ZLATÝ

zpravodaj obcí Koněprusy a Bítov
Poděkování

KŮŇ
březen 2020

Stanislava Králová

Vážení spoluobčané,
po zralé úvaze a z osobních důvodů jsem se rozhodla k 31.3.2020 rezignovat na funkci
místostarostky i zastupitelky naší obce. Moc ráda bych touto cestou poděkovala nejen
svým voličům, ale i všem těm, kteří mě po dobu 4 let, které jsem strávila prací pro obec,
podporovali a fandili mi. Změna je život a všichni jsme nahraditelní 😊, a tak věřím,
že můj nástupce z volebního uskupení Bílí koně bude pokračovat v naplňování všeho,
co jsme před volbami svým voličům slíbili. Odcházím s pocitem dobře vykonané práce
a obohacená o zkušenosti s prací tohoto druhu i důvěrou ve zlepšování mezilidských
vztahů v naší obci.
Všem Vám opravdu moc děkuji a jsem ráda, že patřím do Koněprus. Naší obci přeji ať
vzkvétá!

KORONAVIRUS neboli COVID-19

Danča Rašková

O tom, co to vlastně Koronavirus neboli Covid-19 je, všichni víme díky masivnímu
vlivu médií na společnost. Laicky řečeno, je to vysoce nakažlivá nemoc, jejíž příznaky
se liší podle věku a tělesné konstituce každého z nás. Většina nakažených trpí zprvu
vysokými horečkami, bolestí hlavy, bolestí těla a kloubů, malátností, suchým kašlem a
dýchacími potížemi. Někteří dokonce trpí průjmem nebo silnou rýmou a bolestí v krku.
Zrádností této nemoci je to, že je nejnakažlivější v době, než se projeví první příznaky
a v prvním týdnu nemoci.
V případě podezření, že nemocí trpíte, nechoďte k lékaři, aby jste neohrozili lidi kolem
sebe, ale spojte se telefonicky s Krajskou hygienickou stanicí svého kraje, pro nás to je
KHS Středočeského kraje, tel. č. 771 137 070, v pracovní dny od 9-19 hod., víkend od
7-19 hod., tam Vám přesně poradí co a jak a vyšlou lékaře za Vámi nebo volejte svému
praktickému lékaři.
Pokud se chcete jen blíže o koronaviru informovat, poradí Vám Státní zdravotní ústav
na tel.č. 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 nebo celostátní informační linka 1212.
Buďme k sobě prosím v této době ohleduplní, dodržujme nařízení vlády a stanovenou
karanténu. Dbejme důrazně na hygienu a to především mytí rukou, jejich desinfekci,
třeba i octem, pokud nemáme žádnou jinou po ruce, nechoďme na místa, kde se stýká
široká veřejnost. Pokud je třeba jít nakoupit, využijme k tomu dopravní služby jako
je např. kosik.cz nebo itesco.cz, apod.. Pokud je nutností jít do obchodu, vybírejte si
menší obchody, ne nákupní centra, choďte nakupovat pouze jeden z rodiny a zbytečně
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se tam nezdržujte. Do nákupu vymezená jen pro seniory, osoby starší 65 let je od 7:00
– 9:00 hodin, respektujme ji!
Nosme mezi lidi roušku, která sice není 100% před nákazou, ale je 100% před šířením
nemoci dál. Je to jeden ze způsobů, jak zastavit šíření viru. (Jak si během pár minut
ušít roušku naleznete na internetu nebo na obrázku na str. 11, našlo se i mezi obyvateli
Koněprus několik dobrovolnic, které Vám roušky rády ušijí, nestyďte se na ně obrátit
a to cestou Jarky Čampulové.)
Dle nařízení vlády, je zákaz vycházení bez roušky nebo jiné ochrany obličeje platný od
19.3.2020, tzn. jakmile vyjdete za „branku“ svého pozemku, máte povinnost mít ústa
a nos zakryté.
Nejvíce rizikovou skupinou jsou senioři a lidé chronicky nemocní, kteří jsou v případě
nákazy odkázáni na umělou plicní ventilaci, které je v nemocnicích nedostatek.
Nechceme přeci, aby to u nás dospělo k tomu, že si lékaři budou muset tak jako
v Itálii vybírat, z důvodu desítek tisíc nakažených, komu ventilaci poskytnou a komu
odpojí, tedy že si budou mezi námi všemi vybírat, koho nechat žít a koho zemřít. Už
to opravdu není legrace!!!

Nabídka pro seniory - roušky, pomoc s nákupem

J. Čampulová

Obec Koněprusy v této krizové situaci nabízí pomoc se zajištěním nezbytných roušek
i se zajištěním nákupu.
Kdo potřebuje pomoci, prosím kontaktujte nás na telefonech:
775 343 852 – Stanislava Králová
732 842 765 – Jaroslava Čampulová
Nabídka Klubíčka Beroun
Nezisková organizace Klubíčko Beroun a její Sociální podnik Klubák na základě
vyhlášení nouzového stavu a zákazu provozování taxislužby vládou ČR, ruší až do
odvolání Asistovanou dopravu seniorů a osob se zdravotním postižením.
Místo toho nabízíme těmto osobám z regionu Berounsko dovoz hotových jídel, nákupů
potravin, drogerie, léků a jiných nezbytných potřeb.
Vzhledem k riziku přenosu koronaviru SARS CoV-2 se budeme snažit co nejvíce
omezit kontakty mezi zákazníky a našimi řidiči a upřednostníme platby za nákupy a
příspěvek na jejich dopravu převodem na náš účet.
Bližší informace a objednávky na tel. č. 727 964 672 (ve všední dny od 8:00 do 16:30
hod)
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COVID-19 I PRAVIDLA
CHCETE ZŮSTAT ZDRAVÍ A NENAKAZIT SE?
DODRŽUJTE PRAVIDLA A OPATŘENÍ
Nezdržujte se v místech s větším počtem lidí,
nechoďte do čekárny, lékaři předem zavolejte
a poraďte se s ním.
Pokud máte zdravotní potíže nebo potřebujete
recept, zavolejte lékaři. Pokud jste nebyli v
rizikové oblasti, nemáte potíže – nechoďte ven
mezi ostatní ani do čekárny.
Pokud se nedovoláte svému lékaři, volejte linku
112 a přesně a klidně jim popište situaci.
Dodržujete všechna mimořádná nařízení,
dodržujte pravidla karantény.
Jen přísné dodržování pravidel může zabránit
dalšímu šíření epidemie. Kdo pravidla a pokyny
nedodržuje, vystavuje sebe i své okolí nákaze.
www.zzmv.cz
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Pozitiva koronaviru

Barbora Vojtová

Svět je vzhůru nohama, minimálně Evropa a dost radikálně i Česká republika. Zavřené
školy, zrušené akce, zákaz shromažďování. Co nám to má říct? Navzdory všem
negativům má koronavirus totiž také svá pozitiva, jaká?
Možná, že máme zpomalit, zakořenit, zklidnit se. Nenapadlo vás, že se svět třeba
potřebuje trochu otřást, aby lidé opustili marnost a našli v sobě opět pokoru? Hektický
styl života založený na vydělávání peněz na něco, na co si ve výsledku ani nejsme
schopni najít čas… V tempu samozřejmosti úkonů, které si žádá současná doba,
nemáme ani prostor se zastavit a zamyslet se nad tím, zda je vlastně to, co děláme
a jak žijeme ve skutečnosti to, co vlastně chceme a co jsme si od života přáli. Není to
tak?
Pokud něco nedokážeme sami, stane se tak z vyšší moci. Stejně tak jako když manažeři
pracují do roztrhání těla až jim ho nakonec nečekaně roztrhne infarkt. Žijeme ve
společnosti, která si neumí říct sama od sebe „dost“, naopak! Čím víc máme, tím
víc chceme, čím fungujeme rychleji, tím jsme pod ještě větším tlakem na zrychlení.
Původní hodnoty jsou popřeny, protože je lidstvo masírováno svými absurdními
a uměle vytvořenými pravidly mířícími na dokonalost, maximální výkon a hromadění
statků.
Tak dlouho jsme – mezi řečí – volali po udržitelnosti, lokálnosti a návratu k původním
hodnotám rodiny a principům přírody, až přišlo něco, co nám vytvořilo prostor k tomu
to udělat. Jen jsme možná nečekali, že to bude tak netradiční a radikální cestou.
Rušení akcí znamená být víc doma, mít víc času pro sebe a aktivity, na které jsme si
jej dosud nebyli schopni najít. Konečně vzniká prostor pro to si pořádně uklidit – v bytě
i v sobě. Konečně je příležitost začít si víc číst, běhat, vytáhnout štětec a barvy a začít
malovat, po dlouhé době oprášit kytaru a pustit se do hraní, konečně máme prostor
na studium toho, oč se zajímáme. Internet je nekonečným informačním zdrojem ve
svém dobrém i špatném slova smyslu. Přestaňte tolik číst o koronaviru a pusťte si
místo toho dobrý film.
Co je na tom všem také příjemné je fakt, že vlastně docela ušetříme. Akce a obchodní
domy, které strategicky ztenčují naše peněženky, vyměníme za procházky v lese
a společenské hry s rodinou či v malém kruhu přátel, na které jsme si dlouho nenašli
čas. Začneme si doma víc vařit a jaro volá po přípravě půdy na zahrádce, abychom mohli
sklízet své vlastní plody. Konečně mají rodiče čas na své děti, protože jim vlastně ani
nic jiného nezbývá. Nezní vám to jako návrat k původnímu smyslu života? K nezávislé
samostatnosti, k rodině, k přírodě? Mně tedy ano. Zkusme tolik nepodléhat negativní
mediální masáži a využít této situace k malé či větší osobní transformaci!
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Žehnání „Nejtkova kříže“

Libor Kašička

V listopadovém vydání našeho zpravodaje jsme Vás informovali o záchraně a renovaci
stařičkého polního křížku nad Bítovem, který nechal počátkem minulého století
vztyčit u cesty ke Koněprusům bítovský rolník Josef Nejtek, a nastínili jsme záměr,
nechat i tento kříž, stejně jako předloni ten na koněpruské návsi, řádně požehnat
duchovním katolické církve.
Nyní již známe konkrétní datum této akce. Stane se tak, pokud to okolnosti dovolí,
v sobotu 16. května 2020 v 15 hodin u příležitosti 160. výročí narození sedláka Josefa
Nejtka (*6.5.1860). Věřím, že tento slavnostní akt přiláká nejen „roduvěrné Bítováky“,
ale i početné obyvatelstvo koněpruské, neboť takováto událost nebývá u nás k vidění
nikterak často.
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a z ní vyplývající vládou nařízená
omezení týkající se pořádání hromadných akcí, bude informace o konání, případně
nekonání, této akce ještě zavčasu upřesněna a uveřejněna obvyklým způsobem na
internetových stránkách obce, prostřednictvím „Hlášení rozhlasu“ popř. formou
letáků do schránek občanů.
Bude-li v plánovaném termínu stále v platnosti „stav nouze“ a z něho plynoucí
zákaz shromažďování, uskuteční se tato akce v náhradním termínu, jakmile pomine
současné nebezpečí nákazy nemocí Covid–19 .
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Záchrana „Koněpruské vápenice“ započala

Libor Kašička

Jak jste si již možná mnozí povšimli, vynořila se v neděli 8.3.2020, za rámusu
motorových pil, z husté vegetace na úpatí Zlatého koně, po mnoha desetiletích, opět
silueta naší staré vápenice a je tedy zase, tak jako kdysi, spatřitelná jak při příjezdu do
Koněprus od hřbitova, tak třeba z Dlouhé hory nad Bítovem, nebo z Velkého vrchu.
Přičiněním deseti koněpruských nadšenců se tak uskutečnila první fáze našeho
projektu rekonstrukce a zpřístupnění této jedinečné technické památky, která již
bohužel nemá v našem kraji obdoby. Od náletových dřevin a neprostupných křovin
bylo zcela vyčištěno širší okolí pece včetně plošiny nad ní, odkud byla pec v minulosti
plněna zpracovávaným vápencem, a rovněž byl prořezán a vyčištěn přilehlý lesík.
Ještě téhož dne se naše vápenice těšila zájmu několika skupinek procházejících turistů,
kteří velmi kladně hodnotili naší snahu o záchranu této starobylé stavby.
A že jde skutečně o pec unikátní a velmi starou, dokládá nedávno objevený zápis
v „císařském katastru“ z roku 1840, kde je tato pec popisována jako funkční, a kde
je rovněž i poměrně detailně popsán její provoz, včetně množství vyprodukovaného
kusového vápna, původ a spotřeba vsázkového vápence, používaného palivového uhlí
a podobně. Tento zápis dokládá, že pec byla v provozu již před více než 180 lety a její
stáří je tedy možná téměř 200 let. A navíc je to poslední a jediný dochovaný takovýto
svědek dávno zapomenutého řemesla, které bývalo pro náš kraj tak charakteristické.
Pravda, prozatím je v rozvalinách a nadto zasypaná odpadky, ale věřím, že to
dokážeme, snad i s Vaším přispěním, vbrzku změnit. Záležitost to bude nicméně
dosti náročná. Jak technicky a pracovně, tak i finančně. Patronát nad celou akcí
převzal, ve spolupráci s vedením obce, náš osvědčený „Komunitní spolek“ za podpory
dalších našich občanů. Již nějaký čas také usilovně pracujeme na získání potřebných
finančních prostředků na pokrytí předpokládaných nákladů celé akce. Prozatím se
„Komunitnímu spolku“ podařilo získat na tento projekt grant od „Nadace Via“ ve výši
50 000 Kč a dalšími 20 000 Kč nám na rekonstrukci přispěl Velkolom Čertovy schody.
Oběma těmto přispěvatelům za jejich pomoc velmi děkujeme! Určitou část nákladů na
vybavení plánovaného odpočinkového místa nad vápenicí pokryje sama obec, ale ani
tak bohužel dosud shromážděné finance nestačí na pokrytí všech předpokládaných
výdajů. Rádi bychom se tedy s prosbou o finanční pomoc, a tím i nabídkou možnosti
spolupodílení se na tomto projektu, obrátili rovněž na naše občany a případně i širší
veřejnost. Vbrzku bychom rádi zveřejnili číslo bankovního účtu, kam by bylo možné
zaslat libovolnou částku ve prospěch realizace tohoto projektu a dále bychom rádi
zřídili na našem obecním úřadě kasičku, kde by měli možnost naši občané, kterým je
naše snažení sympatické, přispět přímo konkrétním finančním darem. Vybrané peníze
budou použity výhradně na pokrytí nákladů spojených s realizací projektu záchrany
a zpřístupnění „Koněpruské vápenice“. Pokud by snad nějaké peníze zbyly, byly by
v budoucnu použity na opravu a údržbu dalších památek našich dvou obcí.
Věříme, že se u nás najde dost dobrých lidí, kteří mají zájem na zkrášlení okolí našeho
společného domova a podpoří naši snahu, ať již osobní účastí při dalších pracích na
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projektu, nebo finančním darem, který nám pomůže vše řádně dokončit ku prospěchu
nás všech.
Já osobně doufám, že v těch našich sousedech, kteří v době ne zas až tak vzdálené,
vozili načerno, nicméně víceméně veřejně, své odpadky do pece a jejího okolí,
a spolupodíleli se tak na vzniku této ostudné černé skládky, se tváří v tvář našemu
úsilí o nápravu tohoto stavu, pohne svědomí a v rámci svých možností nás podpoří.
Ono totiž vozit a sypat svůj nepořádek za ves do lesa nebylo legální, správné ba ani
normální v žádné době a za žádného režimu.
Závěrem bychom ještě chtěli požádat každého, kdo se snad k vápenici půjde podívat,
aby dbal zvýšené opatrnosti. Všude po okolí se povaluje množství skla a různého
železa, které není často přes vrstvu mechu vidět a mohlo by se snadno stát příčinou
nepříjemného úrazu. V žádném případě rovněž nevstupujte do prostoru pecí, nelezte
na zbytky zdí a ani se nepřibližujte do bezprostřední blízkosti objektu. Stav stavby je
skutečně havarijní a hrozí tam reálné nebezpečí zřícení nestabilních zbytků zdí!
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Poplatky za svoz směsného odpadu 2020

Stanislava Králová

Na základě rozhodnutí starosty obce si Vás dovolujeme upozornit na termín splatnosti
poplatku do 31.3.2020. Do dnešního dne zaplatila pouze 1/3 nemovitostí!
Vzhledem k současné situaci je možno zaplatit poplatek bezkontaktně ve výši dle
obecně závazné vyhlášky (vývoz 1x měsíčně 1000,- nebo vývoz 1x 14 dní 2000,- za
popelnici o objemu 120 l, pokud máte popelnici 240 l je poplatek dvojnásobný) na
účet obce 107-8703720297/0100. Do poznámky prosím uveďte číslo popisné. Nálepky
Vám doručíme do schránky po připsání poplatku na účet.
Ve výjimečných případech, se může posunout splatnost poplatku do 30. 4. 2020,
nicméně je nutno požádat písemně (e-mailem, do schránky) do 30. 3. 2020
s uvedením, jestli chcete svoz 1x měsíčně nebo 1x za 14 dní a jak velkou máte
popelnici.
Od 1.4.2020 se automaticky u všech nezaplacených poplatků nastaví poplatek za 14
denní vývoz a podle velikosti popelnice v roce 2019. Toto je nutné, protože obec platí
firmě AVE od 1.4.2020 podle typu nálepek.
Po 1.4.2020 tedy nebude možný jiný než 14 denní vývoz popelnice.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Upozornění

Jarka Čampulová

Do konce měsíce března je třeba zaplatit nejen poplatky za odvoz domovního
odpadu(popelnice), ale i za psy!
Také prosíme o kontrolu přihlášených osob v nemovitostech ke stočnému. Stočné mají
povinnost hradit majitelé nemovitostí i za osoby, které zde nemají trvalý pobyt, ale
fyzicky zde bydlí (týká se i nově narozených dětí).
Pár slov k Obecně závazné vyhlášce o pohybu psů na veřejném prostranství
Tímto důrazně žádáme, zejména z bezpečnostního hlediska, všechny majitele psů,
o respektování této vyhlášky. Chceme tak předejít případnému přestupkovému řízení
nebo přivolání odchytové služby. Odchytová služba je zpoplatněná a obec bude nucena
částku za odchyt a umístění, vymáhat po majiteli psa. Již několikrát došlo k ohrožení
ostatních psů venčených podle vyhlášky na vodítku a je třeba předcházet i případnému
ohrožení dětí i dospělých.
Dále žádáme o respektování cedulí Zákaz vstupu psů, který se týká prostoru obecního
hřiště. Vyhlášku najdete na webu obce koneprusy.cz. Děkujeme, zastupitelstvo
a znepokojení občané.
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Koněpruský masopust si rok od roku získává stále větší oblibu
Masopust spojený se zabijačkovými hody se konal v sobotu 22. února v Koněprusích. Vše
začalo již o dva dny dříve domácí zabijačkou za přispění dobrovolníků pod vedením
zkušeného řezníka. Výsledkem bylo více jak 200 jelit, 400 jiternic, na 50 tlačenek,
dva druhy gulášů, výpečky, ovar i polévka. A napříkad po škvarkových plackách
se tradičně jen ‚zaprášilo‘. Nechybělo ani něco sladkého, protože místní obyvatelky
napekly zákusky, medovníky či koblihy.
Úderem 13. hodiny se lidé dostavili před bývalou školu, aby požádali starostu obce
o práva veselit se a bavit dle vlastních chutí, a obdrželi i pomyslný klíč od obce.
Poté nastalo nezbytné focení na společnou fotografii a pak se průvod již vydal obcí.
Zastavení střídalo zastavení, zahrály se prímové písničky, popilo se, pojedlo se, co kde
dům dal, a nechyběl také taneček.
Tento článek napsal redaktor a fotograf Berounského deníku pan Pavel Paluska. Já bych
chtěla připojit několik vět. Jsme moc rádi a děkujeme za účast všem z mladší i nejmladší
generace. Je to naděje ,že snad budeme mít i pokračovatele. Každý rok se objeví nové
a jiné pěkné masky a to je dobře, protože každý Masopust je pak trochu jiný. Děkujeme
všem, kteří maškary přivítali a pohostili. Zastávek průvodu také přibylo a to je také
potěšující. Před příštím Masopustem uveřejníme ve Zpravodaji plánek trasy průvodu,
protože letos jsme trasu obrátili a tak čekající na průvod byli poněkud překvapeni. Za
spolek KC Koněprusy a Bítov Jarka Čampulová.
Už podruhé jsem byl letos přizván do průvodu jako Tanzmeister, ještě spolu s dvěma
dalšími tanečníky, s krásným květovaným kloboukem od koněpruských výtvarnic.
Vlastní masopustní průvod začal už o 11. hodině obchůzkou Bítova. Za krásného
slunného dne se malebný průvod vinul přes pole na Bítov, v čele s hlavní postavou
– Masopustem – Jeníkem Hofmeistrem. S ním táhl medvěd se svým medvědářem,
Slamák, tanečníci, bílé Perchty, dvě babky s nůší, opičák, dva kominíci, ajznpoňák,
smrtka s kosou, vodník, zajíčci, řádová sestra, dva Židi, drak jako z pohádky, pár
zdravotníků a další masky i nemaskovaní sousedé. Kapelník hrál na harmoniku, zpíval
jednu písničku za druhou za doprovodu trubky, basy a houslí. U každého stavení, kde
jsme byli hospodářem a hospodyní očekáváni, přednesl Jeník svoji vtipnou veršovanou
řeč, nabídl hospodyni úklid, či spíše nepořádek, Slamák utrousil slámu, Perchty
usypaly trochu mouky na práh. Tanečníci za zvuků muziky provedli hospodyni, k tanci
se přidaly i další masky, kdo uměl, zpíval z plných plic. Průvod vždy ochutnal drobné
pohoštění, někdy slané, někdy sladké, slivovice a další radosti nechyběly. O 13. hodině
starosta oficiálně předal Masopustovi klíče od radnice a pokračovala dlouhá pouť
po koněpruských domácnostech. Obešli jsme asi dvacet domů, zazpívali si spoustu
pěkných písniček, jídla a pití bylo do sytosti a skončili až zvečera. Bítovští odcházeli
domů polem vstříc zapadajícímu slunci. Masopustní veselí se zakončilo posezením
v tělocvičně školy. Ivan Fencl
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Koněpruská Poupátka

Danča Rašková

Na silvestrovské pyžamové párty se to tentokrát pořádně rozjelo. Své vystoupení
předvedlo družstvo koněpruských mažoretek zvaných Koněpruská Poupátka.
Vystoupení mělo obrovský úspěch a obecenstvo si vyžádalo opakování.
Za to, že si v dnešní uspěchané době, našlo pár skvělých lidí čas na tréninky, na kterých
potili krev, čelili kritice a na kterých jsme se, ale i hodně nasmáli, a také za to, že si
dokázali udělat legraci ze sebe samých, jim moc děkuji.
Kdo nestihl jejich vystoupení, nezoufejte, vše naleznete na YouTube pod názvem
Koněpruská Poupátka, kde máme již více než 300 shlédnutí.
Majdo, Maruš, Mílo, Libore, Lukáši, Patriku, Radku, byli jste úžasní, díky!!!
Vaše trenérka

Dětský karneval

Majda Kulinová

V sobotu 7. 3. 2020 se v budově školy konal dětský karneval, pořádaný Spolkem
Koněprusy-Bítov, ve spolupráci s Obecním úřadem Koněprusy. Velkou radost nám
udělala bohatá účast dětí v různorodých maskách. Celé odpoledne bylo v duchu
hudby, skupinových i individuálních her, tance všeho druhu a krásných věcných cen.
Nesměla chybět ani mašinka, která roztančila snad všechny děti. Velké překvapení byl
nanuk „ ne-nanuk“, jimž dítka doplnila síly na další řádění. Nezapomnělo se ani na
ženy, které následující den slavily MDŽ, a každá z nich byla při odchodu z karnevalu
obdarována malým dárkem ve formě tulipánu. Všem zúčastněným, velkým i malým,
velice děkujeme, že si našli čas a navštívili tuto vydařenou akci.
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Jak se starat o domácí šitou roušku a správně s ní manipulovat?
•
•
•
•
•
•
•

Manipulaci s rouškou by vždy mělo přecházet důkladné umytí rukou
Při nasazování je důležité nedotýkat se obličeje a látky, s rouškou manipulujeme
za provázky
Rouška by měla zakrývat obličej od nosu pod bradu
Nošení roušky by nemělo trvat déle než čtyři hodiny nebo dokud není rouška
vlhká, doporučuje se vložit papírový kapesník, který při navlhnutí vyhodíme
a vložíme nový
Roušku sundávat pouze za provázky nebo gumičky, nedotýkat se obličeje
Po manipulaci s rouškou je vhodné si opět umýt ruce, s rouškou nakládáme jako
s kontaminovanou
Po každém použití je nutné roušku sterilizovat (vyvařit v kastrůlku na plotně po
dobu 5 minut, vyndat vidličkou za šňůrky a nechat vykapat a uschnout/ vyprat
minimálně na 60°C a poté vyžehlit)

Jubilanti březen - duben
26.3. oslaví své životní jubileum - 70 let pan Pavel Vinš.
Srdečně blahopřejeme a hodně zdraví přejeme.
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Administrativní pracovník/pracovnice na obecním úřadě
Obecní úřad Koněprusy hledá nového kolegu/novou kolegyni, který/která bude
zajišťovat běžný provoz úřadu. Jde o práci na zkrácený úvazek (20 hodin týdně)
a pozice je vhodná mj. pro VŠ studenty nebo osoby na rodičovské dovolené.
Co na této pozici budete dělat?
• zajišťovat agendu obecního úřadu
• vést spisovou službu a pokladnu v systému KEO4
• obsluhovat CzechPoint pro občany
• zajišťovat korespondenci obce a chod kanceláře
• spolupracovat se starostou a zastupitelstvem obce
Co od Vás očekáváme?
• SŠ vzdělání s maturitou (obory ekonomie, správa nebo obchod)
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost práce na PC (MS Office, internet, e-mail)
• pozitivní vztah k administrativní práci
• zodpovědnost, důslednost a pečlivost
• flexibilitu a chuť učit se novým věcem
• praxe z obecního úřadu je výhodou, ale ne podmínkou
Co Vám nabízíme?
• poloviční úvazek na pracovní poměr nebo na DPČ (20 hodin týdně)
• dobré finanční ohodnocení
• stabilní pozici v malém kolektivu
• práci v příjemném venkovském prostředí
• plnou podporu a zaškolení
• možnost osobního růstu
Zaujala Vás tato nabídka? Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:
obeckoneprusy@koneprusy.cz nebo na tel. 775 343 852 do 31.3.2020.
Na viděnou v Koněprusech!

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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