
občasník pro občany Bítova a Koněprus 
45. vydání - duben 2015 - vydává Obecní úřad Koněprusy – zdarma 

Vážení spoluobčané, 

 úvodem nového čísla občasníku vás chci pozdravit a poděkovat za trpělivost, kterou 

máte s největší stavební akcí, kterou naše obec za poslední léta provádí. Já bych vás rád 

seznámil s tím, co jsme jako zastupitelstvo řešili v minulých měsících a co nás v nejbližší 

době čeká. Postupně jsme více pronikli do toho, jak funguje chod úřadu obce. V této oblasti 

se snažíme dostát všem zákonným požadavkům a všechny procesy, které souvisí s vedením 

účetnictví, evidence, spolupráce se státními úřady. Tyto postupy chceme zrevidovat a 

zefektivnit tak, aby se snížila jejich nákladovost. Naší prvořadou starostí je ušetřit obecní 

peníze. Na tuto oblast se zaměřuje především Jana Melicharová a Petr Kadleček. Katka 

Vacková společně s celým kulturním výborem skvěle pracují na všech společenských akcích a 

postupně se snaží převést Komunitu do Spolku. Tímto krokem bude mít obec právního 

partnera, který se ujme dalších aktivit zejména v oblasti kulturní práce, ale předpokládáme 

jeho zapojení i do zvelebování obce. Touto aktivitou bude například úklid obce v rámci 

celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Možná se Spolku také podaří dosáhnout na další 

dotace, které jsou pro nás,  jako obec, nedosažitelné. Zastupitelstvo chce Spolek podporovat 

stejně jako všechny aktivity ze strany občanů v obci. Stavební výbor pod vedením Míry 

Sudíka má největší práci a tou je již zmiňovaná kanalizace. O té se dočtete dále ve 

Zpravodaji. Čeká nás dotažení některých nedodělků z minula – zejména nás trápí 

komunikace za školou a územní plán. Na obou projektech pracujeme tak, abychom je co 

nejdříve dotáhli do konce ke spokojenosti všech zúčastněných stran. 

Přeji vám všem příjemné jaro a těším se na viděnou na některé akci, kdy si společně 

můžeme povědět víc.      Radek Havlíček. 

Co ve Zpravodaji najdete: 

1. Slovo starosty 

 

2. Informace k rozvoji obce 

 

3. Společenskou rubriku 

 

4. Drobné zprávy z obce 

www.koneprusy.cz 
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Dne 6.12.2014 se uskutečnilo Vítání 
občánků spolu s Mikulášskou nadílkou pro 
naše děti a vystoupení pěveckého smíšeného 
sboru ze Zdic pod vedením Martiny 
Rajtmajerové. Mezi občany Koněprus byli 
přivítáni Maruška Trenčínská a Adam Bouček. 
Dětem předal balíčky Mikuláš spolu s čertem 
a s andělem. Ani naši důchodci nepřišli 
zkrátka a byla jim předána poukázka do 
Kauflandu na přilepšenou. 
 

O Vánocích se tradičně konal pochod 
okolím naší obce. Nadšení turisté se 
sešli v hojném počtu u kapličky a pod 
vedením Vlasty Fiřta. Na Kotýzu jsme si 
opekli vuřtíky, které po vánočním přejídání 
přišli všem k chuti a žízeň jsme spláchli v 
místní hospůdce u Dadly. 
 

31.1. 2015 nás po dlouhé odmlce 
navštívilo Divadlo za vodou - Čeňkov se 
svou hrou Bedřich Hrozný - Nový život. 
Herci hráli s velkým nadšením. Je 
obdivuhodné, že herecký soubor vážil tak 
dalekou cestu na své náklady a je zarážející, 
že naši spoluobčané nevážili tak krátkou 
cestu do školy na jejích ochotnické 
představení. Nicméně ti, kteří na divadlo 
přišli se určitě dobře pobavili, o čemž 
svědčil i dlouhý potlesk. 
 

Rediguje – Katka Vacková 

Jubilanti: 
 24.11.  Rosťa Novák  60 let 
 28.12. Josef Houba  60 let 
 4.1.     Anna Sudíková 89 let 
 7.1.     Věra Súletá  84 let 
 14.1.   Milada Nesporá 84 let 
 22.1. Antonín Smíšek 84 let 
 7.3. by oslavil své 80. narozeniny Máša Svoboda. Vzpomínáme.     

25. a 31. 12. 2014 se uskutečnilo 
bruslení. Byla hojná účast a děti i dospělí 
si protáhli svá těla . 
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Masopust se letos konal v sobotu 28. února. 
Přípravy probíhaly celý týden. V sobotu v časných 
ranních hodinách začala příprava všech těch 
dobrot a první návštěvníci se začali po 10 hodině 
scházet na ovárku. Potom následovaly další 
zabíjačkové dobroty jako výpečky, gulášek, 
škvarky, jitrničky, jelítka a vše ostatní, co k 
zabíjačce patří. Zde patří velký dík všem, kdo se 
na všem podíleli. Mezi tím začal průvod 
masopustních masek na Bítově. Oficiální zahájení 
bylo ve 13:00 hod. před školou za přítomnosti 
hojné účasti návštěvníků z širokého okolí. Všichni 
si pochvalovali výbornou zabíjačku a masky, 
kterých bylo letos doopravdy hodně. Veselý 
průvod se poté vydal vesnicí a u občanů, kteří nás 
ochotně a rádi přijali jsme dostali jen to nejlepší. 
Děkujeme Tímto za vřelé přijeti. Masopustní veselí 
bylo dovršeno na zábavě, kde jsme si zatančili a 
pobavili se. Letošní Masopust se nám opět vydařil 
a ještě jednou dík všem, kdo se na něm podíleli, 
za ochotu, odvedenou práci a dobrou náladu.  
 

Rediguje – Katka Vacková, Bára Čermáková 

Setkání rodáků 
24. ledna proběhlo příjemné setkání s pamětníky naší obce. O svůj životní příběh v 
Koněprusích se s námi podělil MUDr. Vladimír Horák a Ing. Antonín Smíšek. Z celého setkání 
jsme kvůli zachování důležitých pamětí pořídili videozáznam, který bude historicky sloužit pro 
další generace. Výpovědi nám zachovají zajímavá fakta, jak to bylo v naší vesnici ve válečném 
období a také jak moc se situace změnila s nástupem komunismu a založením družstva 
Koněprusy. Ještě jednou obou pánům moc děkujeme, že se s námi o svoje zážitky podělili. 



 V souladu s novou platnou legislativou mají 
naši občané možnost ukládat na sběrná 
místa kovový a biologický odpad. Místo 
pro sběr kovového odpadu je u vchodu do 
prostor úřadu obce a kontejnery na 
biologický odpad budou umístěny opět u 
úřadu obce a na hřbitově, na Bítově u 
autobusové. 
 

 Připomínáme povinnost uhradit poplatek 
za popelnice. Termínem je 30. 06. 2015 
 

 Práce na schválení 1. změny územního 
plánu pokračují. V minulém roce se ke 
všem navrhovaným změnám vyjádřily 
všechny dotčené orgány a v současné 
době čekáme na konečné vyjádření 
krajského úřadu. 
 

 Pracujeme na změně obecně závazné 
vyhlášky o odpadech, ve které již bude 
vše, co se týká sběru kovů a bioodpadu. 
 

 Úklid obce  - letos bude v sobotu 18. 04. 
Sejdeme se v 09:00 u budovy školy a 
poklidíme co bude třeba. Všichni 
dobrovolníci jsou vítáni. Letos se poprvé 
připojujeme k celostátní akci „Ukliďme 
Česko“- www.uklidmecesko.cz. Současně 
budou přistaveny kontejnery na velký 
úklid. Jen ne na nebezpečný odpad 
(eternit, pneu…) 

 
 

 
 

 25. 04. přijede veterinář a proběhne 
očkování psů – cena 100,- Kč. 
Současně budou vydány psí známky 
těm, kteří je nemají 
 
 09:00 – 10:00 v Koněprusích před 

školou 
 10:00 – 10:30 na Bítově u zastávky 
 

 A psi ještě jednou: připomínáme, že ve 
vsi platí obecně závazná vyhláška č. 
1/2008, která ve čl. 2 zapovídá volné 
pobíhání psů na veřejných 
prostranstvích. Pokud bude pes volně 
pobíhat, jedná se o přestupek, který 
bude řešen ve správním řízení a obec 
zajistí odchycení psa a umístění v 
záchytném zařízení – náklady budou 
účtovány majiteli psa (a nejsou 
zanedbatelné, jedná se řádově o tisíce 
Kč).  
 

 Zastupitelstvo podepsalo dodatek o 
pronájmu prostor Komunitního centra se 
školkou Koník. Smlouva je platná do 
posledního června letošního roku. Oproti 
minulému roku jsme vyšli Koníku vstříc 
snížením nájemného a tím podpořili 
projekt práce s dětmi. 
 

 Probíhají aktivity spojené se založením 
Spolku, který naváže na činnost 
Komunity. Díky tomu bude v obci 
registrovaný subjekt, od kterého 
očekáváme oživení společenského života 
obce – ustavující schůze bude 15. 
04. od 18:00 v Komunitním centru – 
všichni jsou zváni. 
 

 Co nás čeká v nejbližších týdnech: 
 

 18. 04. úklid obce 
 23. 05. Dvorek 
 31. 05. Dětský den 

 

Poznámka na okraj: 

S novou podobou Zpravodaje přichází i drobné změny. 

Zpravodaj chceme vydávat častěji – tak, abychom 

mohli aktuálně přicházet s tím, co se v obci děje, či co 

se chystá. Zpravodaj proto nebude tak rozsáhlý jako 

byly Zpravodaje minulé. Většina pravidelných rubrik 

zůstává zachována a věříme, že se vám, sousedům, 

bude líbit. 

http://www.uklidmecesko.cz/
http://www.uklidmecesko.cz/
http://www.uklidmecesko.cz/
http://www.uklidmecesko.cz/
http://www.uklidmecesko.cz/
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Redigují – Míra Sudík 

Dne 10. 3. 2015 se konala schůzka s vedoucím stavby kanalizace a ČOV panem ing. Šugarem 
a občany Koněprus.  Lidé zde měli šanci se zeptat na vše kolem probíhající stavby a 
odpovídalo se na konkrétní dotazy k nemovitostem, kterých se stavba týká. Pro občany, kteří 
se nemohli dostavit, shrnujeme v této podobě otázky, které zajímaly nejvíce občanů: 
  
 1. Mohu používat svojí stávající jímku po připojení ke kanalizaci? 
 Ne. Po dodělání čističky musí být splašky z rodinných domů svedeny přímo do 

kanalizace. Pro provoz čističky je nutné, aby veškeré splašky, které do čističky přijdou, 
byly tzv. „živé“. Z tohoto důvodu není ani možné, aby lidé využívali čističku na vývoz své 
stávající jímky. 

 2. Kdy dojde k uvedení čističky do provozu? 
 Předpokládáme, že zkušební provoz čističky bude spuštěn na začátku října 2015. 

Z tohoto důvodu prosíme občany, aby se na tento zkušební provoz připravili a raději již 
měli své připojení do 30. 8. 2015 připravené. 

 3. Mám si sám zajistit připojení svého domu? 
 Ano.  Přípojky budou všem občanům vybudovány na hranicích jejich pozemků. Rozvod 

kanalizace a vodovodu na svém pozemku a v domě si každý musí zajistit sám na vlastní 
náklady. Obec poptá možnost objednání revizních šachet  a pokud bude cena při dodání 
více kusů, nižší, můžeme objednat větší počet.  Revizní šachta musí být na pozemku 
vlastníka minimálně 1 m od hranice pozemku. 

 4. Čí bude přípojka vody a kanalizace? 
 Majitelem přípojky vody i kanalizace bude obec.  
 5. Kolik mě bude stát připojení? A musím se připojit? 
 Zpoplatňuje se pouhá možnost připojení, nikoliv vybudování přípojek. S obcí podepíšete 

smlouvu na příspěvek v hodnotě Kč 10.000,-/ vodovod a Kč 15.000,- kanalizace. 
Připojení k vodovodu je na vašem uvážení, připojení k obecní kanalizaci Vám může 
obecní úřad rozhodnutím nařídit v okamžiku, kdy bude kanalizace zkolaudována. Pokud 
se nepřipojíte v rámci stavby, budete si muset následně platit projekt přípojky a její 
stavbu sám. 

 6. Kdy bude uzavřen další úsek vozovky v obci? 
 Druhý týden v dubnu je plánováno frézování vozovky od křižovatky u Melicharů a 

postupně se bude frézovat celá silnice až ke hřbitovu.  Ukončení uzavírky silnice,  by 
mělo být na konci května. Po celou dobu nebude možné, aby autobusy zajížděly do 
vesnice, kam bude zákaz vjezdu. Pro naše osobní vozidla bude vjezd možný vždy na 
částečný úsek, ale těžké autobusy nemohou okolo výkopů jezdit. Bude tedy nutné 
docházet na zastávku u hřbitova.  Rozhodné vyjádření z Probotransu zatím nemáme, 
budeme ale všechny občany informovat, jakmile se Probotrans vyjádří. 

 7. Kdy bude ukončení celé stavby? 
 Stavba by měla být ukončena 30. 9. 2015 
 
Pokud by měl někdo jakékoliv dotazy, můžete je posílat na email obec@koneprusy.cz  či 
osobně na úřad obce. Při větším zájmu občanů bude opět svolána schůzka s vedoucím 
stavby a stavebním výborem dle potřeby. 
 

mailto:obec@koneprusy.cz
mailto:obec@koneprusy.cz
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Redigují – Míra Sudík 

Vážení spoluobčané, 
 dovolte mi, abych Vás informoval o stavbě kanalizace a čističky odpadních vod. 
K 31.3.2015 ,tj.po 5ti měsících od zahájení stavby je položeno 1195 m kanalizace, což je 
téměř 60% její celkové délky.  
 Čistička odpadních vod má přivedenou elektrickou energii včetně měření a jsou 
vybudovány betonové nádrže, které v těchto dnech procházejí zkouškami těsnosti.  
Příjezdové komunikaci k ČOV chybí jen finální povrch.  
 Pod vsí u křížku se osazuje přečerpávací nádrž pro skupinu rodinných domků kolem 
rybníku. Bohužel jsme se nevyhli i problémům s úbytkem vody ze studní, které jsou v této 
části mělké. Nicméně si stavební firma s tímto problémem poradila tak, že osadila do výkopu 
několik jílových ucpávek.  
 Bohužel od 1.4. bude na kanalizaci na přechodnou dobu pracovat pouze jedna skupina 
pracovníků, čímž se tempo výstavby částečně zpomalí. Přesto do konce dubna by měla být 
hotova trasa po křižovatku k Melicharovům.  
 V druhé polovině dubna se bude vyfrézovaný asfalt ve vozovce od hřbitova až nad 
hospodu, kde se po etapách po 1. květnu začne s pokládkou kanalizace. Z toho důvodu 
budou změny v průjezdosti obce, což se týká i linkových autobusů. To bude projednáno na 
odboru dopravy MÚ Beroun a s firmou Probotrans. Občané budou o těchto změnách včas 
informováni.  Závěrem mi dovolte poděkovat za trpělivost a požádat Vás o další schovívavost 
vůči stavbě, která, jak všichni doufáme, by měla být do konce září hotova.  
 

Krátké zprávy ze stavby: 
 
 pod hasičárnou ubyla voda ve 

studních u p. Bartoše a p. Sevalda. 
Po poradě s hydrogeologem se na 
trase vybudoval hydroizolační 
mostek a hloubku výkopu jsme 
snížili na nejnižší možnou míru 
 

 po celé trase výkopu měříme 
hladinu podzemní vody ve všech 
přilehlých studních 
 

 začátkem května by se měla uzavřít 
komunikace od hřbitova až po 
hospodu. Komunikace bude skoro 
vždy pro osobní vozidla průjezdná – 
ne tak pro autobusy 

 
 

 po ukončení výstavby kanalizace a 
vodovodu bude pokládat nový 
povrch komunikace v celé šíři je 
tedy nutné nechat si udělat přípojku 
předem, neboť‚ jak nás informovali 
zástupci Krajské správy a údržby 
silnic, tak pět let nikoho do vozovky 
nepustí. 
 

 Obec poptá možnost objednání 
revizních šachet  a pokud bude 
cena při dodání více kusů, nižší, 
můžeme objednávat větší počet. 
Zájemci, hlaste se, prosím na úřadu 
obce – nejpozději do 30. 04. 
Následně vás budeme informovat o 
vyjednané ceně. 

 
 


