ZLATÝ

zpravodaj obcí Koněprusy a Bítov
Přivaděč vody – aktuální stav

KŮŇ
leden 2020

Stanislava Králová

Vážení spoluobčané,
díky 19 letům, které uplynuly od územního souhlasu se stavbou přivaděče vody, se
situace v mnoha směrech změnila. Zabýváme se řešením odchylek od původního
plánu. Tyto odchylky jsou způsobeny jednak novými majiteli parcel na trase přivaděče,
jednak jejich novými požadavky, ať již finančními či jinými, jimiž podmiňují podpis
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Tato jednání nás nyní nejvíce
zaměstnávají. Budou mít pravděpodobně i dopad na celkové náklady na stavbu, protože
budou vyšší než jsme plánovali v rozpočtu a nedaly se dopředu přesněji odhadnout.
V prosinci 2019 byla vypsána veřejná soutěž na zhotovitele stavby a 13.1.2020
proběhla elektronická aukce, ve které zvítězila firma ZEPRIS s.r.o. s nabídkovou cenou:
Kč 12 268 000,- bez DPH. Připravuje se také veřejná soutěž na firmu, zabezpečující
BOZP a TDI. Do konce ledna 2020 nás čeká podání žádosti o dotaci. Rozhodnutí
o přidělení dotace by mělo padnout v dubnu 2020. Všechny důležité kroky jsou
projednávány a schvalovány na veřejných zasedáních tak, abyste byli maximálně
informováni.

Odpad vs. Poplatky 2020

Stanislava Králová

O recyklaci odpadů, vybudování nového sběrného místa i výši poplatků pro rok 2020,
jsme v občasníku psali již několikrát. Ukazuje se ale z reakcí některých občanů, že je
potřeba vysvětlit spojitost mezi náklady za svoz a likvidaci odpadu a zodpovědností
každého občana za tvorbou svého odpadu. Občan jako jediný může ovlivnit množství
a strukturu svého odpadu, který obec likviduje a platí. Proto byla posílena kapacita
kontejnerů na třídění odpadů v obci. Náklady na svoz a likvidaci odpadů každoročně
stoupají, přičemž poplatky od občanů nebyly zvýšeny posledních 8 let (OZV č.1/2012).
Abychom zohlednili občany, kteří cítí zodpovědnost za produkci a třídění svého odpadu,
mohou si zaplatit poplatek Kč 1 000/rok a nastavit si tím vyvážení své popelnice 1x
za měsíc. Další otázkou zůstává velikost popelnice – pokud máte 240 l popelnici, jsou
poplatky zdvojnásobeny, ale tento režim byl uplatňován už i v minulých letech a je to
čistě na rozhodnutí každého majitele nemovitosti.
Nelze přijmout argument, že v jiných obcích je poplatek nižší nebo že je možné si
popelnici „odhlásit“. Výše poplatku (vyžadován zákonem a obec je povinna zajistit
vybírání poplatků) v Koněprusích závisí na smluvní ceně s dodavatelem služby firmou
AVE , četnosti svozů a počtu 120 l nádob. Neplatíme zatím za váhu odpadu, je to tedy
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jakýsi paušál. Jakmile bude možnost takové svozové techniky, která bude umět vážení
odpadu v popelnicích, samozřejmě na tento nejspravedlivější a nejpřesnější způsob
přistoupíme. Do té doby máme všichni možnost se učit třídit odpad a uvědomovat si tu
ohromnou spoustu plastu a dalších materiálů, kterým je vše baleno a který si nosíme
domů s nákupy. Obec se na nákladech na svoz a likvidaci odpadů podílí a podílet bude,
nicméně není v možnostech obce platit za své občany jejich odpad v plné výši, protože
finance potřebuje na důležitější výdaje pro dobro všech (např. vodu ve vodovodu).
Dovolujeme si Vás v této souvislosti ještě požádat, abyste při vkládání papíru nebo
plastu do kontejnerů, mysleli i na místo, které odpad v kontejneru zabírá – krabice je
nutno rozložit, či roztrhat, plasty sešlapat atd. jinak platíme za svoz „vzduchu“ místo
odpadu a také další občané nedostanou možnost uložit do kontejnerů svůj odpad.
Sešlapané PET lahve patří do zvonů na plast, ne v tašce do kontejneru na kolečkách
nebo zanechaný v pytli u kontejneru. Uvědomme si, že to tam pak musí hodit někdo
jiný a většinou jsou to lidé - spoluobčané, kterým záleží na pořádku, čistotě obce
nebo promarněných financích za poloprázdný kontejner. Děkujeme za pochopení
a solidaritu.

Plán kulturních akcí na 1. pololetí roku 2020

J. Čampulová

v únoru
8. 2. v 18 hodin – cestovatelská přednáška Ing. Martiny Sobotkové
		
na téma Havaj
16. 2. v 18 hodin – představení Divadla Za Vodou z Čenova – hra Bedřich Hrozný2
		
– Nový život – Hra je z prostředí nádraží v zimě, tak se do měsíce 		
		
února dobře hodí a o zábavu jistě nouze nebude
22. 2. - Koněpruský Masopust s vepřovými hody
v březnu
7. 3. - Dětský karneval
Přednášku RNDr V. Lemberka o Nepálu
v dubnu
30. 4. - Čarodejnice – se spolkem na hřišti
v květnu
Slavnostní akt Požehnání Nejtkova kříže na Bítově
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Strategický výbor obce

Petr Kadleček

Novým výborem, který začal v letošním roce pracovat, je Strategický výbor obce.
Proč jej vlastně zastupitelstvo ustanovilo? Protože si uvědomuje, že rychlost změn,
které nás obklopují je stále větší. Žijeme v trvale měnícím se prostředí jak z pohledu
ekonomického, tak i z pohledu sociálního, kulturního a ekologického. A na tyto změny
chceme být jako obec připraveni. Již v minulém volebním období zastupitelstvo
nechalo zpracovat a schválilo Strategický rozvojový plán obce do roku 2030, který
je k nahlédnutí na stránkách obce. Tento plán je jedním za základních dokumentů
pro dlouhodobý rozvoj obce. Mimochodem: dosažitelnost většiny dotací je podmíněna
právě existencí Strategického rozvojového plánu.
Strategický výbor obce vede starosta – Radek Havlíček a dalšími členy jsou Jeňýk
Hofmeister, Petr Kadleček, Libor Kašička, Stanislava Králová, Petr Sosík a Jakub
Sýkora. Úkolem strategického výboru obce je průběžná aktualizace výše uvedeného
dokumentu a jeho konkretizace. Další ambicí je připravit obdobný dokument, který
pokryje období do roku 2050. Hlavním tématem, kterým se výbor zabývá je kvalita
života ve vsi. Hledá další zdroje financování obce, zabývá se otázkami míry energetické
nezávislosti obce, ale i možnostmi využití turistického ruchu v oblasti kde žijeme při
zachování klidu pro žití občanů. O další práci strategického výboru vás, naše sousedy,
budeme průběžně informovat.

Kulturně bohatý závěr loňského roku v Koněprusích
5. 12. - Mikuláš v naší škole – akce
proběhla s patřičnými efekty pekla i nebe.
V pekle bylo ohniště s kotlem a pěkně
rudě s rozdováděnými čerticemi a v nebi
samozřejmě nebeská modř a noblesa
Mikuláše s andělem. Dětem, které přišly,
se muselo líbit. Účast dětí s rodiči byla
vyšší než v předcházejícím roce – má tedy
stoupající tendenci. V tomto roce připadá
mikulášská nadílka na sobotu 5. 12. zvažujeme jinou organizaci mikulášského
odpoledne.
7.12. - Vítání občánků – provázelo myslím
velice pěkné vystoupení dua také nových
obyvatelek Marušky a Ester Havlových a
našich místních dětí, ale jedinečný zážitkem
pro všechny bylo vystoupení nádherně
oblečených Berounských hvězdiček –
malých mažoretek pod vedením Ing. Dany
Raškové. Všem patří ještě jednou velký dík.
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J. Čampulová

Odpoledne pro důchodce – Ohlasy zúčastněných
na tuto akci jsou rovněž velice příznivé,
poděkování patří panu Liborovi Kašičkovi, který
ochotně důchodce na akci dovážel. Určitě toto
setkání proběhne i v tomto roce.
25. 12. - Vánoční mše – Byla velice pěkně vedena
Mgr. Janou Šmardovou Koulovou. Koledy jsme
si zazpívali i s kytarovým doprovodem Lucie Čampulové a je jen škoda, že si koledy
nepřišlo zazpívat více lidí.
26. a 31. 12. - byly dny , kdy proběhlo také již tradiční bruslení na zimním stadionu
v Berouně. Je těžké volit, jaký den je k bruslení vhodnější, ale časy si vybírat nemůžeme.
28. 12. se koněpruští i přespolní vydali v rekordním množství asi 70 účastníků
na pochod Vlasty a Katky po našem okolí a ještě více se pak sešlo na opékání špekáčků
a lomové stěně u Kotýzu. Tam přišli ti nejmenší a pak i nejstarší pochodníci a bylo to
hezké spojení generací. Přemýšleli jsme cestou kolikátý ročník vlastně jdeme, ale ještě
ani dnes si nejsem jistá, zda jsme šli poprvé před deseti či více lety a Vlasta nám to
bohužel už nepoví. Všichni jsme se pak sešli na posezení a popovídání u dobrého pití v
naší škole. Protože bylo tentokrát i dost účastníků, kteří šli s námi poprvé, uvědomila
jsem si, že by bylo dobré příště seznámit pochodníky s trasou v podobě mapky cesty a
v lomech podat základní informaci o jejich historii a dalších zajímavostech.
31. 12. - Silvestr byl pro mnohé také překvapením. Oblečených v nočním úboru se
sešlo opravdu hodně. Vyvrcholením večera se stalo vystoupení „starších“ mažoretek poupátek také pod vedením Ing Dany Raškové, které sklidily velký potlesk. Bylo
potěšující, že místní nezůstali u televize, ale přišli se společně pobavit a i zábavu pro
druhé připravit.
Tyto dvě poslední akce mi udělaly velkou radost, protože obě byly důkazem
pospolitosti a sounáležitosti a snad i zlepšujících se vztahů mezi lidmi. Je moc dobře,
že se zúčastňuje stále více místních obyvatel neboť jsou to právě oni, pro které tyto
akce pořádáme.
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O koněpruských švestkách

Libor Kašička

O tom, že ovocné stromy k české vesnici neodmyslitelně patří, jistě nemůže být
pochyb. Současný stav však nelze ani v nejmenším přirovnávat k tomu, jak dokázali
naši předkové prozíravě hospodařit i na jinak nevyužitelných pozemcích a těžit z darů
přírody v minulosti. Mnozí z nás starších ještě v okolí naší obce pamatují například
stařičké stromy třešní, dožívající a hynoucí v 80. letech minulého století podél silnic,
cest a na mnoha mezích. Dnes po nich není ani památky a vysadit nové již nikomu
nestálo za tu námahu. Podobně to dopadlo s jinou peckovinou, která prý bývala pro
Koněprusy natolik typická, že se podle ní naší obci v okolí přezdívalo „Švestková
vesnice“. Byly to švestky, které před válkou a ještě nějakou dobu po ní rostly téměř
všude, zejména pak podél silnic, kde byly později nahrazeny povětšinou ořechy. Dlouho
jsem si myslel, že to s těmi švestkami snad přeci jen pamětníci trochu přehánějí, ale
nedávno objevený sto let starý soupis ovocných stromů z 9.6.1920 jejich vyprávění
více než potvrdil. Zatím co například všech jabloní bylo toho roku v Koněprusích
a na Bítově napočteno 226 stromů a ořešáků pouhých 43, švestek tu tenkrát rostlo
… neuvěřitelných … 2313 stromů! Tak není divu, že ještě v padesátých letech bývalo
prý běžné, že chlapi co chodili na šichtu „na vohradu“ (Králodvorské železárny) nebo
„do cimentky“ (Králodvorské cementárny) cestou na autobus, nebo pěšky do práce
natrhali plnou tašku švestek, kterou pak podělili kamarády ve fabrice pocházející
z na tuto komoditu chudších oblastí. V té době stále ještě v zahradách některých
koněpruských statků stály staré zděné sušárny švestek, ve kterých se dříve švestky
sušily ve velkém, aby je takto upravené bylo možné uchovávat a ještě dlouho po sklizni
používat nejen jako oblíbenou pochoutku dětí i dospělých, ale především jako přísadu
do mnoha klasických staročeských pokrmů.
Na konci léta v čase zrání švestek se vůně „vohrnoušů“ (švestkové koláče), nebo
švestkových knedlíků linula snad z každého stavení, sušené švestky byly všudypřítomné,
povidel měli všichni na další rok zásobu, no a kdo uměl, ten pálil…
Je tedy pochopitelné, že se v Koněprusích konzumovaly švestky při každé příležitosti
a ve značném množství. Místní na to byli zvyklí, ale stalo se prý, že v jednom ze statků
měli v pětačtyřicátém takovou úrodu, že jedli k snídani vohrnouše s kávou, k obědu
švestkové knedlíky s kávou a k večeři švestkové buchty. Když to tak trvalo už několik
dní a švestkové záplavě u stolu nebyl stále konec, povzdechl si prý jistý německý
válečný zajatec, který byl v tom statku přidělen na výpomoc v hospodářství a byl tam,
jak bylo zvykem, také ubytován, že hospodyně sice vaří výtečně, ale jestli se někdy
vrátí domů, do nejdelší smrti už švestku nevezme do huby…
(Ze sbírky příběhů „Koněpruské perličky“.)
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Akce vápenice

Libor Kašička

V září 2018 jsme Vás na stránkách našeho občasníku informovali o plánech na
záchranu zajímavé technické památky, jaká v našem kraji již bohužel nemá obdoby,
koněpruské vápenice. Článek se tehdy setkal u řady našich občanů s kladným
ohlasem a mnozí nám hned nabízeli svou pomoc. V následujících měsících byla tato
záležitost sice zastíněna mnohými dalšími událostmi a akcemi, především přípravou
budování přivaděče vody pro koněpruský vodovod, nicméně na pozadí těchto, pro
obec významnějších, projektů přípravy na záchranu naší vápenice stále probíhaly
a zdá se, že letos již budeme konečně moci přejít od plánování k uskutečnění projektu.
Ani já jsem nezahálel a v rámci své loňské dovolené jsem (k „velké radosti“ své
manželky) podnikl „studijně-špionážní“ cestu po „sudetských“ vápenkách v oblasti
Jeseníků na česko-polské hranici, abych se podíval, jak se o podobné dědictví po předcích
starají jinde a jak lze případně takovýto prostor využít. Stihl jsem jich objet a nafotit
celkem pět a přesvědčil se o tom, že kdekoliv v regionu se podobná technická památka
zachovala v blízkosti obce, tak jako u nás, je o ní zpravidla dobře pečováno a slouží jako
vítaná a vyhledávaná turistická zajímavost. Tamní vápenky jsou většinou udržovány
ve slušném stavu, někde dokonce perfektně zrestaurovány a téměř vždy opatřené
informační tabulí s uvedením historie vápenky a vápenictví v oblasti. Jakýmsi vzorem
pak pro mě byla vápenka v obci Supíkovice, jejíž nejbližší okolí je proměněné v přírodní
galerii se spoustou krásných dřevořezeb a zároveň v přírodní amfiteátr využívaný obcí
k pořádání různých kulturních akcí, mimo jiné například stylové Mikulášské nadílky.
Tamní vápenky jsou ovšem již většího a modernějšího typu, stavěné podnikateli
z regionu v polovině 19. století za účelem výroby vápna na téměř průmyslové úrovni.
U kterési z nich jsem, ale na informační tabuli objevil zmínku, že předchůdcem těchto
pecí bývaly menší, takzvané “selské vápenice“, které se však bohužel nikde nedochovaly.
No a my jednu takovou máme! Máme pravou, nefalšovanou starobylou selskou vápenici
typu pece s trychtýřovitou kruhovou šachtou, a navíc ta naše je podle mého názoru
unikátní rovněž tím, že jde o pec dvoušachtovou, což je dosti neobvyklé technické řešení.
Zkrátka záviděníhodný technický unikát, bohužel, ale prozatím v dezolátním stavu.
Je tedy na nás, abychom toto zarostlé smetiště proměnili ve vyhledávanou
turistickou atrakci, na níž budeme moci být po právu hrdí. Vždyť tuhle pec nepostavil
a neprovozoval nikdo jiný, než naši předkové. Dávní koněpruští vápeníci, kteří pak
naše koněpruské vápno rozváželi do dalekých končin.
Obec v současné době prověřuje možnosti získání dotace na financování celé
akce a již rovněž jednala se zástupci Velkolomu Čertovy schody, kteří nám přislíbili
technickou i materiální pomoc s realizací tohoto projektu a dokonce již obci poskytli
finanční dar na obnovu této památky.
Co nás tedy v nejbližší době čeká? Nejprve bude nezbytné vyčistit celý areál
vápenice od náletových dřevin, což bychom rádi zrealizovali svépomocí v průběhu
února, maximálně března, a pak by hned mělo následovat vyčištění pracovních
šachet pece a jejího okolí a likvidace černé skládky, kterou tam koněpruští (tedy
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alespoň někteří) po generace přičinlivě budovali. Je to bohužel tak. Tohle smetiště
nemají na svědomí nějací „anonymní cizí zlí lidé“, ale obyvatelé naší obce. Tak je
myslím fér, abychom to byli opět my, kdo se postará o to, aby zmizelo. Odhadem
je ve vápenici a jejím okolí deponováno cca. 40 kubíků odpadu! Jakmile bude celý
prostor vyčištěn, měla by přijít na řadu samotná oprava zdiva vápenice, případně
dozdění stěn na původní výšku s využitím původního kamene a vyspárování
a zakonzervování celé stavby. Poslední částí celé akce bude úprava přilehlých ploch, kde
by mělo vzniknout odpočinkové místo pro návštěvníky s lavicemi a informační tabulí.
Práce „jak na kostele“, že? Tak pokud si i Vy myslíte, že si naše vápenice zaslouží
záchranu a máte-li chuť nám s tím pomoci, neváhejte mě kontaktovat na tel. čísle
728 532 165. Každá pomoc bude vítána.

vápenka Supíkovice

Jubilanti v lednu
Úctyhodné 89. narozeniny v lednu oslaví a oslavili:
7. 1. paní Věra Súletá
14. 1. paní Milada Nesporá
22. 1. pan Ing. Antonín Smíšek
Blahopřejeme a hodně zdraví přejeme!
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Právní předpisy

Ivana Čampulová

V loňském roce jsme aktualizovali nebo nově vydali několik právních předpisů tak,
aby splňovaly aktuální znění zákonů. Všechny jsou uvedené na webových stránkách
obce, byly vyvěšené na úředních deskách obce. Zde uvádím jejich výtah.
Směrnice č. 1/2019 o stočném – upravuje způsob likvidace tekutých domovních
odpadů v obci. Majitelé nemovitostí mohou být připojeni do kanalizačního systému
pouze přímo domovní kanalizační přípojkou. Napojení majitelé jsou povinni platit
poplatek za odvod odpadních vod (stočné). Slevu na stočném ve výši 10-ti % obdrží
vlastník či nájemce nemovitosti pokud odpadní vodu do místní kanalizace musí čerpat
a tuto skutečnost prokáže provozovateli. Od poplatku za stočné jsou osvobozeny
nemovitosti, které mají domácí čističky odpadních vod neústící do obecní kanalizace.
Nejpozději v prosinci toho kterého roku zastupitelstvo obce schválí cenu stočného za
1m3 na následující kalendářní rok, přičemž vychází ze skutečných nákladů minulého
roku. Stočné bude použito na provozní náklady kanalizace a pro povinnou tvorbu
rezervy dle zákona. Pro stanovení počtu osob (při výpočtu stočného) je rozhodný
počet osob bydlících v daném č.p., který odběratel sdělil na přihlášce ke stočnému.
Ke změnám (narození, úmrtí, přistěhování, odstěhování) bude přihlíženo po písemné
informaci od odběratele a to od 1. dne následujícího měsíce po nahlášení. Zjištěný
počet obyvatel bude vynásoben směrným číslem roční potřeby vody v souladu
s vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Dále se číslo vynásobí stanovenou cenou za
1m3 pro daný kalendářní rok. U objektů, které nejsou trvale obydleny (rekreační
chalupy), je paušál snížen o 50%. Stočné bude fakturováno k 30.06. a k 31.12. daného
roku se splatností 14 dnů. Právo provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod
mají – obecní úřad, obecní úřad s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstvo.
Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou na výzvu
příslušného orgánu povinni předložit protokol o vodotěsnosti septiku a doklady
o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod. Majitel domácí čističky
má povinnost provozovateli kanalizace předložit platnou zprávu technické revize.
V částech obce, kde není vybudovaná veřejná kanalizace, jsou majitelé nemovitostí
povinni udržovat stávající žumpy a septiky v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich
pravidelné vyvážení. V tomto případě musí septik odpovídat ČSN 730905.
Směrnice č. 2/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) –
upravuje jednotlivé kroky při zadávání VZMR. VZMR je zakázka na dodávku či službu
do 2 000 000,- Kč a stavební práce do 6 000 000,- Kč (bez DPH). Směrnice stanovuje
pravidla zadávání zakázek dle předpokládané hodnoty zakázky – počet vyzývaných
dodavatelů, termíny pro předložení, způsob o rozhodování o výběru dodavatele
a hodnotící parametry.
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Směrnice č. 3/2019 o darech a sociálním programu obce Koněprusy „Obec lidem“
– účelem směrnice je specifikovat sociální program obce. Z rozpočtu obce Koněprusy
jsou obyvatelům s trvalým pobytem v obci Koněprusy či Bítov poskytovány dary (bez
podání žádosti) – každému nově narozenému dítěti v hodnotě 500,- Kč; každému
seniorovi při dosažení významného životního jubilea tzn. dosažení věku 65,70,75,80 a
pak každý další rok po 80 v hodnotě 300,- Kč; každému seniorovi od 65 let vánočním
poukazem v hodnotě 500,- Kč. Dále obec finančně přispívá na Dětský den, Karneval,
Vánoční bruslení, Odpoledne pro důchodce s občerstvením, divadelní představení,
besedu, případně další akce prostřednictvím rozpočtu kulturního výboru. Dále obec
může na základě žádosti poskytnout finanční pomoc občanům v kritické životní
situaci, příspěvek na zajištění životních potřeb nezletilému dítěti, které se ocitlo bez
péče rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu a finanční příspěvek rodině
s vážně nemocným dítětem. Poskytnutí těchto příspěvků není nárokové, záleží na
posouzení jednotlivých žádostí.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Koněprusy a Bítov – stanovuje systém nakládání
s odpady. O změnách týkajících se odpadů Vás již v minulém zpravodaji informovala
místostarostka obce, paní Králová. Zde tedy jen povinnosti vyplývající pro občany –
fyzické osoby jsou povinny vytříděné složky komunálního odpadu a směsný odpad
odkládat do sběrných nádob a na místa k tomu určená; FO jsou povinny si zajistit na
svůj náklad sběrné nádoby na směsný komunální odpad (popelnice o velikosti 120 l,
240 l, případně pro výjimečný odvoz nad limit popelnice typizovaný plastový pytel
označený pověřenou osobou), přičemž tyto nádoby musí být v takovém fyzickém a
technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání komunálních odpadů a jejich
odvoz oprávněnou osobou. FO si zajistí, aby v den svozu odpadu, nejpozději do 6
hodin ráno, byly sběrné nádoby zpřístupněny pro obsluhu provádějící svoz odpadu.
Konkrétní data svozů jsou vždy na kalendářní rok vyvěšena na úřední desce. Poplatky
platné od 01.01.2020 byly také již zveřejněny v minulém občasníku.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad – stanovuje
poplatek za odpad vznikající na území obce. Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž
činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde
vzniká komunální odpad. Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných
oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem
rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených
k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti. Plátce hradí obci poplatek
nejdéle od 31.03. příslušného kalendářního roku.
Aktualizace dalších právních předpisů nás čeká i v letošním roce.
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Klubíčko Beroun, z.ú.

Sociální podnik Klubák, z.ú.

Poskytovatel profesionálních sociálních služeb
pro děti i dospělé se zdravotním postižením

Zaměstnáváme lidi, jejichž život je ovlivněn
zdravotním handicapem

Nabízíme asistovanou dopravu seniorům, osobám se zdravotním
postižením a dalším lidem s omezenou schopností pohybu
Zájemce rádi dopravíme a v případě potřeby i doprovodíme např. do školy, do zaměstnání,
k lékaři, na úřady, na volnočasové aktivity, pomůžeme s nákupy aj. Zapůjčit můžeme vozík,
chodítko, berle a schodolez, aby se klienti dostali všude, kam potřebují.
Asistovaná doprava je zajišťována automobilem Dacia Dokker se speciálním zvedacím zařízením
pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift) nebo automobilem Hyundai.

Dopravu lze využívat na základě objednání termínu předem, na níže uvedených kontaktech.
Nasmlouvat lze i dopravu skupiny 2 - 4 osob z jedné lokality, což může zákazníkům dopravu zlevnit.

Provozní doba:

Všední dny od 7:00 do 19:00 hod.
Noční provoz a provoz o víkendech a svátcích dle dohody s poskytovatelem.
Asistovanou dopravu je možné využívat pravidelně i nárazově.

Ceník asistované dopravy pro občany Beroun – platný od 1. 1. 2020
Jízdné

1 km jízdy

Přistavení vozidla

Na území Města Beroun

Čekání nebo doprovod

Zapůjčení pomůcek

15 Kč za 1 km
20 Kč
zdarma

Prvních 15 minut
Za každých dalších započatých 15 minut

30 Kč za 1 den

Vozík, Chodítko

10 Kč za 1 den
5 Kč za 1 den

Berle

Kontakt

30 Kč

Zvedací zařízení Invalift pro přesun imobilních osob do
dacie, schodolez (nutno předem vyzkoušet)

od 1. 1. 2020 - tel. 727 964 672 (ve všední dny od 8:00 do 16:30 hod)
email doprava@klubickoberoun.cz

Vytváříme příležitosti pro lidi, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem.

Ceník asistované dopravy pro občany jiných obcí – platný od 1. 1. 2020
Jízdné

1 km jízdy

20 Kč za 1 km

Přistavení vozidla

Automobil vyjíždí z Vráže (v lednu až březnu z Tetína)

20 Kč za 1 km

Čekání nebo doprovod

Za každých započatých 15 minut

Zapůjčení pomůcek

30 Kč

Zvedací zařízení Invalift pro přesun imobilních osob do
dacie, schodolez (nutno předem vyzkoušet)

30 Kč za 1 den

Vozík, Chodítko

10 Kč za 1 den
5 Kč za 1 den

Berle
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Tříkrálová sbírka 2020

Hanka Hofmeisterová

V Koněprusích a na Bítově jsme letos (2020) vykoledovali 8 011 Kč
Loni 7 790 Kč a předloni to bylo 7 474 Kč, takže se stále zlepšujeme!
My králové Anežka, Johanka, Eliška, Kája, Šimon,
Matěj, Terezka, Maruška a Anetka
děkujeme všem, kteří nám otevřeli, poslechli si náš zpěv a přispěli.

Tříkrálová sbírka na Berounsku také překonala rekord,
bylo vykoledováno 216 657 Kč. Loni necelých 214 000 Kč.
Výtěžek podpoří Charitní pečovatelskou službu, který pomáhá
seniorům se sníženou soběstačností v jejich domácím prostředí.
Občasný zpravodaj Zlatý kůň vydává Obec Koněprusy.
sazba: Jakub Sýkora
foto: L. Trögler, L. Kašička a další
vedoucí vydání: Jarka Čampulová
e-mail: redakce@koneprusy.cz
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