ZLATÝ

zpravodaj obcí Koněprusy a Bítov

Dům přírody Českého krasu – stavba začala

KŮŇ
březen 2021

H. Hofmeisterová

Na návrší Zlatého koně, u Koněpruských jeskyní začala dlouho očekávaná
stavba Domu přírody.
Jak to často bývá, stavba začala bouráním. Protože nový objekt vyroste
v místech současného zázemí Správy Koněpruských jeskyní, bylo třeba
odstranit dosavadní budovy. Zajímavostí je, že tyto budovy byly myšleny už
v době zpřístunění Koněpruských jeskyní jako dočasné. Samotná Správa
Koněpruských jeskyní i s průvodci a pokladnou se nyní na přechodnou dobu
přestěhovala do plechových buňek. Následovat bude hloubení jámy pro Dům
přírody. To proto, aby dvoupodlažní stavba (částečně zahloubená ve skále)
příliš nevyčnívala a nerušila pohled na návrší Zlatého koně.
Nový Dům přírody je navržený tak, aby plnil nejen funkci vstupního prostoru do
Koněpruských jeskyní, ale také umožnil uspokojit veškeré potřeby návštěvníků
(pokladna, sociální zařízení, obchůdek, občerstvení s posezením, herna pro
nejmenší, úschovna kol atd.) a poskytoval dostačující zázemí zaměstnancům
Správy Koněpruských jeskyní.
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Především bude v přízemí stálá expozice o přírodě Českého krasu, která
návštěvníky pobaví i poučí. Každého vtáhne například do příběhu o zrození
trilobita, vzniku krasové krajiny a objevování jeskyní. Ukáže, že dnešní krajina
a příroda Českého krasu vznikla a je dotvářená dlouhodobou činností člověka.
Všechny nás seznámí s místními chráněnými druhy a nutností jejich ochrany.
Můžeme se těšit na různé mechanické aktivity, pokusy, tematická zákoutí i
prolézačku umělou jeskyní. Možná potkáme i pračlověka… Nebudou chybět
nejmodernější technologie, pomocí nichž se názornou formou seznámíme se
složitými geologickými jevy a dalšími přírodními fenomény. Součástí expozice
bude promítací sál s krátkými filmy, využitelný i k samostatným přednáškám a
besedám, případně společenským setkáváním.
Kdo by měl strach, že se ve výstavních prostorech ztratí, ten se bát nemusí.
Dům přírody bude mít svého malého (neživého) průvodce, nebo spíš maskota.
Bude jím trilobit, který bude provázet návštěvníka expozicí a vyprávět mu
svůj příběh. Odborníci vybrali druh Lioharpes venulosus, který je typický
pro koněpruský vápenec. Dělníci, pracující v lomech Českého krasu mu kdysi
říkali podkováč, pro jeho tvar připomínající podkovu. Dorůstal do velikosti až
5 cm, mohl být výrazně zbarvený a při obraně před nepřáteli se uměl stočit do
klubíčka.
Dům přírody zcela jistě přispěje nám místním i návštěvníkům Českého krasu
k jeho poznávání. Výhledově rozšíří svoji činnost o nejrůznější exkurze, výstavy
a nabídku průvodců přírodou, kteří zájemce provedou po okolí a podají výklad
o místních zajímavostech. Případně bude možné domluvit i odbornější výklad
nebo program pro všechny stupně škol. Kdo by měl zájem (a zkušenosti) o
práci nebo brigádu jako průvodce přírodou, může se hlásit na Správě CHKO
Český kras.
V České republice je pro veřejnost otevřeno již 9 domů přírody a 8 menších
informačních středisek ve 13 chráněných krajinných oblastech. Časem k nim
v následujících letech přibude dalších 7 návštěvnických středisek a jedním
z nich bude právě Dům přírody Českého krasu v Koněprusích. O všech Domech
přírody a o novinkách se dozvíte na webových stránkách https://www.
dumprirody.cz/.
Když se stavba podaří podle plánu, bude nový Dům přírody otevřený na jaře
roku 2022.
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Příprava na demolici stávajícího objektu.

Po demolici.

Současné zázemí Správy
Koněpruských jeskyní.

Budoucí celkový pohled.

Pohled na budoucí vchod do Domu přírody.

J. Čampulová

Informace pro občany

Do 31.3. je nutné zaplatit poplatek za vyvážení komunálního odpadu, kdo tak
neučiní nebude mu odpad v měsíci dubnu vyvezen.
Velkokapacitní kontejner na BIO odpad bude přistaven dne 10.4. před školou.
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Tříkrálová sbírka 2021

H. Hofmeisterová

Jak jistě víte z důvodu vládního opatření PES 5 byl letos Tříkrálový průvod
zrušen a nemohl proběhnout ani způsobem, jako na obrázku.
Přes ztížené podmínky jsme v Koněprusích a na Bítově vybrali do kasičky
krásných 3.285,- Kč. Vím, že někteří z vás přispěli on-line, a tak se můžeme
jen domýšlet, že za naši obec bylo vybráno ještě více.
Z Berounské charity nám píšou: „Tříkrálová sbírka letos nad očekávání
vynesla 99.339,- Kč a k tomu zatím 23.800,- Kč pro berounskou charitu v
on-line prostředí. Což je více než polovina loňského úspěchu a přiznáme se,
že i kvůli vládnímu zákazu koledy z důvodu opatření proti covid 19 jsme v tak
pěkný výsledek ani nedoufali!
Je vidět, že tam kde tradičně probíhá koleda, soudržnost nezruší ani corona.
Přejeme všem hodně požehnání a zdraví!“
Na Tříkrálovou sbírku lze online přispět až do 30. dubna na adrese https://
www.trikralovasbirka.cz/ . Pokud zadáte do platební brány Beroun nebo PSČ
266 01, bude dar připsán adresně pro Charitu Beroun.
Sčítání lidu 2021
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři. Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s
Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako
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nyní probíhá doručování doporučených poštovních
zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt
primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z
tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s
vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však
můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce
prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech
České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby
mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný
zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem
do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o
sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s
příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační
systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání
ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či
vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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Naši Jubilanti

J. Čampulová

Od počátku ledna až do konce března oslavili a oslaví svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:
V lednu
7.1 paní Věra Súletá
14.1. paní Milada Nesporá
22.1. Ing Antonín Smíšek

oslavili 90 let !

V březnu
7. 3. paní Blanka Benešová 65 let
29.3. pan Jiří Fiřt 65 let
30.3. pan Jiří Sudík 70 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší , hodně dalších pěkně prožitých let,
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.
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Zapomenutý národopisec z Koněprus

L. Kašička

Je tomu již sto let, co v naší obci nastoupil na uprázdněné místo řídícího učitele
František Bidrman, rodák z Nesuchyně u Rakovníka. Tehdy bezmála padesátiletý
muž, pocházející z rovinaté krajiny chmelnic, byl naší skalnatou částí Podbrdska
a její historií a lidem zřejmě dosti okouzlen, což ho ve spojení s jeho povoláním
a posláním učitele vedlo nakonec i k tomu, že začal sbírat a zaznamenávat
různé lidové zvyky, obyčeje, pověry, pověsti, a jeho pozornosti neunikly ani
tak nepatrné příklady lidové slovesnosti, jako byla dětská rozpočítadla. Jeho
záběr byl nepochybně mnohem širší, ale do dnešních dnů se nám z jeho sbírky
dochovala pouze malá část, kterou publikoval například ve vlastivědném
sborníku podbrdského kraje s názvem „Krajem Horymírovým“. Tato dětská
rozpočítadla, která vyslechl a zaznamenal od koněpruských a bítovských dětí,
nebo jak on sám říkal „školních dítek“, vyšla v 7. čísle 5. ročníku sborníku
v únoru 1925. V té době již však, k naší škodě, František Bidrman zastával
místo řídícího učitele na obecné škole v jeho rodné Nesuchyni, kam se mu
podařilo vrátit, po 30 letech služby na mnoha školách tehdejšího hořovického
okresu, v červenci roku 1924, a kde vyučoval až do svého odchodu do důchodu
v roce 1933.
Přiznám se, že já sám si z dětství pamatuji jen to obligátní rozpočítadlo o bosém
čertovi, co bez klobouku vypadl z tramvaje a narazil si při tom nos, a tak mě
rozmanitost těch místních ze sbírky pana řídícího Bidrmana docela překvapila.
Snad se budou líbit i Vám.
Enyky, benyky,
kliky bé,
ábr, fábr,
domine,
elce, pelce,
do popelce,
troust!

A, bú, tatarú,
sine, vine, kavarú;
kavarata, buma straka,
princ!

1, 2, 3, 4, 5,
pod kovárnou roste květ.
Dítě pláče bude den,
bumbrlíčku, vyskoč ven!

En, ten, tyč,
Karla, Madla, pryč!
Nepůjde-li pryč,
vezmu na ni tyč.
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En, ten, týny,
kde jsou šíny?
Šíny jsou za Prahou,
najde bábu šmaťchavou.

En, ten, táje,
sázeli jsme máje
na svatého Františka
přišla na nás jeptiška
se zlatýma zubama.
Kdo ty zuby najde,
čtyři míle zajde;
čtyři míle za Prahou,
najde bábu šmaťchavou.
Reprodukce historických pohlednic s kresbami
Vlastimila Rady z 50. let s jarními motivy.

Ukliďme Česko

J. Čampulová

Třebaže akce byla celostátně určena právě
na sobotu 27.3., rozhodli jsme se ještě i
pro další termín a to 17.4. v sobotu.
Dobu nouzového stav můžeme využít k
úklidu našeho blízkého okolí. Jarní doba
úklidu nahrává – odpadky jsou krásně
vidět, takže stačí vyrazit s ochrannými
prostředky/ rukavicemi a pytli/ – k
vyzvednutí budou od 9.00 hodin v sobotu
před školou , kde se domluvíte i na trasu,
kterou by bylo dobré uklidit. Vzhledem
k epidemiologické situaci doporučujeme
vytvořit dvojice v rámci rodiny . Komu se
termín nehodí, může samozřejmě vyrazit
i jindy. Příroda Vám bude vděčna, ať už
uklidíte organizovaně nebo prostě sami.
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
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