lesních
porostů) tvoří 16,79 ha. V kategorii lesů
zvláštního určení s určitými omezeními
lesnického hospodaření se nachází 4,74 ha
porostní půdy, z čehož je 4,36 ha v 1. zóně
Chráněné krajinné oblasti Český kras
(Národní přírodní památka Zlatý kůň), 0,25
ha ve 2. zóně a 0,13 ha ve 3. zóně CHKO
Český kras.
Druhová skladba většiny porostů ve
vlastnictví obce (převažuje akát a bobrovice
černá) je nevhodná, jak z hlediska
hospodářského, tak z hlediska vlivu těchto
porostů na biodiverzitu. Současně se většina
těchto porostů nachází na poměrně
extrémních stanovištích, takže obnova
těchto
porostů
v mýtním
věku
„tradičním“
způsobem
(tj.
smýcením
s následným umělým zalesněním) může být
velmi problematická a nákladná. Situaci
v současné době zhoršuje zvýšená mortalita
borovic černých v důsledku houbových
onemocnění, která by mohla v případě
klimaticky nepříznivého roku vést až k úhynu
větší části stromů s dalšími potenciálně
nepříznivými důsledky konkrétně zmíněnými
níže.
Návrh nakládání s lesem
Při úvahách o nejlepším způsobu nakládání
s obecními lesy jsem vycházel ze dvou
základních předpokladů:
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a) obci by měl les sloužit jako
zdroj finančních prostředků a paliva
pro občany,
b) stav lesů v majetku obce by
se měl zlepšovat.
Z těchto předpokladů vyplývá, že obec
by měla:
a)
efektivně
provádět
výchovné těžby vyplývající z lesní
hospodářské osnovy v porostech do
40-ti let věku, které jsou závazné (§
24, odst. 2 lesního zákona),
b) obnovu mýtních porostů
provádět
v podstatě
výběrným
způsobem tak, aby vznikaly co
nejnižší
nároky
na
následné
zalesnění, jehož nákladnost by
s ohledem na druhové složení a
kvalitu mýtních porostů mohla velmi
snadno převýšit výnos z těžby.
Tato obecná doporučení jsem promítl do
konkrétních doporučení rozvedených pro
jednotlivé porostní skupiny.
Doporučení pro jednotlivé porosty:
Porostní
skupina
33Aa11,
borová
kmenovina na jihozápadním svahu nad
Bítovem
výměra 3,65 ha,
-

věk 108 let,

-

borovice černá (100%)

Porost v posledních letech zřetelně chřadne
v důsledku
houbových
onemocnění.
Postižení porostu je mozaikovité, některé
stromy nebo skupiny stromů jsou již suché.
Současně započala doba obnovní, která
umožňuje zahájit mýtní těžby a obnovu
porostu. Dle LHO činí plánovaná těžba 154
m3 z celkových 789 m3 porostní skupiny (tj.
20 % zásoby). Umělé zalesnění je v této
lokalitě neobyčejně obtížné. V podúrovní se
na podstatné části porostní skupiny vyskytují
jasany a ojediněle i duby dosahující výšky 1
až 4 m. Někteří občané Bítova se obávají,
že při významném odlesnění svahu nad obcí
bude ve studnách v obci nedostatek vody.

w w w . k o n e p r u s y. c z

Z těchto důvodů doporučuji co nejdříve
zahájit těžbu suchých a v místech výskytu
jasanů a dubů v podúrovni i dalších silně
postižených
borovic.
Při
optimálním
provedení povede uvolnění jasanů a dubů
v podúrovni k urychlení jejich růstu a tyto
vytvoří kostru budoucího porostu bez dalších
nákladů na zalesnění. Je třeba dbát na to,
aby stromy v podúrovni nebyly poškozeny
těžbou a přibližováním dřeva na okraj
porostu.
Zároveň
musí
být
každý
jednorázový zásah rozvržen tak, aby
zakmenění porostu nekleslo pod 0,7 (§31
lesního zákona). Na podporu přirozeného
zmlazení dubů i jasanů, kterým se v daných
podmínkách v současné době očividně daří,
bude možná potřeba v některých místech
vyřezat křoviny.
Předpokládám, že vytěžené dřevo bude
prodáno jako palivo. Borovice černá není ani
ve zdravém stavu obchodně nikterak
atraktivní artikl.
V dalších letech by se po vyhodnocení
úspěšnosti
zásahu
pokračovalo
v rekonstrukci porostu.
Porostní skupina 33Aa5, mezernatá
smíšená tyčkovina až kmenovina borovice
lesní a černé a dubu letního na
jihozápadním svahu nad Bítovem
výměra 2,66 ha,
-

věk 41 let,

borovice lesní (37 %), borovice
černá (32 %), dub letní (22 %) další
(9 %)
Mezernatý
porost
výmluvně
dokládá
obtížnou zalesnitelnost svahu, což je
důležité mít stále na paměti při obnově
sousední porostní skupiny 33Aa11. I v této
porostní skupině se nadprůměrně vitálně
projevuje jasan. Objem předpokládaných
výchovných těžeb na decennium činí 17 m 3
s naléhavostí 0. Práce v tomto porostu
nepovažuji v tuto chvíli za prioritní.
Tato porostní skupina hraničí s lesními
porosty jiných majitelů, přičemž přesné
vedení hranice je nejasné. Vymezení
přesných hranic pozemků by vzhledem
k nízkému výnosu z nich bylo nákladné, a
tak bude nutné se před případným zásahem
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dohodnout s majiteli sousedních pozemků
na jeho rozsahu.
Porostní skupiny 49Bc7b, 10a, 10a/7a,
10b, kmenovina akátu a borovice černé na
jižním svahu pod obcí Koněprusy
výměra 2,55 ha,
věk 98 (borovice) a 66 let
(akát)
Místy dvouetážový porost na strmém jižním
svahu
s nevhodnou skladbou dřevin.
Zdravotní stav borovic odpovídá výše
popsané situaci v porostní skupině 33Aa11.
V porostu se jednotlivě vyskytují zcela suché
stromy. Obdobné jsou i velmi nepříznivé
podmínky pro následnou obnovu lesního
porostu. I zde je však pomístně poměrně
bohaté zmlazení jasanu ztepilého, zvláště ve
východní části, kde se nachází několik
dospělých jasanů a dubů. Jednotlivě
zmlazuje i babyka. Při prosvětlení porostu
lze v okolí dospělých dubů očekávat i
zmlazení
dubu.
Vzhledem
k těmto
skutečnostem doporučuji postup popsaný u
porostní skupiny 33Aa11: těžba suchých a
v místech výskytu jasanu či babyky
v podrostu i dalších silně poškozených
borovic tak, aby celkové zakmenění nekleslo
pod 0,7 (§31 lesního zákona). Při
optimálním provedení povede uvolnění
jasanů, babyky a dubů v podúrovni k
urychlení jejich růstu a tyto vytvoří kostru
budoucího porostu bez dalších nákladů na
zalesnění. Je třeba dbát na to, aby stromy
v podúrovni nebyly poškozeny těžbou a
přibližováním dřeva na okraj porostu.
Poslední těžba v porostu, kterou podle
čerstvých pařezů odhaduji na sklonek
letošní zimy, byla provedena dosti živelně
bez zohlednění výše uvedených skutečností.
Porostní skupina 49Bc3, smíšená kultura
až kmenovina keřů, borovice černé a dubu
na západním okraji lesa pod obcí Koněprusy
výměra 0,09 ha,
-

věk 25 let.

Drobný porost vzniklý zčásti přirozenou
obnovou
s vysokým
podílem
keřů.
Příležitostně by bylo vhodné provést
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prořezávku s cílem uvolnit keře a ostatní
dřeviny v okolí dubů jako cílové dřeviny.
Porostní skupina 49Ca5, tyčovina až slabá
kmenovina borovice lesní pod silnicí na
Beroun
výměra 0,24 ha,
-

věk 41 let

Poměrně hustý porost. Aktuálně není žádný
zásah potřebný, výhledově probírka (objem
těžby 5 m3).
Porostní skupina 49Ca8, rozvolněná
borová kmenovina s příměsí odrůstajících
listnáčů pod silnicí na Beroun
výměra 0,86 ha,
-

věk 79 let

Porost místy silně rozvolněný v důsledku
odumírání borovice černé s odrůstajícími
listnáči (jasan ztepilý, třešeň ptačí i další) a
místy silně expandujícím keřovým patrem.
V místech, kde keře brání úspěšnému
odrůstání přirozeného zmlazení v podúrovni
je potřeba tyto keře vyřezat tak, aby nedošlo
k poškození existujícího zmlazení.
Porostní skupina 49Cb3, tyčovina až
kmenovina akátu a borovice černé nad
silnicí směrem na Beroun
výměra 0,96 ha,
-

věk 25 let

V porostu je nutné provést výchovnou
těžbu v rozsahu předepsaném LHO
(objem těžby 4 m3).
Porostní skupina 49Dh5, slabá borová
kmenovina v dolní části s hojnou příměsí
listnáčů v lese na Velkém vrchu
výměra 0,60 ha,
-

věk 44 let

V horní části porostu je vzhledem
k blízkosti druhové a věkové skladby
sousedních porostů je velmi obtížné
nalézt hranici mezi těmito porosty.
Výhledově provést probírku.
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Porostní
skupiny
49Fa9,
a10,
kmenovina dubu s příměsí borovice
černé pod návrším Zlatého koně
výměra 2,47 ha,
-

věk 89 a 91 let

Zdravotní stav borovice černé je
v porovnání se situací v ostatních
obecních lesích dobrý a aktuálně nejsou
nutné žádné nahodilé těžby. V rámci
budoucích výchovných těžeb doporučuji
z porostu vybírat přednostně borovici
černou ze dvou důvodů: a) předejít
problémům s jejím zdravotním stavem a
odumíráním ve vyšším věku, b) snížení
podílu nepůvodních druhů dřevin v 1. a
2. Zóně CHKO Český kras.
Porostní skupina 49Fa8a, akátová
kmenovina mezi silnicí a Preislerovic
stodolou
výměra 0,13 ha,
-

věk 71 let

Plánovaná obnovní těžba již byla
v minulém roce zčásti uskutečněna. Lze
očekávat přirozenou obnovu akátu a
snad i dalších dřevin. Doporučené
složení dřevin pro zalesnění dle LHO je:
dub (60 %), buk (30 %) a lípa (10 %).
Případná další doporučení budou záviset
na úspěšnosti přirozené obnovy.
Porostní skupina 49Fa8b, akátová
kmenovina
s hojnou
příměsí
a
zmlazením listnáčů nad silnicí na
Měňany
výměra 0,25 ha,
-

věk 71 let

Obnovní
těžbu
lze
provést
v následujících
letech
postupně
s následným využitím
hojné
příměsi
listnatých dřevin v porostu pro přirozenou
obnovu porostu s příznivější druhovou
skladbou.
Porostní skupina 49Gb4, listnatá
tyčkovina až kmenovina na severním
svahu pod návrším Zlatého koně
výměra 0,26 ha,
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-

Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu

věk 35 let

Převážně jasanový a habrový porost
z přirozené obnovy v 1. zóně CHKO
Český kras. S ohledem na tyto
skutečnosti je třeba výchovnou těžbu
plánovanou dle LHO provést citlivě.
Shrnutí
Lesy ve vlastnictví obce Koněprusy
nejsou
nijak
výstavní.
Aktuálním
problémem je odumírání borovice černé
na obtížně zalesnitelných stanovištích.
Nejsem odborník v oboru obchodu se
dřevem, ale odhaduji, že obecní lesy
v současné době nezahrnují žádný tržně
zajímavý sortiment. Na druhou stranu je
v lesích dostatek palivového dřeva, jehož
těžbu lze spojit s obnovou porostů
borovice černé v mýtním věku. Za
příznivých okolností a při správném
postupném provedení by obnova těchto
porostů mohla proběhnout z větší části
spontánně bez nároků na další náklady
(podrobnější postup je uveden u
jednotlivých
porostů).
Rozsah
výchovných těžeb není velký a jejich
budoucí přínos rovněž velmi závisí na
kvalitě jejich provedení. Zajímal jsem se i
o možnosti příspěvků Středočeského
kraje na hospodaření v obecních lesích a
nezjistil jsem nic, co by nám mohlo být
v současné době nějak ku prospěchu. Při
rozvážném hospodaření a absenci
přírodních
pohrom
obec
z lesa
nezbohatne, ale ani nezchudne.
Jeňýk Hofmeister

Prosí
me
spol
uobč
any,

Ř.

Inv. číslo

název

počet

Obecní úřad
7 ou000044
8 ou000045
10 ou000048
11 ou000049
14 ou000054
27 ou000078
29 ou000083
30 ou000084
42 ou000113
43 ou000114
44 ou000115
46 ou000117
47 ou000118
55 ou000127
56 ou000138
57 ou000139
63 ou000145
72 ou000160
82 ou000215
119 ou000109
120 ou000111
122 ou000129
123 ou000131
124 ou000132
125 ou000133
126 ou000134
127 ou000136

výbojka SHLP
1
tlumivka
1
volební urna velká
1
volební urna malá
1
čalouněné křeslo
6
židle dřevěná
35
knihovna
1
kovová skříň
1
volejbalový míč
1
míč basket – jehla
1
míč s hadičkou
1
lajnovačka
1
hustilka
1
hadice červená hřiště 2
míč
1
postřikovač
1
kosa
1
pila
1
židle
46
odpadkový koš
1
strunová sekačka
1
skluzavka červená 1
kolotoč
1
houpačka
1
lanovka
1
stojan na skluzavku 1
kontejner
1

Kancelář obecního úřadu
151 ou000003
157 ou000069
162 ou000135
163 ou000147
178 ou000176

čísla popisná na domy21
radiomagnetofon
1
tiskárna s faxem
1
tiskárna Canon
1
ovislink
1

Hasičská zbrojnice

aby
neod
kláda
ly
stavební a jiný odpad na obecní
pozemek do akátí !!!
1
0

vyřazení majetku dle soupisu ze dne 18.7.

13 ou000015
100
16 ou000018
19 ou000021
31 ou000036
32 ou000037
33 ou000038
34 ou000039
35 ou000040
22
40 ou000045
203 ou000057
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sklenice 0,5
hasící přístroj Bítov
hadice Flammenflex
stůl malý
stůl velký
židle předsednická
židle otáčecí
židle otáčecí
pyrotex se spojkami 4
skříň zatahovací
1

2
4
2
2
3
4

204 ou000064
205 ou000072

konferenční stolek
psací stůl

1
1

Dovolujeme si Vás pozvat
na příští veřejné zasedání,
které se bude konat v pátek

14. 10. 2011
v 18:00

Vážení a milí přátelé,
zvu Vás
na mši k uctění

Návrh bodů programu:

památky zesnulých,

1. úprava rozpočtu

která se bude konat

2. nabídka na pronájem
obecního bytu

1.11. od 17:00
v místní kapli.

3. aktualizace obecního

Na setkání s Vámi

majetku
4. informace o průběhu

se v tento sváteční čas těší
Vaše R. Adamová, farářka

stavebních prací
5. rozpočtový výhled
6. podmínky pronájmu
obecních prostor
7. diskuse
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28.10. 2011 v 18:00

15.10.2011 v 9:30
Vás zveme na úklid obce
a jejího okolí.

si Vás dovolujeme pozvat
na lampionový průvod
a slavnostní položení věnce
k památníku u kapličky.
Sraz u obecní kaple

Odpoledne od 15:00 se
můžeme pobavit u výtvarných dílen
a u společenské hry

Člověče nezlob se!
Přijděte si všichni zahrát
společenskou hru pro každý věk!!!

obec@koneprusy.cz
kancelář: 311 361 911
starosta: 724 180 871Celobarevný
Zpravodaj a další aktuální
informace najdete na
www.koneprusy.cz

1
2
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