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Kultura v době koronaviru J. Čampulová
Přestože ze známých důvodů neprobíhaly žádné veřejné akce, kulturní výbor nezahálel 
a snažil se pracovat. Protože ve své náplni práce mám dohled nad oběma hřišti, snažili 
jsme se zlepšovat a zkrášlovat pro nás všechny právě tam.
Na hřišti u školy byl opraven nástupní žebřík u lanovky, který měl uhnilý jeden 
sloupek a nově bylo natřeno téměř vše z vybavení hřiště včetně laviček. V renovacích 
budeme ještě pokračovat opravou a natřením podlahy pod přístřeškem. Těchto prací 
se ochotně ujal Patrik Melichar a patří mu za to poděkování. Byla také pořízena nová 
volejbalová síť a plánují se volejbalová utkání.
Na fotbalovém hřišti byla znovu zakotvena – zabetonována  nakloněná fotbalová 
branka, branky byly obroušeny a natřeny a také opatřeny novými sítěmi. Ke vzhledu 
hřiště přispělo i odvezení hlíny od studny a zasetí plochy trávou i nová kruhová lavička 
na studni.

Projekt záchrany a zpřístupnění koněpruské vápenice J. Čampulová

O plánech na záchranu vápenice vás již informoval na stránkách občasníku 
Libor Kašička.
Nad realizací projektu převzal záštitu místní spolek Komunitní centrum 
Koněprusy a Bítov z.s. a v jeho zastoupení jsme podali žádost o poskytnutí 
kombinovaného příspěvku o grant nadace VIA z programu Živá komunita. 
Nadaci náš projekt zaujal a podpořila jej částkou padesáti tisíc. Na projektu 
samozřejmě spolupracujeme úzce s Obcí Koněprusy, s Velkolomem Čertovy 
schody i se Správou CHKO Český kras.
Po schválení povolení kácení náletových dřevin jsme hned na počátku března 
začali s kácením a v počtu osmi dobrovolníků jsme do poloviny března stihli 
pozemek vykácet s výjimkou vzrostlých stromů, vhodně dotvářejících blízké 
okolí vápenice. Pak následovala nucená pauza a teď zase hned od počátku 
června započala druhá plánovaná etapa s vyklízením velkého množství odpadu
z vápenice i jejího blízkého okolí. Byla to vlastně likvidace tzv. „černé skládky“,
protože odpad tu byl ukládán nelegálně celá desetiletí, tak jsme museli 
samozřejmě použít i těžké stroje pro zemní práce. Jen z vnitřku vápenice se 
odvezlo zhruba 30 tun odpadu a téměř stejné množství na nás o týden později
čekalo před pecí a v jejím blízkém okolí!
Další dvě brigády dobrovolníků byly již na odkrývání dna a stěn vápenice. To 
byla práce už jemnější a pečlivější a podařilo se nám postupně odkrýt a vyčistit
i krásně zachovalá bývalá topeniště obou šachet vápenice. Ta pravděpodobně 
zmizela pod vrstvou suti již nejméně před sto lety a ani naši nejstarší pamětníci
je tak neměli dosud možnost spatřit. Pozoruhodné je, že každá z šachet má
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topeniště zcela jinak konstruované.
Celkem pravidelně se všech akcí zúčastňují spolu se mnou a Standou, Libor 
se Šimonem, Lukáš, Alan a náš starosta Radek. Velmi nám pomohli při jedné 
z akcí také jeskyňáři ze Zlatého koně v počtu 11 lidí i se šikovnými potomky.
Protože i pro nadaci dobrovolnické brigádní hodiny sčítám – odpracovali jsme
už neuvěřitelných téměř 220 hodin!
Při dalších plánovaných akcích rádi uvítáme zapojení a pomoc dalších místních 
zájemců. Kdo by se spolu s námi chtěl na záchraně této jedinečné technické 
památky podílet, může se přihlásit na tel. 728 532 165 Liborovi Kašičkovi.

Rozhodně si udělejte vycházku a dojděte se podívat k vápenici, stojí to za to.
Práce je před námi ještě hodně, ale moc nás těší, že uvádíme do pořádku
zajímavé a krásné místo v našem okolí.
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Hřbitov Petr Kadleček

V letošním roce jsme přikročili k revizi všeho, co se týká hřbitova. V březnu 
zastupitelstvo obce schválilo nový Řád veřejného pohřebiště, který je v souladu 
s aktuálním zákonem o pohřebnictví a splňuje všechny náležitosti. Jasně, mimo 
jiné, uvádí základní pojmy, specifikuje povinnosti provozovatele pohřebiště 
a upravuje povinnosti nájemce plynoucí z užívání hrobového místa. Nahrazuje 
původní řád z roku 2004, který již nevyhovoval stávající legislativě. 
Dalším krokem bylo vytvoření vzorové smlouvy o pronájmu hrobového místa. 
Smlouva navazuje na vydaný řád a opět splňuje všechny náležitosti platné 
legislativy. Největší změnou je prodloužení doby trvání, a to ze stávajících 10 
na 15 let. Důvodem je nutnost souladu se stanovenou dobou tlení. Současně 
zastupitelstvo obce schválilo na svém červnovém jednání i Nařízení obce 
č. 1/2020, kterým se stanovuje cena nájemného z pozemků pro hrobová místa 
a za služby související s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti. Nová 
cena je 15,-/m2/rok. Tato cena vychází z každoročně vydávaného věstníku 
Ministerstva financí, který stanovuje maximální ceny podle velikosti obce. 
K této ceně se připočítává ještě částka 50,-/rok a hrobové místo bez ohledu na 
jeho velikost, která pokrývá náklady spojené s údržbou pohřebiště – vyvážení 
odpadu, sekání trávníku a drobné opravy.
Co bude následovat? Tak, jak budou stávající smlouvy o pronájmech končit 
– nejvíce v roce 2023 – úřad obce vyzve občany k podpisu nové smlouvy 
a uhrazení poplatku. 
Mění se i práce úřadu související s vedením agendy v oblasti pohřebnictví. 
Tam spadá nejenom vedení hřbitovní knihy, ale i důsledná evidence nakládání 
s pronajatým hřbitovním místem, což obci, jako provozovateli pohřebiště, ze 
zákona náleží. 
Dalším tématem, kterým se zastupitelstvo obce zabývá, je rozšíření hřbitova 
jako takového. Postupně rozvíjející se zástavba v obci a nárůst počtu obyvatel 
je důvodem, proč musíme včas přemýšlet i o této oblasti poskytovaných 
služeb. Naším záměrem je rozšíření pohřebiště, které bude nejenom splňovat 
legislativní požadavky, ale také reagovat na současné trendy v pohřebnictví. 
Uvažujeme o zřízené rozptylové loučky či vytvoření většího prostoru pro 
nakládání s urnami.
Tolik o věcech, kterým se podvědomě bráníme, ale jsou také součástí našeho 
života. A jak se obec stará o svůj hřbitov, tak dává najevo vztah ke svým 
předkům. K sousedům, kteří v obci žili a pro obec něco udělali.

pozn. Více informací najdete na úřední desce obce Koněprusy.
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Pár slov k Obecně závazné vyhlášce o veřejném pořádku, jeho zabezpečení 
a čistotě

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.
Děkujeme, zastupitelstvo a znepokojení občané.

Text vyhlášky najdete zde:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o veřejném pořádku, jeho zabezpečení a čistotě 
 
Zastupitelstvo obce Koněprusy schválilo dne 27. 3. 2008 usnesením v souladu s ust. § 
10, §35a § 84 odst.2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, ust. §24 odst.2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů a jiného domácího zvířectva na veřejném prostranství v obci 
Koněprusy a Bítov.

Čl. 1
Působnost obecně závazné vyhlášky
Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a jiného 
domácího zvířectva a je závazná pro fyzické a právnické osoby v územním obvodu 
obce Koněprusy a Bítov.

Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce je možno vodit psy pouze 
na vodítku.
2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům
a vlastníkům psů povinnost zajistit, aby se psi volně nepohybovali v zastavěných 
částech obce a dále na veřejných prostranstvích.
a) veřejná prostranství: u rybníků, náves u kapličky, před školou, u autobusových 
zastávek, před pohostinstvím, budovou Obecního úřadu, dětským hřištěm, hřbitovem 
a na jejich prostranstvích (viz. příloha – mapka)
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Žehnání Nejtkova kříže M. Tröglerová

b) veřejná zařízení: budova Obecního úřadu a budova Školy.
c) Zakazuje se vstup se psy na dětské hřiště.
3) Chovatelé a vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby jejich pes neznečišťoval veřejné 
prostranství, popř. zajistil odstranění takovéhoto znečištění. Volný pohyb psů a jiného
domácího zvířectva je možný pouze na vlastním pozemku. 

Čl. 3
Pravidla pro pohyb jiného zvířectva na veřejném prostranství
1) Pohyb drůbeže a jiného domácího a hospodářského zvířectva na veřejných 
prostranstvích v zastavěných částech obce je činnost, která by mohla narušit veřejný 
pořádek v obci nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veřejné zeleně v obci.
2) V zájmu zajištění veřejného pořádku a ochrany zeleně v obci se stanovuje chovatelům
a vlastníkům drůbeže, koní a jiného hospodářského zvířectva povinnost zajistit, aby se
jejich drůbež nebo jiné hospodářské zvířectvo nepohybovaly na veřejném prostranství
v zastavěných částech obce.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických
osob stanovené zvláštními právními předpisy, jež mají v případě, že je tato obecně 
závazná vyhláška stanovuje a vymezuje duplicitním způsobem, přednost.
2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude 
posuzováno jako přestupek, dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění 
pozdějších předpisů, nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních 
předpisů, nebo trestní čin.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne jejího vyvěšení. 

Dne 13.6.2020 ve 14:00 hod. jsme se sešli na Bítově za účelem žehnání Nejtkova 
kříže, které je symbolicky posledním krokem jeho znovuobnovení. Žehnání si 
nenechalo ujít asi 40 lidí – rodina příbuzných a potomků p. Nejtka a občané 
Bítova a Koněprus.
Na úvod promluvili Libor Kašička a Jaruška Čampulová o historii a průběhu 
záchrany kříže. Velké díky patří dcerám Milady Mičanové, Pavlovi Hobzovi za 
dobrovolnou renovaci a koněpruským a bítovským dobrovolníkům.
Kříž nám přijel požehnat vzácný host, trvalý jáhen pražské arcidiecéze PhDr.
Mgr. Ondřej Mrzílek. Po žehnání jsme přijmuli pozvání a přesunuli se na statek
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rodiny Čermákových, kde bylo připraveno bohaté pohoštění. Ještě jednou všem 
vřelé díky!

Jubilanti

Svá významná životní jubilea oslavili a oslaví tito naši spoluobčané:
 
 Pavel Vinš                     26. 3.              70 let
 Václav Havlíček             17. 5.              92 let
 Jaroslava Čampulová      1. 6.              65 let
 Jarmila Bartoníčková    14. 6.              75 let
 Marie Záhoříková          21. 6.             82 let
 Irena Havlíčková             7. 7.              86 let

Blahopřejeme  a hodně zdraví a pohody přejeme!
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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

Po nedobrovolném přerušení, vynuceném karanténními opatřeními v souvislosti 
s pandemií onemocnění Covid-19, bychom se rádi vrátili k našemu projektu nahrávání 
vzpomínek našich pamětníků.
Za dobu trvání projektu, tedy zhruba deseti měsíců, se nám prozatím podařilo 
uskutečnit nahrávání celkem se 14 našimi pamětníky a získat tak více než 32 hodin 
záznamu jejich jedinečných a nenahraditelných vzpomínek na život našich obcí a jejich 
obyvatel v dobách minulých. Od té doby nás bohužel již dvě naše pamětnice, které se 
do projektu zapojily, navždy opustily. Záznam jejich vyprávění se tak stal o to cennější, 
protože již nikdy nebude možné ho zopakovat. 
V nejbližší době zrealizujeme nahrávání několika našich seniorů, se kterými jsme již 
předběžně domluveni, a pak bychom rádi oslovili i další naše občany, z těch „kteří již 
něco pamatují“ a mají tak jistě o čem vyprávět. Pokud byste se i Vy chtěli na tomto, 
v našem regionu, zcela ojedinělém projektu podílet, neváhejte mě prosím kontaktovat.
Nahrávání budou samozřejmě realizována v souladu s aktuálně platnými 
bezpečnostními opatřeními k zamezení šíření koronaviru.

Libor Kašička - kronikář obce Koněprusy, tel.: 728 532 165

Historie obcí ve vzpomínkách pamětníků - projekt pokračuje

Pro dnešní pokračování našeho nepravidelného fotografického ohlédnutí za historií 
Koněprus a Bítova jsem vybral fotografii dokazující, že slavné „Koněpruské růžičky“ 
není třeba hledat jen na stěnách 
našich jeskyní. Narazit na ně bylo 
možné v minulosti i dnes rovněž na 
povrchu. No řekněte sami, nejsou 
ta děvčata „jak z růže květ“?
Tento snímek pochází z roku 1946 
a zachycuje skupinku místních, 
tehdy zhruba 15 – 16 letých děvčat 
ve společnosti „přespolního“ 
mladíka. Zosobněné bezstarostné 
mládí v euforických časech nově 
nabyté svobody. Holky se jistě 
poznají, ale schválně, co vy ostatní, 
poznáte si své maminky, babičky, 
případně prababičky?

Koněpruské reminiscence L. Kašička


