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zdarma

Březen- za kamna vlezem, dubenještě tam budem.
Pěkný den na svatého Josefa
zvěstuje dobrý rok.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola
se naplňuje.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude
v létě nouze o vodu.
Prší- li na svatého Vojtěcha,
neurodí se švestky.
Jiří a Marek- mrazem nás zalek.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Na svatého Marka, brambor plná
řádka.

Vážení milí spoluobčané,
dnes bych se rád v našem úvodníku
vyjádřil k několika praktickým záležitostem
a zároveň bych Vás rád vybídl k tomu,
abyste se na nás obrátili s náměty věcí,
které Vás trápí a které by bylo možné v naší
obci zlepšit či zavést.
Již delší dobu obec doplácí nemalé
peníze za odvoz odpadu. Z tohoto důvodu
jsme na prosincovém zasedání byli nuceni
po dlouhé době zvýšit poplatek za popelnici
na 1000,- Kč na rok s tím, že osamělí
senioři se mohou mezi sebou domluvit na
společném užívání popelnice. Dlouze jsme i

diskutovali placení poplatku na osobu a
nikoli za nádobu. Tento návrh jsme
nakonec zavrhli především z důvodu, že
nemotivuje k třídění odpadu tak, jako
placení za nádobu. Pro příští rok však
chystáme zohlednit i počet osob v domě. Je
jasné, že pokud žije v domácnosti více lidí a
třídí odpad tak, že jim vystačí jedna
popelnice, pak v plné míře využívají
kontejnerů na třídění, ale jejich správa obec
také něco stojí. Do budoucna by tedy měli
domácnosti, kde trvale žijí víc jak 2 osoby,
přispívat obci na třídění za každou další
osobu částku, kterou stanovíme koncem
roku na základě vyúčtování za veškerý
odpad v tomto roce. Například pokud bude
tato částka 100,-Kč, tak dům s 5 trvale
hlášenými osobami a jednou popelnicí
zaplatí 1300,-Kč. Jen pro srovnání v
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Berouně, jejichž technické služby sváží i
náš odpad, platí každý občan 700,-Kč.
Další věc, ke které bych rád
rozpoutal konstruktivní diskusi je parkování
v obcích. Úprava územního plánu počítá s
tím, že každý nový dům by měl počítat
alespoň se 2 – 3 parkovacími místy na
vlastním pozemku. V nově budované ulici
Za školou by se tedy nemělo již parkovat na
ulici či chodníku. Myslím si, že i výstavba v
ulici U školy umožňuje, aby i zde bylo
možné neparkovat na ulici. Jsem si vědom
toho, že v ostatních částech obce je situace
svým charakterem výstavby odlišná, ale i
zde ve většině případech řešitelná. Proto
Vás každého jednotlivě prosím o zvážení
možnosti řešení tohoto problému. Pomůže
to jak při odklízení sněhu, tak zlepšit vzhled
a bezpečnost obou obcí.
Při podpisu smlouvy na rok 2013 se
společností Probotrans jsem na konci
minulého roku zopakoval nespokojenost s
absencí spojů o víkendu a zopakoval
žádost o řešení této situace i s přihlédnutím
k možnosti dopravy k jeskyním pro turisty.
Má slova byla podpořena i zástupcem
Středočeského kraje, uvidíme, zda to bude
zohledněno v příštích změnách jízdního
řádu.
V únoru jsme také podali žádost na
dotaci o dokončení rekonstrukce přízemí
bývalé školy. Ta by měla spočívat v
rekonstrukci sálu a přísálí a především ve
změně vytápění pomocí tepelných čerpadel
vzduch – vzduch. Celková odhadovaná
částka je necelých 500000,-Kč. Tento rok
se bude ale rozdělovat pouhých 6 milionů a
do výzvy se přihlásilo 23 zájemců.
Rozhodovat se bude v polovině března,
držme si tedy palce.
Mám radost z velkého a usilovného
zapojení
dobrovolníků
do
fungování
komunity. Druhý ročník Masopustu, který
byl opět úžasný je toho důkazem. Velký dík
patří všem zúčastněným, bez jejichž účasti
a pomoci by to nebylo možné. Velký dík
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patří především pak hlavnímu tahounu
všech příprav Katce Vackové a jejímu
„týmu“ pomocníků, a dále pak Pepovi
Drahotovi, Radku Havlíčkovi, Zdeňkovi
Chýlemu a Václavu Melicharovi za velký
kus profesionální práce okolo zabijačkových
hodů. Díky nočnímu návratu z hor se mi
bohužel nepodařilo být svědkem večerní
zábavy, zprostředkovaně však vím, že i ta
se výtečně vydařila a tak bych chtěl
poděkovat i těm, kteří se na ní podíleli a
hlavní dík pak všem, kteří pomohli s
úklidem po celé akci.
Všechny aktivní občany zvu na další
z pravidelných schůzek komunity, která se
bude konat 14.3. od 20:00 v Komunitním
centru. Ovlivnit život v naší obci má každý.
S láskou Jiří Bartoš

Masopustní veselí
v Koněprusích a na Bítově
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Jako každé řádně vyvedené akci, předchází
dlouhá a dokonalá příprava. Není tedy divu,
že letošnímu Masopustu předcházely
schůzky a přípravy se vším všudy. Ať se to
týkalo příprav a vyrábění masek, klobouků
pro tancmajstry či kytičky pro zúčastněné
nebo úprav a zkrášlování prostor školy.
Každý odvedl kus práce a obětoval
přípravám značný čas. O koněpruském
masopustu se mluvilo už široko daleko a
nejen o něm! Mluvilo se i o vepřových
hodech a o večerní pomasopustní zábavě.
Ale všechno hezky popořadě. V sobotním
Berounském deníku byl otištěn článek:
„V Koněprusích se pořádá Masopustní
veselí,
vepřové
hody
a
večerní
pomasopustní zábava.“ Není tedy divu, že
akce měla takový ohlas, úspěch a tolik
účastníků.

Koněprus napekly všelijaké dobroty. Okolo
11. hodiny se začal prodávat ovárek
s křenem a vychlazeným pivečkem, to byposuďte sami, odolal opravdu jen málokdo.
A tak se sál zaplňoval jedlíky a gurmány
nejen z obcí, ale i z širokého okolí. Když
dobře pojedli, začas se sálem šířit šum, čas
se totiž nachýlil a to už se začaly
shromažďovat maškary do masopustního
průvodu. V jednu hodinu odpoledne se
všichni shromáždili před školou, kde pan
starosta zahájil masopust a předal
„šéfování“ na jeden den samotnému
Masopustovi a ostatním maskám. Ti slíbili,
že se budou veselit jaksepatří a případné
škody do druhého dne odstraní. A tak pan
starosta předal právo, v tom začala zvesela
hrát harmonikářka Romana Sulčíková a
masky se daly do juchavého tance a zpěvu.
Nejdříve maškary zamířily na Bítov, kde je
už netrpělivě vyhlíželi a jaksepatří pohostili.
Ohnivá voda, klobásky, obložené chlebíčky,
koláče, buchty, štrúdly, salámy, sýry,
balonky a bonbóny pro děti. Na to vše si
přišel rej masek nejen na Bítově, ale i
v Koněprusích od veselých a masopustem
naladěných spoluobčanů. Během cest
Místní akční ženy předešlý den vyzdobily
masopustní průvod provázelo sluníčko, ale
sál školy a v den Masopustu to všechno
začalo i drobně sněžit. Veselou náladu však
vypuklo. Už od brzkých ranních hodin se
nedokázalo nic pokazit! Masopustní průvod
začalo roztápět v kotlích a v kamnech.
šel se vší parádou přehlídku masek přez 4
Okolo 9. hodiny si mohl přijít na své kdejaký
hodiny. V průvodu byla opravdu spousta
mlsný jazýček, bylo zde totiž tolik dobrot, až
rozlišných masek, avšak každá měla
přecházel zrak. Začal se prodávat
v průvodu své místo a význam. Hlavní a
zabijačkový guláš, výpečky, nouze ovšem
nejdůležitější maskou byl Masopust, který
nebyla ani o sladké, jelikož ženy z Bítova a
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vedl průvod masek a také byl nejvýřečnější
ze všech, nepohyblivější byli tři tancmajstři,
kteří měli na hlavě zdobené klobouky s 365
růžičkami (co je dní v roce) a ti tančili
jaksepatří
s místními
paničkami
a
hospodyňkami za doprovodu hudby a
zpěvu. Takový neplecha mezi maskami byl
Slaměňák. Černé tváře a zdobená čepice
nasvědčovaly nějaké nepleše. A taky že jo!
Slaměňák do každého domu nasypal
slámu, dokonce i do poštovních schránek
nebo rozházel na schody a měl z toho
škodolibou radost (a řekla bych, že nejen
on)! Dále v průvodu byl Moučňák, který byl
celý bílý a také bába s nůší ve které bylo
dítě. Další maska byl kominík, cikánka, židé
s židovským chlapcem, kat, medvědi
s medvědářem, smrtky, jeptiška, matka
Masopusta, ženich a nevěsta, princezny,
čerti, Krysař, paní doktorka, hasiči a kobyla
s jezdcem. Ta se ale natropila neplechy!
Masopust vedl průvod doprava, kobyla
záměrně odvedla průvod doleva. A tak není
divu, že v závěru masopustního průvodu,
za neplechu, setnul kobyle hlavu kat. Avšak
Matka Masopustu dala kobyle napít živé
vody a ta rázem ožila. Veselí pokračovalo
večerní zábavou, kde se hodovalo na
jitrnicích, jelitech a výslužkách, co průvod
dostal cestou. Že se akce vydařila svědčí
fakt, že se večerní zábava protáhla až do
ranních hodin a také kladné ohlasy
přicházely z širokého okolí, od známých,
neznámých i příbuzných, co se této akce
zúčastnili.
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Co nás čeká?

Noc s Andersenem
05. dubna 2013 od 18:00 hodin
Již potřetí se budeme mít možnost sejít se
s dětmi – to hlavně, ale i s jejich rodiči –
pokud budou mít zájem – na letošní Noci
s Andersenem.

Co to vlastně je Noc s Andersenem? A
jak vznikla?
Všichni víme, že dnešní způsob života
dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s
mnoha akčními lákadly od bezduchého
vysedání před televizní obrazovkou k
počítačový hrám. Tento stav kritizuje široká
veřejnost, nám všem se zdá, že dnešní děti
nečtou. Bylo provedeno mnoho výzkumů
dětského čtenářství s alarmujícími výsledky,
ale jen málokterý z nich radí, jak ze
začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci
lámou hůl nad rozvojem čtenářských
návyků.
A
přitom
existuje
docela
jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský
psycholog dr. V. Mertin) - dát dětem osobní
příklad a ukázat jim, že číst je veliké
dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče,
nemají děti závažné problémy se čtením.
Metoda osobního vzoru v předčítání vedla
knihovnice v Uherském Hradišti k první noci
v knihovně v roce 2000. Současně tak
www.koneprusy.cz

chtěly oslavit Mezinárodní den dětské
knihy, který se připomíná každoročně 2.
dubna na celém světě v den narození
známého
dánského
pohádkáře
a
uspořádaly první noc v knihovně, kde na
dvacet malých čtenářů čekalo noční
dobrodružství v podobě společného čtení
pohádek, soutěží a her.
Tato akce se ujala a díky Klubu dětských
knihoven SKIP (http://www.skipcr.cz/) se
v roce 2001 spalo už ve 40 knihovnách
v celé ČR. V roce 2003 už tento způsob
oslavy Mezinárodního dne dětské knihy
překročil hranice a ke 153 knihovnám v ČR
se připojily se knihovny na Slovensku (6
knihoven) a v Polsku (4 knihovny). Zpráva o
akci se díky internetu dostala do USA, na
Aljašku, do Švédska i Švýcarska, zprávičku
dostali v Maďarsku i na dalekém ostrově
Trinidad. A věhlas této pohádkové noci se
šíří dál. V roce 2005 obdržely šikovné
knihovnice z knihovny Bedřicha Beneše
Buchlovana v Uherském Hradišti Cenu za
mimořádný počin v oblasti vzdělávání,
šíření a propagace literatury, kterou uděluje
Nadace Český literární fond. Projekt
dostává
pozdravení
od
dánského
velvyslance v Praze, který je hrdý na to, že
slavný dánský pohádkář ovlivnil vznik této
noci, ale i od samotné Její Výsosti dánské
královny Markéty II. Partnery projektu se
stávají různé firmy a instituce – např.
Ministerstvo kultury či Royal Danish
Embassy, Národní pedagogická knihovna
Komenského nebo Národní centrum
bezpečnějšího internetu. V loňském roce se
Noci zúčastnilo více než 60 tisíc dětských a
dospělých čtenářů na více než 1 100
místech v Česku, ale i jinde ve světě.
Mediální podpory projektu se ujímá Český
rozhlas, Rádio Slovensko či časopis
Mateřídouška. Díky této podpoře se
k projektu letos hlásí již 421 knihoven a 328
škol v České republice, 133 knihoven na
Slovensku, 25 v Polsku, 3 ve Slovinsku a
školy a knihovny v zahraničí – v
australském Sydney, v Paříži, v Kalifornii,
v ruském Novorossijsku a Kirillovce,
v Londýně, ve francouzském Romenay,
v chorvatském Daruvaru, v německých

Drážďanech, ale i Zoologická zahrada
Jihlava.
Noc s Andersenem už žije i virtuálním
životem.
Má
svojí
stránku
www.nocsandersenem.cz a k projektu se
připojuje dětský internetový portál KidsLand
(www.KidsLand.cz), na kterém celý měsíc
březen, známý to Měsíc knihy, probíhají
literární i jiné soutěže o pěkné knihy. Na
samotnou Noc jsou připraveny speciální
akce a co víc: právě vyšlé číslo časopisu
Čtyřlístek
(http://ctyrlistek.cz/CasopisPripravujeme.as
px ) je důkazem, že Noc si získává i další
příznivce. Úvodní kapitolka ukazuje, jak
paní knihovnice onemocněla a o program
se musí postarat hrdinové Čtyřlístku ...
A jak to bylo v Koněprusích?
V naší malé obci jsme malé čtenáře a jejich
rodiče
pozvali
poprvé
na
Noc
s Andersenem v roce 2011. Maminky tehdy
připravily malé občerstvení (mimochodem
jedno z nejlepších, které se na kterékoliv
další akci objevilo) a večer byl plný čtení
pohádek do kterého se zapojovali všichni
dospělí, her, malování a povídání – vše
v duchu Václava Čtvrtka. V loňském roce
byla
hlavním
tématem večera
tvorba
Jiřího
Trnky a tak se děti
vydaly na výlet do
jeho knížek, filmů
a ilustrací. Večer
jsme
obohatili
promítáním filmů
a čtením u svíček.
A co nás čeká letos?
Letos děti čeká výprava do světa Heleny
Zmatlíkové, ilustrátorky více než 250,
převážně dětských knih, která by letos
oslavila 90. narozeniny. Její obrázky jistě
znáte z knížky Honzíkova cesta či Z deníku
kocoura Modroočka.
Noc s Andersenem bude letos v pátek
05. dubna v prostorech Komunitního
centra. Na děti a jejich rodiče čeká noc
plná her, čtení, soutěží a protože prostory
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školy doznaly razantních změn – vloni ještě
Komunitní centrum nebylo – mohou děti
v centru i přespat, pokud si přinesou
spacáky a karimatky, polštářek pod hlavu a
něco na svačinu. Maminky, můžeme počítat
s občerstvením na večer? Upečete tak, jako
v minulých letech? My se postaráme o čaj
před spaním.
Pokud už teď víte, že se k nám přidáte,
vyplňte, prosím, přihlášku vloženou do
Zpravodaje,
abychom
mohli
lépe
naplánovat celý večer a dejte jí buď Věře
Šilarové na obec či do Komunitního centra.

Upozornění pro občany!
V sobotu
budovou

27.4.2013
školy

proběhne

před

OČKOVÁNÍ

PSŮ (MVDr. Dvořák) poplatek- 100 Kč
za očkovací dávku

Jubilea

20.4.2013 bude před budovou školy
přistaven kontejner od 9:00 proběhne
úklid obce

Dne 29.12.2012 oslavila 65. narozeniny
paní Liduše Švábová. Blahopřejeme a
přejeme hodně zdraví!

Inzertní rubrika

Dne 4.1.2013 oslavila krásné 87.
narozeniny paní Anna Sudíková.
Blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví
do dalších let!
Dne 7.1.2013 oslavila paní Věra Súletá
krásné 82. narozeniny. Přejeme hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let!

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.).

SBÍRKA

Paní Milada Nesporá oslavila dne
14.1.2013 82. narozeniny. Přejeme
mnoho zdraví a štěstí do dalších let!
Dne 22.1.2013 oslavil 82. narozeniny
Ing. Antonín Smíšek. Do dalších let
přejeme hodně zdraví a spokojenosti!
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Pro „ DIAKONIE“ – sbírka všech
nepotřebných věcí – oblečení, boty,
záclony, nádobí apod………..– vše
čisté v týdnu od 8. – 14. 4. 2013 – sbírka
se uloží ve škole, v následujícím týdnu
po
předchozí
domluvě
si
pro
nahromaděné věci přijedou.
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Co se u nás děje?
Komunitní školka KONÍK
Projekt komunitní školky přichází
s nabídkou využití prostor Komunitního
centra v dopoledních hodinách, ale
především s nabídkou projektu, který si
klade za cíl nabídnout zájemcům z
našich obcí ale i okolí alternativu v péči
o dítě rodičům s dětmi v předškolním
věku. Nabízí také možnost spolupráce
dětí a seniorů (společné čtení, tvoření,
obědy či procházky). Projekt odpovídá
připravovanému zákonu o dětských
skupinách (dále jen DS), není hrazen
státem, tudíž poplatek je vyšší, ale
zároveň musí jít o neziskovou činnost,
takže podstatně nižší než u obdobných
soukromých projektů. Komunitnímu
centru a tedy obci nabízí úhradu
veškerých energií i mimo dobu využití,
úhradu nájmu v podobě daru na další
rozvoj Komunitního centra a přispění k
větší propagaci a oživení.
Co je tedy DS Koník:
projekt komunitní DS založený na široké
spolupráci s rodiči, centrem a širší
veřejností včetně začlenění seniorů,
přednášek, seminářů a ročních slavností
DS zaměřená na morální hodnoty, na
rovnoměrný rozvoj citu, vůle a myšlení,
na rytmus a řád, na výchovu nápodobou
a vztah člověka s přírodou
DS otevřená rodičům z širokého
sociálního spektra (v raném věku není
vhodné děti diferencovat) 5 dní v týdnu
za přijatelný poplatek
DS zřizovaná občanským sdružením
jako nezisková činnost (veškeré příjmy
jdou na provoz DS)

V DS Koník se setkáte s průvodcem
dětí, který se každý den přivítá a
rozloučí s dítětem podáním ruky a
pohledem do očí; s průvodcem, který
vytvoří podmínky pro svobodný rozvoj
dítěte včetně pravidel a řádu, díky nimž
se dítě může cítit bezpečně.
Nesetkáte se zde se sledováním
televize,
hrou
na
počítači,
reprodukovanou hudbou, vystupováním
na playback či soutěžením. DS Koník
poskytne dětem co nejširší nabídku
toho, co rozvíjí vůli, cítění a myšlení a co
tyto tři oblasti dává do souladu. Veškerá
činnost bude vedena vědomím, že dítě
musí mít možnost spoluprožívat a
spoluvytvářet život v DS. Tvořit se bude
pro samotný proces a prožitek, nikoli na
efekt.
Setkáte se zde s pravidelným pobytem
dítěte venku (téměř za každého počasí),
s prostorem na volnou hru, s živou
hudbou a zpěvem, s hračkami, které
v sobě již nepředurčují práci s nimi
(např. omalovánky, lego, ...), ale naopak
pomáhají k rozvoji fantazie (různě
barevné látky, dřevěné kostky, …).
Prioritní pro výchovné průvodce Dětské
skupiny Koník bude ztotožnění se
s ideou tohoto projektu a naplňování
této myšlenky s láskou a pocitem, že
může dělat to, co ho opravdu baví, co
umí nejlépe a co ho naplňuje. Ideální je i
umístění na krásném klidném místě v
CHKO
Český
Kras,
v
nově
zrekonstruovaných
prostorech
Komunitního centra.
Skladba měsíčního poplatku za DS
(možné snížení v případě získání
sponzora)
3000,- Kč na úhradu mzdy pro průvodce
DS
500,- Kč záloha na energie

www.koneprusy.cz
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500,- Kč doporučená výše daru obci na
rozvoj KC (pronájem prostor formou
partnerství)
Provoz bude zahájen po naplnění min. 6
dětmi, jinak není ufinancovatelný (max.
povolený počet je 12 dětí). Bohužel k
dohodě o možnosti zahájení provozu
došlo až koncem prosince. Není to
ideální doba na shánění učitelek ani
dětí. Během ledna se ale podařilo zajistit
velmi kvalitní učitelky, nyní se čeká na
naplnění dětmi. V počátku není nutné
nastoupit na celý týden. Není ani
stanovena věková hranice dítěte.
Důležité je, zda dítě zvládne pobyt bez
rodičů a to je velmi individuální. Občané
Koněprus a Bítova mohou požádat o
snížení poplatku (obec nyní platí za
každé dítě umístěné v okolních školkách
8000,-Kč).
Závěrem bych se rád zmínil, že s
tímto projektem nepřicházím jako
starosta, ale je to má iniciativa pod
hlavičkou sdružení S.O.W.A. Neplyne mi
z něho žádný prospěch, pouze
dobrovolná práce, která mě těší :). Na
venek prezentuji tento projekt jako
komunitní. Je to má nabídka, jak pomoci
Komunitnímu centru s větším oživením
a propagací a jak obohatit kvalitu života
v obci.
Za sdružení S.O.W.A. Jiří Bartoš
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Z jednání zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva
obce Koněprusy č.
1/2013 ze dne
21.2.2013
Zastupitelstvo
obecního
Koněprusy schvaluje:

úřadu

1) Vyrovnaný rozpočet obce
Koněprusy na rok 2013 ve výši 4840000
Kč dle přílohy.
2) Žádost MAS Karlštejnsko o
449541 Kč na rekonstrukci sálu a přísálí
(topení tepelnými čerpadly, vzduch,
oprava podlah, zdí a stropů).
3)

Doplnění

změny

územního

plánu:
a) v ustanovení podmínek pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití pro
stavbu třígeneračního rodinného sídla v
lokalitě Z1-11 výjimku z maximální
zastavěné plochy, která bude do 10%
z celkové výměry, ale přesáhne nejvýše
povolenou výměru 250 m2 a dále
výjimku
z maximálního
podílu
zpevněných ploch, která nepřesáhnou
10% z celkové výměry, převýší však
maximálně povolených 150m2.
b) v přírodní zahradě Koněprusy, na
pozemcích číslo 408/8, 480/6, 480/7,
501/4, 502 (ve vlastnictví ing. Muškové)
změnu využití pozemků na plochy
sídelní zeleně – zeleň soukromá a
vyhrazená a plochy určené pro
zemědělské účely – extensivní sad a
pastvina.
Hlavní
využití:
plochy
soukromé zeleně oplocené zahrady,
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extenzivní sad s oplocením, užitkové
zahrady s pěstitelským a chovatelským
zázemím
pro
samozásobování.
Přípustné využití: zázemí podporující
hlavní využití, oplocení a drobné stavby
typu kůlna na nářadí, seník, ovčín.
4) Ing. Knotka jako zhotovitele
zadávací dokumentace stavby v úrovni
provádějící dokumentace „ČOV a
kanalizace – Koněprusy“ v ceně 195000
Kč.
5) Uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí s RWE o odkupu plynovodu v
ulici Za školou.

Zastupitelstvo
obecního
Koněprusy bere na vědomí:

úřadu

Předložený návrh smlouvy s
občanským sdružením S.O.W.A. na
pronájem nebytových prostor.

Dovolujeme si Vás pozvat
na další setkání komunity
14. 3. 2013 od 20:00 v KC
Dne 17.března 2013 od
14:00 hod. v KC výroba
jarních věnců a mističek
s Hankou Kovaříkovou
(již nyní schovávejte
skořápky z vajec)

na obě díla je potřeba:
-OASIS zelený na aranžma z živého
materiálu
-Čisté vaječné skořápky
-Veselou jarní stužku
-Proutky z vrby, svídy nebo jinak
barevně zajímavé
-Kočičky – jestli budou
-Ozdobný drátek
-Lepicí pistolku + náplně
-Mističku na stůl
-Mech
-Peří/ i ze dvorka, kdo má možnost nebo
se dá koupit
-Může být i vyfouklé vajíčko
-Kdo má a chce dekorační ozdůbky
nejlépe dřevěné / kytičky, lístky, vajíčka,
-kuřátka apod. - k odekorování
-Cibulku sazečku – 1-2 hrsti
Vstupné 30 Kč/ osoba, rodina 50 Kč,
děti do 15 let zdarma

www.koneprusy.cz
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29. 3. 2013 20:00
Komunitní centrum
Vladimír Javorský čte básně
Jana Skácela
Na Velký pátek nás navštíví
milý herec,
srdečný hudebník a skromný
milovník poezie.
Vstupné dobrovolné +
společné občerstvení
SDH KONĚPRUSY pořádá v sále
místní školy PEPÍCKOU
ZÁBAVU s tombolou
16.3.2013 od 20:00 K tanci a
poslechu hraje: DUO Vstupné
60 Kč (příspěvek do tomboly
vítán)
21. 3. 2013 v 19:30
se koná schůzka stavebního
výboru
Pokud máte nějaké návrhy k
projednání,
můžete je do té doby
předložit,
případně se schůzky zúčastnit.
23. 3. 2013 21:00
Komunitní centrum
Jaro, léto, podzim, zima, … a jaro
Zatím nejúspěšnější film
vynikajícího režiséra Kim Ki Duka
10

20. 4. 2013 9:30
Den Země
společný úklid okolí našich obcí
a svoz nebezpečného odpadu
30. 3. 2013 20:30
Duše K s Naomi Aldort
Záznam setkání s uznávanou
autorkou,
která učí rodiče, jak měnit svůj
vztah s dětmi
a namísto neshod, odporu a boje
prožívat svobodu, sílu a radost.
Jak dítěti porozumět
a jak se k němu chovat,
aby jeho správné jednání
nevyplývalo ze strachu z rodičů
ani z potřeby získat jejich uznání,
ale z jeho vlastní svobodné vůle.
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