Pokud se člověk rozhodne sdílet svůj život se psem v lidském společenství, tak na
něj ale padá zodpovědnost za chování jeho psa na veřejném prostranství, které patří
všem. A tady se to leckdy otočí a začne narážet na psova páníčka a jeho nerespekt
k možnostem psa. Pes si po sobě hovínko prostě nesebere, i když má tu nejlepší snahu
a výchovu 
Můžeme nad tím přivírat oči, kritizovat apod., nicméně „bezejmenná“ hovínka v obci
jsou důkazem, že někteří páníčci se rádi dělí o tyto dárečky s ostatními sousedy. Někdy
je to možná lenost, někdy nepřipravenost na tuto psí aktivitu, ale někdy i úplná ztráta
přehledu o pohybu psa, který brázdí obec a zanechává za sebou tyto nechtěné stopy.
Zamysleme se nad tím, prosím, my všichni, co chováme psy a sdílíme s nimi svůj život,
kde a jak je venčíme …není trošku nefér k ostatním, že musí nést důsledky a nakonec
to uklidí třeba i po Vašem pejskovi, protože to prostě nechce mít na chodníku, u vrat,
u vchodu do obecního úřadu apod?

Kam s ním?

Stanislava Králová

Varianta otázky českého klasika se hezky hodí k novému systému sběru, shromažďování
a likvidace odpadů a vybírání poplatků za komunální odpad, který nás čeká od 1.1.2020.
Pro tříděný odpad mohou občané používat i nové sběrné místo u Obecního úřadu, kde
je kromě kontejnerů na papír, plast, sklo, směsný odpad a bioodpad, nově umístěn
kontejner na kov (víčka, plechovky apod.), nápojové kartony, na elektroodpad a na
použitý olej. Použitý olej se umísťuje do kontejneru/velké popelnice v uzavřených
plastových lahvích. Abychom podpořili správné třídění odpadu a ulehčili Vám třídění,
při zaplacení poplatku Vám předáme bezplatně sadu třídících tašek, ve kterých
pohodlně Váš odpad odnesete do kontejneru.
Nové obecně závazné vyhlášky, týkající se odpadů a poplatků z nich, budou zveřejněny
na úřední desce a budou schváleny na prosincovém veřejném zasedání. Z nové
vyhlášky o poplatku za odpad vyplývá, že si občan může zvolit frekvenci svozu
svého komunálního odpadu buď 1x nebo 2x měsíčně. Pokud občan bude potřebovat
zlikvidovat jednorázově komunální odpad nad rámec své frekvence svozu/poplatku,
bude možné si na Obecním úřadu koupit označený pytel o velikosti 120l a pak ho
přidat ke kterémukoliv svozu.
Poplatek za 120l popelnici za svoz 2x v měsíci bude za Kč 2 000,Poplatek za 120l popelnici za svoz 1x měsíčně bude za Kč 1 000,Poplatek za jednorázový svoz (pytel 120 l) bude za Kč 50,Pokud máme popelnici 240l poplatek bude dvojnásobný.
Termín pro zaplacení poplatku je nově určen do 31.3.2020.
Děkujeme, že při likvidaci svého odpadu budete zvažovat správnou odpověď na úvodní
otázku a odpad skončí tam, kde je možné ho recyklovat či ekologicky zlikvidovat.
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Hlášení rozhlasu
Vážení spoluobčané, již dvakrát jsme informovali o této službě, díky které
můžete snadno získávat aktuální informace o dění v naší obci, ale stále není
ještě dostatečný počet přihlášených odběratelů této služby. V současné době je
to zhruba polovina obyvatel. Provoz byl zatím jen zkušební a teď stojíme před
rozhodnutím, zda tuto službu pro občany zakoupit či ne. Ke správnému fungování
této služby je potřeba, aby přihlášených byla většina. Potom teprve bychom mohli
omezit počet roznášených oznámení a občané by byli včas a rychle informováni.
Proto znovu upozorňujeme ty, kteří se dosud nezaregistrovali, aby tuto možnost
odběru hlášení rozhlasu ještě zvážili a přihlásili se buď přes internet na adresu
www.koneprusy.hlasenirozhlasu.cz nebo v úředních hodinách na OÚ v Koněprusích.
Věříme, že tato služba bude pro Vás rozhodně přínosem.

Výsledky výzkumného projektu

Libor Kašička

Dosavadní výsledek výzkumného projektu „Historie obcí Koněprusy a Bítov ve
vzpomínkách pamětníků“ za první 3 měsíce jeho průběhu je myslím více než uspokojivý.
Prozatím se podařilo zaznamenat vyprávění 11-ti Koněpruských a Bítovských
pamětníků a získat tak zhruba 26,5 hodin záznamu plných mnoha zajímavých a
poučných informací. U některých našich vypravěčů jsme byli 2x i 3x. Příběhů hodných
zaznamenání bylo někdy tolik, že se to za jedno odpoledne nebo dopoledne zkrátka
nedalo stačit.
Pozvolna se před námi vynořují dávno zapomenuté, nebo zcela neznámé obrazy ze
života našich obcí a navzájem se doplňující vyprávění našich pamětníků nám dávají
možnost zrekonstruovat a uchovat pro budoucí pokolení podobu našeho společného
domova a života v něm v dobách minulých. Znovu ožívá historie mnoha našich
starých rodů i příběhy jednotlivců a díky tomu snad docílíme toho, že neupadnou
v zapomnění. Naši následovníci tak doufejme, dostanou možnost čerpat z mnohdy
tvrdě získané životní moudrosti našich předchůdců a rovněž se poučit z jejich chyb,
bez toho, aby byli nuceni je sami opakovat.

Poděkování

Libor Kašička

Mám milou povinnost na tomto místě seznámit naše spoluobčany s nálezem další
cenné písemné památky naší obce. V průběhu nahrávání vzpomínek našich pamětníků
nám pan Ing. Antonín Smíšek předal velmi zajímavou „Knihu jednací Dělnického
ochotnického spolku Koněprusy a Bítov“ z let 1924 až 1931 a zároveň soubor několika
písemností z té doby souvisejících s činností a fungováním tohoto spolku. Pan inženýr
Smíšek s manželkou knihu věnovali naší obci a souhlasili s tím, že bude, tak jako
všechny ostatní významné obecní písemné památky, uložena v našem obecním fondu
v Okresním archivu v Berouně. Její digitální kopie pak bude opět uložena na našem
obecním úřadě. Za tento krásný dar obci manželům Smíškovým velice děkujeme!
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Divadelní ochotníci měli v naší obci slavnou a prastarou tradici. První ochotnický
spolek byl v Koněprusích založen již roku 1860. Nefungoval sice patrně nepřetržitě,
a tak nově vznikající ochotnické spolky vždy spíše po čase navazovaly na tradici svých
předchůdců, ale i tak je myslím úžasné, že se u nás této činnosti místní občané na velmi
vysoké úrovni věnovali až zhruba do 60. let minulého století, tedy prakticky celých
sto let. Do fungování ochotnických spolků se u nás zapojovali lidé všech věkových
kategorií a stavů a hrálo se s úspěchem nejen v sálech, ale i pod širým nebem, ať
již v zahradách a dvorech místních statků, nebo třeba na louce pod Zlatým koněm.
Vysoká návštěvnost byla vždy zaručená.
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Když na posvícení, tak do Koněprus

Monika Svobodová, Hýskov

Každý den nemůže být posvícení, jak
říkávaly naše babičky. A tak, když už se
koná to opravdové tradiční posvícení,
je třeba si ho pořádně užít.
My se letos rozhodli trávit posvícení
mimo naši vesnici. Jednak bylo
nádherné počasí právě probíhajícího
babího léta, což vyloženě vybízelo
k víkendovému výletu a popravdě
řečeno, abych si posvícení užila i já,
nechtělo se mi trávit hodiny v kuchyni
všemi přípravami a následným
úklidem.
Volba místa, kde posvícení budeme trávit, byla jasná. Koněprusy, malá vesnička
nad Berounem, kam se moc rádi vracíme, která nás nejednou očarovala svou milou
atmosférou. Lidé jsou tu tak nějak skutečnější než jinde, nic není škrobené a falešné.
Prostě si tu prožijete každý strávený okamžik.
Velikým benefitem obce je budova bývalé školy s útulným sálem. V mezipatře se
schovává malá kavárna, kde už od vstupu člověk musí maskovat kapesníkem Pavlovův
reflex, protože výběr zákusků z rukou místních žen je neuvěřitelný a nesrovnatelný
s nabídkami běžných kaváren, to vše podtrhává vůně kávy a krásné úsměvy těch, kteří
vám tento zážitek nabízejí. A aby to bylo posvícení, jak se patří, v nabídce je i zlatavá
kachní pečínka. To by bylo, aby tu lidem nebylo mile…
Vůně a cinkání příborů, mastné úsměvy a blažený pocit, když to všechno spláchnete
řádně vychlazeným pivem. Sluníčko vás krásně hřeje do zad, sem tam přivřete oči
blahem, povídáte si s přáteli při dohlížení na své děti na bezvadně vybaveném hřišti.
A chvilkami vám probleskne hlavou, že i takhle by mohl klidně vypadat ráj.
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Nejtkův kříž na Bítově

Libor Kašička

Někteří občané Bítova si již patrně povšimli, že nad jejich obcí, u staré koněpruské
cesty, se nedávno objevil krásně zrenovovaný litinový kříž na kamenném podstavci.
Co je to za kříž a proč a jak se tam objevil, s tím bych Vás rád nyní seznámil.
Nejde vlastně o žádnou novotu, ale opět pouze o nápravu dávných křivd a uvedení
věcí do původního stavu. O existenci této bítovské památky jsme se dozvěděli šťastnou
shodou okolností od 91 leté paní Milady Mičanové z Bítova během nahrávání jejích
vzpomínek v rámci našeho výzkumného projektu. Původní kříž nechal podle jejího
vyprávění u cesty nad vesnicí, na okraji svého pole, zbudovat
někdy okolo roku 1900 její dědeček, bítovský rolník a jeden
ze zakládajících členů místního Sboru dobrovolných hasičů,
Josef Nejtek (1860 – 1922), jako projev zbožné vděčnosti za
zázračné uzdravení své těžce nemocné manželky Antonie
Nejtkové (1867 – 1953). Stál tam pak po mnoho desítek
let a všechny děti z Nejtkova rodu se k němu prý vždy o
Velikonocích chodívaly pomodlit. Původní kříž bohužel
nepřežil, tak jako i ty koněpruské, období „radostného
budování lepších zítřků“ a někdy v 50. nebo počátkem 60.
let minulého století ho kdosi zlomil. Rodina se pak rozhodla
odstranit z původního místa i kamenný podstavec zhotovený
ze zeleného lávového kamene, tzv. diabasu. Ten, ale naštěstí
nebyl zlikvidován, ale po celou dobu byl uchován na jejich statku na Bítově, kde se
nám ho podařilo objevit.
Se souhlasem paní Mičanové a jejích dcer, jsme
požádali o pomoc osvědčeného renovátora pana Pavla
Hobzu z Berouna, který pro nás letos již renovoval
i kříž na koněpruském hřbitově a věci nabraly rychlý
spád. Pan Hobza si během pár dní vyzvedl kámen i kříž
a v rekordně krátkém čase necelých dvou týdnů oboje
krásně zrenovoval. „Bítovská chasa“ zatím vykopala
a vybetonovala základ pod kamenný podstavec
a v neděli 10.11.2019 dopoledne byl kříž za pomoci
koněpruských a bítovských dobrovolníků usazen
na místo a zkompletován. Co se týče samotného
litinového kříže, nejedná se již o ten původní, ten
se nám bohužel nedochoval, ale byl nahrazen jiným
krásně zdobeným křížem, zhruba stejného stáří,
rovněž z majetku rodiny.
Celý zrenovovaný kříž zůstává majetkem potomků Josefa Nejtka a je umístěn na jejich
pozemku, jen pár kroků od svého původního stanoviště. Původní místo již bohužel
nebylo možno pro změněnou terénní situaci využít. Na jaro příštího roku je pak
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uvažováno o oficiálním církevním požehnání našeho zachráněného „Nejtkova kříže“.
Závěrem již zbývá jen poděkovat panu Hobzovi za jeho tradičně perfektně odvedenou
restaurátorskou práci, za kterou opět nepřijal žádnou odměnu a popřát nám všem,
aby tato krásná staronová bítovská pamětihodnost odolávala zubu času i lidskému
vandalismu co možná nejdéle.

Vítání občánků 2019
Tradiční přivítání nových občánků našich obcí se bude konat 7.12. od 15.00 hodin
v budově bývalé školy. Srdečně jsou zváni rodiče, prarodiče, přátelé i známí.
Přivítáni budou: Jiří Červenka, Berenika Beštová, Kateřina Dvořáková, Ladislav Chmel,
Maxmilián Kempf a Denis Žežulka.
Kulturní vystoupení zajistí místní děti a malé mažoretky pod vedením Ing. Dany
Raškové.
Odpoledne pro důchodce bude od 16.00 (ale přijít můžete i na Vítání!). Odpoledne
chceme připravit trochu jinak s posezením u stolů, občerstvením v podobě zákusků,
chlebíčků i kávičky a svařáku s poslechem reprodukované vánočně laděné hudby, tak
aby si zúčatnění mohli povídat. V závěru odpoledne budou zúčastněným předány
vánoční dárkové poukázky.

Kulturní akce v listopadu a prosinci
5. 12. Mikulášská nadílka ve škole
7. 12. Vítání občánků a odpoledne pro důchodce
28. 12. Pochod Vlasty a Katky
31. 12. Silvestr ve škole
Bruslení - pro rodiny s dětmi z Koněprus a Bítova bude tentokrát 26.12. a 31.12.
Časy zahájení bruslení budou oznámeny, jakmile se je dozvíme, na Hlášení rozhlasu.
Vánoční bohoslužba – tento rok bude poprvé 1. svátek vánoční 25.12. od 18.00
hodin v kapli Mistra Petra z Koněprus. Věříme, že tuto změnu uvítáte a že přispěje
ke klidnému a pohodovému průběhu Štědrého dne a snad i k větší účasti v kapli na
Boží Hod Vánoční.

Jubilanti v listopadu a prosinci
9.11. oslavila své kulaté narozeniny paní Zdena Houbová
28.12. oslaví půlkulaté narozeniny pan Josef Houba
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Vážení spoluobčané, s končícím rokem k vám přicházíme s posledním číslem našeho
Zpravodaje. Dovolujeme si vám touto cestou poděkovat za podporu, pomoc, kterou
jste nám v tomto roce poskytovali a také vám popřát hezké a pohodové Vánoce.
do dalšího roku hodně zdraví, všechno dobré, spokojenost a alespoň kousek štěstí
každému. Těšíme se na další společná setkávání s vámi.
Vaši zastupitelé

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT
SE ZABYDLELI V NAŠÍ ŠKOLE!
Mikulášská nadílka bude probíhat v budově bývalé školy v Koněprusích

5.12.2019 od 17.00 hod

Mikuláš a anděl budou rozdávat nadílku a čerti v pekle malinko postraší děti.

Zájemci se mohou přihlásit na mail:
ivanacampulova@seznam.cz
nebo na telefon - 732268209
Vstupné pro přespolní - 50Kč za dítě.
Balíčky a napsané hříchy i pochvaly
označené jménem předáte u vstupu.

Tříkrálová sbírka 2020

Hanka Hofmeisterová

Letos můžete koledníky očekávat v sobotu
11. ledna odpoledne.
Případní (hlavně dětští) zájemci, kteří by
s námi chtěli koledovat, nechť se přihlásí
osobně u Hofmeisterů, nebo na tel.: 721 167
644 nebo na mejl hahomis@email.cz.
Po koledování se můžeme zahřát v Komunitním
centru při teplém čaji, dobrůtkách a promítání.
Občasný zpravodaj Zlatý kůň vydává Obec Koněprusy.
sazba: Jakub Sýkora
foto: L. Trögler, L. Kašička, J. Sýkora a další
vedoucí vydání: Jarka Čampulová
e-mail: redakce@koneprusy.cz
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