Odpad

Stanislava Králová

Vážení spoluobčané,
jedním z parametrů, podle kterého si člověk utváří dojem z prostoru, je jeho čistota
a pořádek. O to více to platí o nám blízkém prostoru/obci, ve kterém žijeme. Troufám
si říci, že i přes snahu většiny domácností více a lépe třídit, objem odpadu, který
musíme zlikvidovat (resp. zaplatit likvidaci) stále roste. Protože chceme mít uklizenou
a čistou obec, na počátku tohoto roku jsme zahájili projekt modernizace místního
odpadového hospodářství. Součástí tohoto projektu byla nejen modernizace stávajících
sběrných míst v Koněprusích a Bítově, ale i vybudování nového sběrného místu u OÚ
v Koněprusích. Nejsme sice rádi, že jsme museli využít tohoto „prestižního“ prostoru
(určitě by se pro něj našlo mnohem lepší využití), ale obec bohužel nemá nyní žádný
jiný vhodný pozemek k dispozici. Doufáme, že časem budeme moci toto sběrné místo
přesunout na vhodnější pozemek.
Naším cílem je nabídnout občanům více místa, kam mohou uložit tříděný odpad.
Proto v novém sběrném místě budou umístěny velké kontejnery na papír, plast,
sklo, biologický odpad, nápojové kartony, ostatní kovy (víčka, konzervy apod.) a olej
z domácností. Posílíme i sběrné místo u hřbitova, jak píše v dalším článku Jarka
Čampulová.
V době, kdy držíte v rukou toto číslo zpravodaje, jsou práce na modernizaci v plném
proudu. Nové sběrné místo by mělo být k dispozici včetně nových kontejnerů do
poloviny listopadu 2019. Jak jste se mohli dočíst i ze zápisů z veřejných zasedání, obec
investuje do modernizace cca 240 tis Kč bez DPH a nákup nových kontejnerů vyjde
na zhruba dalších 110 tis. bez DPH.
O pravidlech o ukládání odpadu a organizaci nového sběrného místa Vás budeme
informovat v příštím čísle zpravodaje.
Zatím občany žádáme, aby respektovali dočasný zákaz přinášet na dvůr OÚ
jakýkoliv odpad až do doby zprovoznění sběrného místa. Na obecní komunikaci
před sběrným místem je i zákaz parkování kvůli manipulaci s odpady sběrnými
vozidly. Děkujeme za pochopení.
Součástí projektu byla i kalkulace nákladů obce na svoz a likvidaci odpadů. Náklad
na jednu nádobu 120 litrů – svoz 1x za 14 dní vychází nyní na cca 2800,- Kč/ročně za
likvidaci směsného a podílu na tříděném odpadu.
Po zvážení finančních možností obce nabídneme občanům ve formě poplatku/nálepky
možnost 14denního, 30denního a výjimečného jednorázového svozu. Zastupitelstvo
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bude schvalovat na příštím veřejném zasedání novou vyhlášku s poplatky na rok 2020
ve výši Kč 1000,-/ 120 l popelnice/30 denní svoz; Kč 2000,-/120 l popelnice/14 denní
svoz; Kč 50,-/jednorázový svoz – černý pytel. Samozřejmě v případě 240 l popelnice
budou potřeba zakoupit 2 nálepky a cena bude dvojnásobná.
I přes zvýšení poplatku bude obec dotovat tuto službu ve výši více než 100 tis.
ročně.
Poplatek se nezvyšoval po řadu uplynulých let, navrhované zvýšení je to minimální,
které si obec v současné době a s ohledem na připravovanou stavbu vodovodního
přivaděče může dovolit. Jsme připraveni koncem roku 2020 zrevidovat skutečné
náklady a vyhodnotit celý tento nový systém z pohledu nákladů občanů i podílu
nákladů obce na svoz a likvidaci odpadu. I přes nepříjemné zvýšení poplatku věříme,
že výsledkem bude čistší a krásnější obec pro nás všechny.

Třídění odpadu

Jaroslava Čampulová

Spolu s přípravou nového sběrného místa domovních odpadů vás prosíme
o dodržování a správné třídění podle daných pokynů. Děkujeme.
SKLO se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba,
je důležité třídit sklo i podle barev: barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte
kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné
sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný
odpad recyklovat do nekonečna.
ANO - Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete
také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE - Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní
sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné
zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
PLAST patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa
ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání
před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s plastovým odpadem třídí
i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek
v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech.
ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
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NE - Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky.
PAPÍR patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery
na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak
poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za
papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.
ANO - Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat,
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
NE - Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby,
ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru
(účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice!
NÁPOJOVÝ KARTON (Tetrapak) patří do oranžového kontejneru. Patří sem obaly
od krabicového mléka, džusů atp. Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy
a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky
nápojů a potravin.

ČOV

Radek Havlíček

Zastupitelé obce Vás v minulosti několikrát informovali o zákazu vypouštění tzv.
mrtvých vod do splaškové kanalizace. Jedná se o vodu dešťovou, vodu z jímek apod.
Podle slov pracovníka ČOV pana Nováka však neustále dochází k této nezodpovědné
činnosti a někdo z občanů ji i přes zákaz do splaškové kanalizace přepouští.
Musím tedy znovu připomenout, že do splaškové kanalizace lze vypouštět pouze
vodu živou, která pochází přímo z domácností a neničí násadu bakterií a nerozhazuje
rozbory vzorků. Při vypuštění mrtvé vody se likvidují bakterie a pracovníkovi ČOV
trvá i několiv týdnů, než se vše vrátí do původního stavu.
Doufám, že po tomto upozornění se už tato situace nebude opakovat a my zastupitelé
nebudeme muset zjišťovat viníka této nezodpovědné činnosti.
Děkuji Vám
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Zákaz skládky

Jaroslava Čampulová

Tento nápis bude i na tabulkách umístěných u hřbitova a u velkého hřiště.
Prosíme spoluobčany, aby dodržovali tento zákaz a dále neznečišťovali tato dvě
stanoviště.
Na hřbitov – za kapli budou umístěny dva plastové kontejnery – jeden na Bio odpad
– tam prosím nevhazujte květiny i s plastovými květináči ani obaly od svíček (jak se
tomu dělo na hromadě u silnice). Druhý kontejner bude na směsný odpad – ale tam
rozhodně nepatří pneumatiky, televizory a další zakázaný odpad, který byl několikrát
v kontejneru před kaplí.
Věříme, že přesunutím kontejnerů za kapli se tato situace zlepší, ale záleží na nás
všech.
Na dolním hřišti u „rybníka“ bude u ohniště skládka vyčištěna a velký kontejner na
bio bude součástí nového sběrného místa u Obecního úřadu. Plánujeme čtvrtletně
přistavovat velký kontejner na směsný odpad střídaný s bioodpadem.

Plán kulturních akcí na 2. pololetí roku 2019
21. 9.

2. plánovaná paleontologická vycházka s Mgr Štěpánem Rakem, 		
tentokrát na Kosov (pořádá spolek Komunitní centrum Koněprusy a Bítov)

19. 10. Koněpruské posvícení – kachnobraní (pořádá spolek)
8. 11. Přednáška RNDr Vladimíra Lemberka - s tématem Kanada 			
18:00 (pořádá Kulturní výbor Obce Koněprusy)
23. 11. Andělská spirála (pořádá spolek)
5. 12.

Mikuláš ve škole (pořádá spolek spolu s Kulturním výborem)

7. 12.

Vítání občánků a Odpolední posezení pro důchodce – s vystoupením 		
malých mažoretek (pořádá Kulturní výbor)

28. 12. Pochod Vlasty a Katky (pořádá Kulturní výbor společně se spolkem)
31. 12. Silvestr ve škole (pořádá Kulturní výbor společně se spolkem)
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Nahráváme „o sto šest“…

Libor Kašička

Nahrávání vyprávění našich seniorů v rámci výzkumného projektu „Historie obcí
Koněprusy a Bítov ve vzpomínkách pamětníků“ je v plném proudu. Dosud jsme
pořídili nahrávky vzpomínek pěti našich spoluobčanů a rodáků ve věku 80 – 91 let,
což dohromady obnáší téměř 8 hodin záznamu jejich vyprávění.
Dokonce se nám podařilo kontaktovat i dvě koněpruské rodačky, které sice již
mnoho desítek let u nás nežijí, ale přesto ochotně souhlasily s pořízením zvukového
záznamu svých vzpomínek na dobu svého dětství a dospívání v naší obci. A vzhledem
k tomu, že jde o příslušnice někdejších významných koněpruských rodů, bylo pro
mě osobně neopakovatelným zážitkem vyslechnout si jejich příběh. Jedna z těchto
milých dam navíc, tak jako již mnoho dalších, ochotně zapůjčila k okopírování soubor
unikátních historických fotografií z rodinného alba, takže jsme nyní schopni k mnoha
postavám z jejího příběhu přiřadit i jejich tváře.
Neméně cenné informace a poutavé příběhy jsme ovšem zaznamenali i od ostatních
našich pamětníků, kteří se prozatím do tohoto projektu zapojili. Některé životní
osudy našich vypravěčů by „z fleku“ vydaly na filmový scénář. Krom těchto již
uskutečněných nahrávání jsme prozatím předběžně domluveni s dalšími osmi našimi
spoluobčany na pořízení nahrávek jejich vzpomínek, což se pokusíme zrealizovat v co
možná nejkratším termínu. Všem, jejichž vzpomínky jsme již zaznamenali, jakož i těm,
kteří s nahráváním souhlasili, ale prozatím se na ně nedostalo, patří náš upřímný dík.
Pokud byste také Vy chtěli přispět svými vzpomínkami do tohoto projektu, a zanechat
tak pro poučení příštích pokolení nahrávku svého vyprávění, neváhejte mne
kontaktovat na tel. čísle 728 532 165 a domluvíme spolu termín nahrávání. Nevadí, že
Vám třeba není přes 80 a nezažili jste dobu první republiky. Pokud jste v Koněprusích
nebo na Bítově prožili 50., 60. nebo 70. léta, jistě i Vy máte o čem vyprávět…
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Další kronika je na světě !!!

Libor Kašička

Ve čtvrtek 25. července mne starosta naší obce Radek Havlíček mile překvapil
zprávou, že se objevila další ze ztracených obecních kronik. Knihu přinesl k němu
domů neznámý poctivý občan a zanechal ji u něj za vraty. Jedná se patrně o 4. díl
obecní kroniky (přesný počet dílů není znám) popisující události let 1971 až 1988, tedy
období tzv. „normalizace“ a tak patrně nikoho nepřekvapí, že nejčastěji používanými
výrazy, alespoň v prvé polovině knihy, jsou zkratky jako MNV, ČSČK, KDŽ, MDŽ, MLK,
ČSLA, KSČ, ČSM, SSM, PO SSM, VŘSR, SPO, CO a podobné. (Schválně, u kolika z nich
ještě víte, co vlastně znamenaly?  ) V té době to zkrátka jinak ani nešlo. Nicméně,
i tako kniha je nesmírně cenným svědectvím o minulosti naší obce, je plná pečlivě
vedených zajímavých zápisů a je ve velmi dobrém stavu. Schází pouze jedna stránka
textu, kterou bohužel kdosi kdysi vytrhl. Kronika bude následně uložena k povinné
archivaci v berounském archivu, čímž obec splní svou zákonnou povinnost a vyhne se
tak finančnímu postihu, který by jí jinak za neodevzdání této knihy, v zákonné lhůtě,
hrozil. Totéž bohužel platí i o naší poslední kronice z let 1989 až 2000 (?). I za její ztrátu
nám hrozí správní řízení a finanční postih, pročež doufáme, že i tu se nám podaří co
nejdříve najít. Nemluvě o ztrátě nenahraditelných informací v ní obsažených. Mimo ni
už nám patrně schází nalézt pouze tu ze 40. až 60. let. Já doufám, že i ta stále existuje
a že se jednou někde objeví. Rovněž tak pátrání po soukromé prvorepublikové kronice
sedláka Antonína Preislera je prozatím bezvýsledné.
Co se týče nově objevené kroniky, tak i z té bude pořízena její digitální kopie, která
bude uložena na našem Obecním úřadě.
Děkujeme neznámému poctivému spoluobčanovi za navrácení tohoto jedinečného
a nenahraditelného dokumentu.
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Druhá paleontologická vycházka

Libor Kašička

Pojďte se s námi již podruhé vydat na cestu do pravěku, tentokráte až na dno
prvohorního moře v období siluru. Naším cílem budou bohatá naleziště zkamenělin
na severní straně koněpruské kotliny na vrchu Kosov a průvodcem nám bude opět
paleontolog berounského Muzea Českého krasu Mgr. Štěpán Rak. Nejen, že budete
mít tedy možnost najít si svou vlastní zkamenělinu, ale rovnou se i dozvíte, co přesně
jste to vlastně našli .
Sraz účastníků bude
v sobotu 21. září 2019 v 9:00 u zvoničky na Bítově a návrat okolo 13:00 tamtéž.
Trasa střední obtížnosti bude dlouhá
cca. 7km. S sebou si krom kladiva
(stačí obyčejné) a rukavic vezměte
ještě něco na zabalení nálezů, aby se
o sebe navzájem neotloukly (např.
staré noviny), a kdo chce, tak také
ochranné brýle.
Pohyb účastníků v terénu a na lokalitách
je na jejich vlastní nebezpečí a za děti
zodpovídají po celou dobu konání
akce jejich rodiče! Vstupné na akci je
dobrovolné.

Jubilanti
V období července až září oslavili své narozeniny tito naši spoluobčané:
7. 7.
22. 8.

85 let paní Irena Havlíčková
65 let pan Libor Cajthaml
Ještě jednou blahopřejeme a hodně zdraví přejeme.

Slavnost Mistra Petra z Koněprus

Jeňýk Hofmeister

Díky elánu, s nímž se Libor Kašička pustil do znovuobjevování nedávné i vzdálené
historie našich obcí, jsme měli další milou a důstojnou příležitost se seznámit s životem
a uctít památku našich předků. Tentokrát šlo o událost výjimečnou tím, že se jednalo
o nejstaršího známého rodáka z Koněprus. Mistr Petr z Koněprus pravděpodobně
prožil přinejmenším část svého života v místech, kudy denně procházíme, již před
šesti staletími. Písemné záznamy se zachovaly o jeho působení na pražské univerzitě,
kde se v bouřlivé době na přelomu 14. a 15. století řadil ke stoupencům – a snad
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i přátelům – Mistra Jana Husa. Navzdory útržkovitosti přímých dokladů o činnosti
Mistra Petra z Koněprus i dodnes nejednotnému hodnocení událostí té doby snad
můžeme předpokládat, že životní postoje tohoto našeho předka byly – podobně jako
v případě jeho mnohem známějšího kolegy - vedeny svědomím, hlubokou vírou
a upřímnou snahou o lepší budoucnost. V sobotu 22. června 2019 tak proběhla
v Koněprusích vzpomínková slavnost, v rámci níž byla na místní kapli odhalena pamětní
deska věnovaná Mistru
Petrovi z Koněprus a zároveň
tato kaple pojmenována po
tomto rodákovi.
Ve tři hodiny odpoledne
slavnost v zaplněné kapli
zahájil
starosta
Radek
Havlíček, na nějž navázal
již v úvodu zmíněný Libor
Kašička, který přítomné
seznámil se známými i dosud
neznámými údaji o životě Mistra Petra z Koněprus i historií kaple v Koněprusích.
Význam tohoto našeho předka pro naši dobu, ale i smysl našeho vlastního usilování o
podobu svého budoucího odkazu potomkům ve svém vystoupení hezky vystihl pražský
biskup Církve československé husitské doc. ThDr. David Tonzar, který se následně
ujal i vlastního odhalení pamětní desky. Na slavnosti byly přítomny kazatelka Církve
československé husitské Mgr. Jana Šmardová Koulová a také všem přítomným dobře
známá farářka Mgr. Růžena Adamová, která v závěru ocenila péči obyvatel našich obcí
o církevní památky. Chvíle beze slov byly při slavnosti naplněny tóny houslového dueta
Anežky Krutské a Alžběty Janákové, umožnily všem přítomným zamyšlení a příjemně
doplnily slavnostní atmosféru.
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Vzpomínkové akce v kapli Mistra Petra z Koněprus se mezi jinými vzácnými hosty
zúčastnil i prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, který nedlouho po jejím skončení přednesl
v důstojně zaplněném sále místní školy velmi zajímavou přednášku na téma „Studenti
a Mistři pražské univerzity v době Husově“. Posluchači tak měli jedinečnou příležitost
se prostřednictvím poutavého vyprávění přenést do doby vrcholícího středověku
a nahlédnout do způsobu myšlení a seznámit se s kořeny protichůdných postojů
učenců té doby, které později vedly až k bolestným událostem poznamenávajícím
život mnoha nevinných lidí nejdříve v Čechách a následně i v celé Evropě. Snad i to
pro nás současníky bude povzbuzením pro hledání a posilování porozumění s lidmi
různých názorů i vyznání, ať již v nejmenším měřítku našich rodin a obcí, ale i větším
obzoru naší země, celé Evropy, do níž patříme, a nakonec i celé Země, za níž také
každý neseme svůj malý díl zodpovědnosti.

Spolkový den 2019

Jaroslava Čampulová

Smyslem Spolkového dne i všech spolkových akcí je setkávání. Setkávání a pospolitost.
Bylo vidět, že ti co přišli tuto potřebu setkávání ocenili. Nu a k tomu setkávání
a popovídání jsme chtěli přispět dobrým jídlem, vínem, či pivem a to se také myslím
podařilo.
Část pohoštění zdarma byla uhrazena z výtěžku akcí, které pořádáme. Chtěla bych
spoluobčany seznámit také s tím, že spolek sice na pořádaných akcích nějaké peníze
získá, ale snažíme se je také účelně investovat do vybavení, které potřebujeme a
které je ve prospěch nás všech. Na pořádání Masopustu jsme zakoupili zabijačkové
kotle – jeden nový a jeden starší, velké hrnce a další drobnější náčiní. Zakoupili jsme
2 velké grilovací pánve, palačinkovače, výčepní zařízení, mlékovar a další vybavení.
Na tomto Spolkovém dni jsme grilovali klobásy na nově zakoupeném grilu a také jsme
investovali do těch dvou stanových přístřešků. Že můžeme takto investovat je možné
ale jen zásluhou a velkou prací nejen členů spolku, ale i všech příznivců, kteří naši
činnost chápou a pomáhají nám. Toto píšu z toho důvodu, že to celá řada lidí neví.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci Spolkového dne podíleli
a také všem těm, kdo přispěli dobrovolným příspěvkem na naši činnost.
Večer Spolkový den završilo velice podařené
představení divadla Za Vodou z Čenkova
Zářivá hvězda. Řada z nás spolu s paní Cilkou
zavzpomínala na svůj vlastní život a podobné
životní příběhy a zkušenosti. Ocenili jsme
i skvělé herecké výkony a těšíme se na další
návštěvu divadla, která je předběžně domluvena
na únor příštího roku s představením Sněhurka.
Podle mnohých hodnocení se Spolkový den
i přes nepřízeň počasí a nižší účast vydařil a kdo
přišel nelitoval.
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