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Voda bude! S. Králová

Vážení a milí spoluobčané,
Pomalu se chýlí ke konci rok 2020, který byl velmi náročný a přinesl mnoho 
nečekaných a neznámých událostí. Epidemie koronaviru a s tím spojený zmatek, 
chaos, strach, nejistota a nepřipravenost na něco do té doby tak neuvěřitelného, 
prověřila,  a stále prověřuje, naše možnosti, naši sílu a odvahu čelit novému a 
neznámému, co mění naše životní jistoty. V mnoha rodinách vládne smutek ze 
ztráty těch nejbližších, ze ztráty či zhoršení vlastního zdraví, ze ztráty práce nebo 
ze ztráty finanční jistoty. Na druhé straně můžeme vnímat i větší pospolitost, 
soucit, pomoc a podporu mezi lidmi. A to je dobrá zpráva!
Velmi dramaticky se letos vyvíjela i situace se stavbou přivaděče vody do 
Koněprus. Uvést do života 20let starý projekt, bylo a stále ještě je (s nadsázkou 
řečeno),  asi tak stejně náročné jako někoho probudit z kómatu a chtít po něm, 
aby žil v současné realitě. Vše je jinak, většina z původního neplatí, potkáváte 
se s odporem, překážkami, nepochopením a radami dobře i špatně míněnými. 
Chtělo to v našem tandemu s Radkem Havlíčkem hodně energie a úsilí nevzdat 
to a krůček po krůčku dosáhnout cíle. Nyní si už troufáme říct, že v příštím roce 
budou Koněprusy napojeny na vodu z vodojemu Lounín!
Jsem optimistka i v tom, že v dohledné době cca 3 roky budeme moci připojit 
občany z Bítova ke kanalizaci a vodovodu. Tím by se uzavřela vodohospodářská 
infrastruktura do jednoho celku a všichni občané Koněprus včetně Bítova by 
měli ve svých nemovitostech pohodlí s likvidací odpadních vod i pitnou vodou 
v kohoutcích.
Příští rok nás čekají další zajímavé výzvy, pevně věřím, že budeme úspěšní 
v získání dotací na opravu komunikace před školou v Koněprusech a opravu 
střechy na budově školy. Obojí je v havarijním stavu a považujeme za prioritu 
tento stav napravit.
Dovolte mi, abych zmínila i stále se zlepšující trend v kvalitě práce obecního 
úřadu, pod který spadá i vedení účetnictví obce a poděkovala Janě Melicharové a 
nově i Elišce Vonderkové, bez jejichž práce a úsilí bychom nezískali zpátky kredit 
transparentně a správně vedené obce z pohledu součinnosti s nadřízenými 
orgány. Na zvyšování kreditu pracujeme posledních 5 let a nyní jsme v pozici, 
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kdy jsou Koněprusy v tomto ohledu dávány za vzor moderní obce.Vyjmenovávat 
zde všechny, kdo obci pomáhají, je nemožné, tak alespoň takto mi dovolte 
poděkovat těm všem, co se nedají odradit, těm, co nelitují svého času a energie, 
těm zapáleným, kteří to tu mají rádi a dávají to jasně, svou prací pro obec 
najevo. Ve finále je to skutečně o práci, která je odvedena, ne o slovech, slibech, 
kritice apod. 
Osobně si po více než 5 letech velmi vážím jakékoliv pomoci a podpory a děkuji 
všem těmto dobrým duším.
Poděkování patří i občanům, kteří chápou a plní své povinnosti k obci a jejímu 
rozpočtu, nejvíce frustrující mi totiž přijde vymáhání dodržování nastavených 
pravidel a poplatků. Díky všem, kteří se chovají vstřícně a komunikují 
přátelsky. Všichni jsme přeci lidé se svými pozitivy i negativy a není tak těžké 
si to uvědomovat i u ostatních lidí.
Závěrem bych Vám jménem svým i celého zastupitelstva ráda popřála krásné, 
pohodové Vánoce. Do nového roku 2021 hlavně zdraví a nám všem návrat ke 
všemu, co máme rádi a co v této době nemůžeme dělat a prožívat. Na brzkou 
viděnou na některé z obecních nebo spolkových akcích!

Z vánoční kuchyně paní starostové L. Kašička

Při nedávném třídění a digitalizaci písemné pozůstalosti po rodině legendárního 
koněpruského starosty Josefa Procházky, jež řídil život naší obce od roku 1919, 
nejprve jako náměstek prvního popřevratového starosty Jana Koubíka a později 
jako starosta obce, až do roku 1933, kdy byl ve své funkci nahrazen Františkem 
Proškem, jsem narazil na soubor receptů po jeho manželce paní Anně 
Procházkové. (Shodou okolností se jednalo o sestru mého pradědečka.) Součástí 
tohoto nevelkého souboru bylo i několik receptů na vánoční cukroví pocházejících 
nejspíš, tak jako většina ostatních písemností, z 20. nebo 30. let minulého století.
No a nedá mi to, abych se o ně s Vámi nepodělil. Většina z Vás má patrně 
již napečeno, ale kdyby snad chtěl někdo letos, nebo třeba napřesrok, okusit 
to jednoznačně nejopravdovější „starokoněpruské“ vánoční cukroví, může to 
zkusit. Jde tedy spíš o soupis potřebných ingrediencí, ale zkušené hospodyňky jistě 
budou vědět, co si s tím počít a ty nezkušené si to holt budou muset „vygooglit“ 
(Recepty zveřejňuji tak jak jsem je objevil, bez jakýchkoliv dodatečných úprav.)

Linecké koláčky:
50 dkg mouky, 25 dkg cukru, 25 dkg másla, z 1 citronu kůra, 1 dkg amonia a 4 
žloutky.
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Vanilkové rohlíčky:
21 dkg mouky, 14 dkg másla, 1 žloutek, 
7 dkg cukru, 5 dkg opařených mandlí, 
- obalí se ve vanilkovém cukru, když 
trochu zchladnou.

Marcipánky:
15 dkg cukru, 10 dkg strouhaných oříšků, 
4 natvrdo vařené žloutky, 20 dkg másla, 
citronová kůra, skořice, hřebíček, nové 
koření, květ, asi 40 dkg mouky, 3 tabulky perníku. Potírají se bílkem a polovinou 
mandle se zdobí.

Cikánské řezy:
14 dkg másla, 20 dkg mouky, 3 žloutky, 5 dkg cukru, amonium. 
Nádivka: 10 dkg oříšků, 15 dkg cukru, 3 bílky sníh, 10 dkg čokolády.

Můj názor Vás nejspíš nepřekvapí… jistě že měla! Je vlastně s podivem, že se tak 
již dávno nestalo. Vždyť kdejaká „díra po pařezu na křižovatce liščích stezek“ 
už něco takového dávno má, a místo s tak zajímavou a bohatou minulostí jako 
jsou Koněprusy a Bítov že by na to nemělo?
Abych byl upřímný, jednou už se k tomu schylovalo, ale nakonec z toho (naštěstí) 
sešlo. To bylo tak. V listopadu 2018 jsme dostali nabídku od jistého autora 
místopisných publikací z jedné dosti vzdálené obce, který se po náhodném 
zhlédnutí výstavy k 100. výročí vzniku republiky v naší škole nabízel, že by 
nám takovou knížku sestavil takzvaně „na klíč“, s využitím materiálů z oné 
výstavy. Po zralé úvaze jsme se však rozhodli tuto nabídku nevyužít. Jednoduše 
z toho důvodu, že onen člověk, byť nesporně talentovaný a zkušený, který však 
viděl naši obec poprvé v životě, prakticky nic o ní neví, a žije desítky kilometrů 
odsud, podle našeho názoru zkrátka nemůže podchytit vše podstatné, co by 
v takové monografii mělo být. 
Rozhodli jsme se jít vlastní cestou a připravit takovou knihu vlastními silami. 
Realizace tohoto „sebevražedného“ projektu jsem se (s drzostí a nesoudností 
sobě vlastní) ujal, se souhlasem obecního zastupitelstva, já a od té doby na něm 
usilovně pracuji.
Má vize je taková, že výsledná kniha by neměla být pouhým „neživým“ 

Měla by vzniknout kniha o Koněprusech? L. Kašička
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souborem starých fotek, pohlednic a popisů toho, co je na nich k vidění, ale
musí podávat, pokud možno, vyčerpávající svědectví o minulém životě našeho 
domova a lidech, kteří ho utvářeli. A to jsou věci, které se v žádném veřejném 
archivu najít nedají. (Nenahraditelným zdrojem informací jsou v tomto směru 
rovněž záznamy vyprávění našich pamětníků pořízené v rámci dalšího našeho 
dlouhodobého projektu.)
Veškeré dostupné údaje z archivů, muzeí, starých spisů a knih, které se snažím 
dohledat a prověřit, samozřejmě součástí knihy být musí. To, ale není to 
nejdůležitější. To by mohl dát „do kupy“ kdokoliv a archivy ani knihovny nám 
ostatně prozatím neutečou. To nejpodstatnější je však v prvé řadě v tuto chvíli 
to, čím můžeme přispět k úspěchu této práce pouze my všichni, kteří tu po 
generace žijeme. Mám na mysli staré fotografie a dokumenty (stará vysvědčení, 
výuční listy předků, různé smlouvy, žádosti, povolení a podobné archiválie) o 
minulosti naší obce, které nejsou k mání v žádném archivu, a nemůže je tak 
shromáždit ani použít nikdo „přespolní“, ale které máme každý ve větším či 
menším počtu doma, mnohdy léta opomíjené a nedoceněné. Je nasnadě, že 
žádný „kouzelný“ archiv takovýchto obrázků a dokumentů, kam by stačilo 
zajít a bylo by hotovo, ani neexistuje. Je tedy jen na nás všech, co se podaří 
shromáždit a jak dobrá nakonec ta kniha bude. Měla by zkrátka být takzvaně 
„OD NÁS, O NÁS A PRO NÁS“. Jen tak máme možnost vytvořit společně dílo, 
které bude hloubkou a šíří svého obsahu co možná nejdokonalejší a bude 
převyšovat běžný průměr.
Je jasné, že víska naší velikosti má na takovýto počin, vzhledem k jeho časové i 
finanční náročnosti, jen jeden pokus. Nikdy dřív se nic takového neuskutečnilo 
a těžko se pak uskuteční mnoho let poté. Bylo by tedy škoda, kdyby, až bude 
monografie na světě, někdo z nás přišel s tím, že má doma tu a tu pohlednici či 
fotografii v lepší kvalitě, než jaká je v knize, nebo dokonce něco podstatného, 
co tam ani nebude. To už by bylo pozdě a celá práce by tím pak byla do určité 
míry znehodnocená.
Ve svém archivu již mám, díky ochotě a velkorysosti mnoha z Vás, digitální 
kopie stovek snímků a dokumentů od celkem 41 našich rodin a jednotlivců. 
Dokonce se mi podařilo získat staré a mnohdy zcela unikátní fotografie z 10 
kolekcí, které již dávno byly mimo naši obec, a které by jinak nejspíš už nikdy 
nikdo z nás nespatřil. Ne všechny tyto historické fotografie jsou samozřejmě 
pro uveřejnění v knize vhodné, ale i tak Vám můžu slíbit, že již teď jsou tam 
věci naprosto jedinečné. (Např. bítovská náves okolo r. 1912, stavba koněpruské 
školy v roce 1931 a jiné, a jiné.) 
Od několika dalších rodin mám přislíbeno zapůjčení starých rodinných alb
       



s fotografiemi, nebo souborů jednotlivých fotografií a dokumentů, ale dosud 
k tomu nedošlo. O několika dalších unikátních fotografiích vím, že existovaly, 
ale na jejich použitelné originály jsem dosud nenarazil. A dokud je neobjevím 
a nezpracuji, nemůžu soubor považovat za kompletní a připravený ke knižní 
prezentaci. 
Proto Vás tedy všechny naléhavě prosím o pomoc. Kdo jste mi již nějaké 
materiály slíbil, zkuste je prosím co nejdříve najít a ozvat se mi. Rád si je 
vyzvednu a po jejich zpracování Vám je opět v pořádku vrátím. Kdo další 
máte doma jakékoliv staré snímky nebo jiné materiály se vztahem k naší obci 
z období před rokem 2000, třebaže už možná přesně nevíte, kdo nebo co na 
nich vlastně je, neobávejte se mi je zapůjčit. Já už možná budu vědět a vyberu 
z toho to podstatné. Teď přes zimu si jistě najdete chvilku podívat se po nich a 
pomůžete tak uskutečnit naše společné dílo. 
A kdo ví, třeba se nakonec v knize objeví zrovna fotografie nějakého Vašeho 
předka, či Vašeho domu z dob dávno minulých.
Dále bych potřeboval pomoc s navázáním kontaktů s rodinami jejichž předci a 
příbuzní tu žili v minulosti. (Např. kovář Sachet, hostinský Havlíček, hájovna 
na Kobyle, samota „u Kašičků“, Špírkovi …) I oni mohou mít doma zajímavé 
archiválie použitelné pro náš záměr. Pokud máte na někoho takového kontakt, 
dejte mi prosím vědět. Musíme prověřit a využít každý možný zdroj. Čím více 
se nám toho podaří shromáždit, tím lepší bude výsledek.
Já sám beru tuto záležitost velmi vážně a věnuji jí spoustu času a úsilí. Tak 
doufám a věřím, že mě v tom nenecháte a podpoříte mě.

Za jakoukoliv pomoc Vám předem 
děkuji.

Váš obecní kronikář 
Libor Kašička
tel.: 728 532 165
email: libor.kasicka@email.cz
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Veškeré informace a jízdní řády pro všechny spoje naleznete:
Na OÚ v Koněprusích můžete dostat ve vytištěné podobě jak brožurky, tak i 
jízdní řády.
Informace o integraci veřejné dopravy na Berounsku a Hořovičku jsou souhrně 
uvedené na internetové adrese: 
https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-berounsku-a-horovicku/

Pro jednodušší orientaci v nových jízdních řádech - uvádím odjezdy 
autobusových linek z Koněprus do Berouna a zpět.

 Zastávka  v obci
Spoje v pracovní dny:
Koněprusy-Beroun Beroun-Koněprusy
5.52 , 6.47 , 7.20 , 7.49 , 8.47 , 10.47 , 
12.17 , 13.25 , 13.47 , 13.51 , 
14.25 (rozcestí), 14.57 , 15.47 , 16.48 
, 17.25 (rozcestí)

5.15 , 6.00 , 6.15(rozcestí), 6.45 , 
6. 55 ,  8.00 , 9.13 , 11.00 , 11.13(roz-
cestí), 12.30(rozcestí), 13.22 (roz-
cestí), 13.59 , 14.00 , 14.22 , 14.59 , 
16.00 , 16.35 (rozcestí), 17.02, 18.00

Spoje o sobotách a nedělích:
Koněprusy-Beroun Beroun-Koněprusy
9.47 , 13.47 , 15.52 8.35 , 12.05 , 14.35

7.12. 75 let oslavila paní  Bohumila Melicharová
22.12. 65 let oslaví pan Miloslav Lázňovský

Změny v dopravě v oblasti Berounska a Hořovicka J. Čampulová

Blahopřejeme prosincovým jubilantům a hodně zdraví a 
štěstí přejeme.

J. Čampulová
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I přes koronavirovou dobu se nám 
podařilo mít v Koněprusích Mikuláše 
jak má být. Mikulášská parta rozdávala 
nadílku venku v bezpečné vzdálenosti. 
Máme zprávy, že do pekla se tentokrát 
nikdo nedostal. Máme prostě hodné 
děti.

Stalo se v naší obci J. Čampulová

Koněčně k tomu došlo. Na jeskyních 
se bourá stávající budova. A konečně 
dojde ke stavbě Domu přírody. 

Jak správně pečovat o své blízké J. Čampulová
Centrum pro komunitní práci (CPKT) vytvořilo několik zajímavých videí, kte-
ré by mohli pomoci lidem, kteří dlouhodobě pečují o člena rodiny.
Videa i jejich forma vznikla na základě každodenních zkušeností klientů CKP-
Ta rozhovorů s odborníky v Centru pro komunitní práci střední Čechy. Jejich 
záměrem je šířit informace v této srozumitelné a snadno dostupné podobě 
mezi co největší počet pečujících. Zvlášť v současné době mohou být videa 
vhodným zdrojem informací pro rodiny, které doma pečují o své blízké.
Naleznete je na stránkách www.ckpt.cz 

Konkrétní odkaz je:
http://www.cpkp.cz/index.php/programy-stc/komunitni-planovani-socialnich-slu-
zeb/415-videa-pro-pecujici
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Občasný zpravodaj Zlatý kůň vydává Obec Koněprusy.
sazba: Barbara Čermáková        foto: L. Trögler, L. Kašička a další

vedoucí vydání: Jarka Čampulová              e-mail: redakce@koneprusy.cz

Všichni dobře víte, že nerad chválím 
zastupitele i ostatní spoluobčany, ale 
v letošním těžkém roce chci udělat 
výjimku a poděkovat jim za práci na obci.
Vím, že nelze jmenovitě poděkovat všem 
a tak jsem vybral ty, jejichž obětavost 
a práce byla příkladná. 
Jarce Čampulové za práci v kulturním 
výboru a v Komunitních centru Koněprusy 
a Bítov z.s..
Majdě Kulinové, Petře Kadlečkové, Daně Raškové a Helče Kopelentové za šití 
a roznášení roušek v době pandemie po obci, ale hlavně za bezva nápad „strom 
rouškovník“, kde si občané mohli roušku utrhnout jako jablko.
Milče Tröglerové a Liboru Kašičkovi za obětavost při zaznamenávání vzpomínek 
našich seniorů o historii obce.
Stáně Králové a Lukáši Tröglerovi, bez kterých bychom si „dovolím říci“ 
nerozjeli akci Vodovodní přivaděč a nepřipravili žádosti na opravu školy 
a komunikace před školou.
Kubovi Sýkorovi za vedení videokonferencí zastupitelstva, na které jsme museli 
přejít, protože jsme se nemohli scházet osobně.
Poslední dík patří do nebe pro Václava Bartoníčka, který se celý život staral o 
veřejné osvětlení v Koněprusích i na Bítově. Děkuji Vašku a čest Tvé památce!
Rád bych Vám všem popřál zdraví a spokojenost v celém novém roce 2021 
a těším se na společná setkání!

Do nového roku především zdraví , pracující ať neztratí práci, děti i rodiče 
včetně učitelů ať zvládnou distanční výuku – hlavně aby netrvala moc dlouho! 
Senioři ať si najdou užitečné vyplnění času v izolaci. Aby se v důsledku této 
krize nerozpadly rodiny, aby netrpěly děti… 
Aby se nám vrátila láska, víra, naděje. Všem blízkým a přátelům jen to nejlepší!
Tak ať je ten nový rok lepší!!!

Zastupitelstvo obce

Slovo starosty závěrem…nejen roku 2020 R. Havlíček

Závěrem


