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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám všem hezké Vánoce v kruhu Vašich nejbližších, do nového roku 
všechno dobré. Přejeme Vám hodně zdraví, spokojenosti a alespoň kousek 
štěstí. Přejeme vám, ať se vám v naší obci dobře žije a těšíme se na další 
společná setkávání. 
Vaši zastupitelé

Upozornění z OÚ

Úřední vývěsky jsou nově u obecního úřadu. Tam najdete dokumenty z 
obecního úřadu. Ty najdete také na úřední desce na webu obce. Vývěska u 
autobusové zastávky bude sloužit na aktuální informace o kulturních akcích v 
obci i blízkém okolí, mohou tam být smuteční a jiná oznámení.

Na veřejném zasedání 16.12. bude schválena nová OZV o místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Informace o této vyhlášce a i 
o změně plateb dostanou občané do schránek.

zpravodaj obcí Koněprusy a Bítov prosinec 2021

ZLATÝ        KŮŇ
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23.10. Koněpruské posvícení
Vzhledem k nástupu další covidové vlny jsme akci plánovali jako menší 
spolkovou a obecní a proto jsme nezveřejňovali na webu obce ani na plakátech, 
ale přesto se sešlo velké množství zájemců nejen o kachní pečínku, ale i o 
společné posezení a popovídání si u piva či u kávy, které v poslední době lidem 
dost chybí. Zájem lidí je potěšující, ale my si dobře uvědomujeme, že není v 
našich silách a podmínkách zvládnout ještě větší zájem. Za vším tím je spoustu 
práce pár spolkových nadšenců a těm patří mé poděkování.

28.10. Tradiční lampionový průvod
Lampionovým průvodem jsme důstojně oslavili a mladším připomněli Den 
vzniku samostatného  Československého státu. Letošní průvod se velice vydařil 
jednak účastí obou našich farářek CČH, svátečnější byl i díky kouzelným houslím 
Štěpána Laudy, ale i poměrně pěknému a klidnému počasí. Poděkování patří 
všem rodičům, kteří se svými dětmi přišli.

13.11. Setkání se svatým Martinem
Svátek jsme z praktických důvodů přesunuli ze 
čtvrtka až na sobotu. V první části si děti spolu 
s maminkami pod vedením Majdy Kulinové  
vyrobily lucerničku ze zavařovací lahve se 
šablonami koní, kterou si pak svítily na cestu, 
když se vydaly přivítat sv. Martina. Potom Petr 
Kadleček podle obrázků v podobě komiksu a 
ve spolupráci s dětmi převyprávěl legendu o 
životě sv. Martina.

Druhou část měla v režii Bára Čermáková se 
svou rodinou. Osvítili dětem cestu na hřiště u rybníku a tam děti přivolávaly 
sv. Martina, který se  jim zanedlouho k jejich radosti objevil na koni na kopečku 
nad hřištěm. V křovíčku pak objevily“ poklad“ se svatomartinskými rohlíčky. 
O ty se posléze spravedlivě rozdělily. Hezkou a tajemnou atmosféru podvečera 
nám pokazilo jen deštivé počasí.

Co se dělo v naší obci v oblasti kultury J. Čampulová
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5.12. Prošel obcí Mikuláš
Podařilo se nám dodržet i tuto starou tradici a tak 
v neděli v podvečer prošel obcí Mikuláš s andělem 
a čertem. Svojí návštěvou potěšili děti asi v 10 
rodinách. Děti byly připravené a odříkaly spoustu 
hezkých básniček a některé dokonce nakreslily pro 
Mikuláše obrázky.

Co nás čeká... J. Čampulová

25.12.2021 Vánoční bohoslužba
Více info v následujícím článku

Pochod Katky a Vlasty 2.1.2022
Přijďte se již tradičně projít po známých místech v okolí Koněprus. Sraz u kapličky 
ve 12.00 hodin. Vezměte s sebou špekáčky na opékání a teplé nápoje na zahřátí. 
Vzhledem k tomu, že je to neděle a epidemiologická situace zřejmě ještě nebude 
nejlepší – posezení ve škole bohužel nebude.

8.1.2022 Tři králové
Putování Tří králů po naší vesnici v rámci Tříkrálové sbírky

19.2.2022 Masopust
Masopustní veselí, program bude ještě upřesněn dle aktuální covidové situace
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Obec Koněprusy a Církev československá 
husitská si Vás dovolují pozvat na tradiční 
vánoční bohoslužbu se zpěvem koled, která 
se uskuteční v sobotu 25. prosince od 
16:30 hodin v naší Kapli Mistra Petra 
z  Koněprus. Přijďte si s námi společně 
zazpívat s hudebním doprovodem známé 
vánoční koledy a oslavit tak Kristovo 
narození, které si právě tento den 
připomínáme.
Tradiční vánoční bohoslužba se u nás 
pořádá již dlouhou řadu let a nahrazuje 
v naší obci klasickou půlnoční mši, kterou 
naši duchovní slouží ve Sboru Jiřího 
z Poděbrad ve Tmani. V minulosti byla 
pořádána v různý čas buďto na Štědrý den, nebo právě na Boží hod vánoční 
25. prosince. Tento termín se nám zdá být správnější, neboť i půlnoční mše 
začíná teprve s úderem štědrovečerní půlnoci v prvém okamžiku následujícího 
dne, kdy se Ježíš Kristus podle tradice narodil. Tato bohoslužba se tedy u nás 
koná v ten správný den, jen s určitým vynuceným časovým odstupem. To jí 
však zhola nic neubírá na její sváteční atmosféře ani mimořádném duchovním 
náboji. Byť se nejedná o tradičně slouženou pobožnost s celou dlouhou liturgií, 
ale spíše o sváteční setkání a společnou oslavu této mimořádné události. 
Vítán je tak v naší kapli každý, kdo by chtěl prožít tuto sváteční chvíli ve 
společnosti svých sousedů a známých, bez ohledu na jeho vyznání, či duchovní 
založení. 
Vzhledem k aktuální situaci prosíme o dodržování platných protiepidemických 
opatření.

Vánoční bohoslužba se zpěvem koled L. Kašička

Do kontejneru na BIO odpad  - HNĚDÝ rozhodně nepatří plastové obaly od svíček 
a ani plastové květináče – věnujte prosím trochu pozornosti, co kam vhazujete.
Nějaký „dobrák“ postavil u kontejneru s plasty krabice s nesešlapanými plastový-
mi lahvemi. Papír je rozmočený a kdo má uklízet a sešlapávat lahve? Přitom na 
návsi jsou další dva kontejnery na plasty, které nebývají plné. 

A opět několik vět na téma : On to někdo uklidí J. Čampulová
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Sázení stromků H. Hofmeisterová

V sobotu 27. listopadu jsme v Měňanském průhonu na pozemku obecní cesty 
vysazovali ovocné stromky. Sedm statečných, kteří se nezalekli nevlídného 
počasí a stromky zasadili, se teď těší na jaro, až se ukáže, jestli se třešně, 
švestky a hrušně ujmuly. Akce vznikla z iniciativa Správa CHKO Český kras, 
která se snaží nejen v Koněprusích, ale i v okolí dalších vesnic (Bykoš, Vše-
radice, Srbsko, Třebotov, Tetín ...) podporovat vysazování ovocných vysoko-
kmenných stromů podél cest. Díky dotačnímu Programu péče o krajinu MŽP, 
lze tyto výsadby financovat. Škoda jen, že v letošním roce bylo peněz méně a 
nebylo možné podpořit větší množství. Nebudeme, ale věšet hlavu, třeba se 
na dalších pár stromů najdou peníze příští rok nebo ten další. Nebo můžeme 
hledat i jiné finanční zdroje. Ovocné stromy podél cest do naší krajiny patří. A 
co víc, tam kde nejsou tak viditelně chybí. 

Naši Jubilanti

    28.12. oslaví 65 let pan Vlastimil Tatar
Blahopřejeme a hodně zdraví přejeme!

J. Čampulová
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Koněpruská vápenice – finále 1. etapy L. Kašička

Po téměř půl roce od doby, kdy jsme Vás na tomto místě naposledy informo-
vali o vývoji našeho dlouhodobého projektu záchrany Koněpruské vápenice 
a požádali o pomoc s jeho dokončením, se k tomuto tématu vracíme znovu, 
abychom Vás s blížícím se koncem roku seznámili s tím, čeho se zatím podaři-
lo dosáhnout a co nás ještě čeká.
Na naši červencovou výzvu bohužel nezareagoval nikdo, a tak celá realiza-
ce této akce i nadále spočívá na bedrech pěti vytrvalců, kterým čas od času 
přispěje na pomoc někdo další. Většinou se jedná o kamarády, kteří nás v tom 
nechtějí jen tak nechat, nebo o naše potomky, kteří si zas nemohou z pocho-
pitelných důvodů dovolit poslat nás jen tak do háje :). I tak se však pomalu, 
ale jistě daří realizovat plánované cíle prvé etapy naší akce. Ještě v průběhu 
prázdnin se nám podařilo vybudovat, projektovou dokumentací předepsané, 
masivní zapuštěné betonové kotevní patky před vápenicí a zapuštěnou opěr-
nou zeď nad objektem. Velkým problémem se přitom ukázala být sama polo-
ha vápenice a její špatná dostupnost pro techniku. Dopravit nahoru potřebné 
množství betonu a odlít zmíněné kotevní prvky pro stavbu zastřešení pecí se 
jevilo jako neřešitelný problém, kdy nám všichni oslovení provozovatelé beto-
nářských domíchávačů a čerpadel odmítli na lokalitu vyjet. Nakonec nás za-
chránil pan Josef Špatenka, který dokázal dopravit beton až nad vápenici a za 
pomoci čerpadla odlít všechny betonové prvky. Za to mu patří náš veliký dík. 
Následovalo výběrové řízení na zhotovitele vlastní dřevěné stavby, které vy-
hrál s nejnižší cenovou nabídkou pan Miroslav Mihalík z Karlštejna. Bohužel 
se ukázalo, že sehnat potřebné trámy bude v situaci naprostého nedostatku 
tohoto stavebního materiálu poměrně složité a podařilo se to až na jedenácté 
oslovené pile. Celá akce tak začala nabírat značné zpoždění. Krom toho jsme 
se s naším omezeným rozpočtem museli vypořádat rovněž s nesmyslně opře-
kot rostoucími cenami veškerých stavebních materiálů. Betonem počínaje a 
dřevem konče. I to se však nakonec podařilo vyřešit. Vlastní stavba střechy 
bohužel díky souhře mnoha nepříznivých okolností započala až koncem října, 
kdy počasí pro takovéto práce již není zrovna příznivé. 
Navzdory všemu však úspěšně pokračovala a ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, se již 
z okna dívám na tuto stavbu těsně před jejím dokončením a předáním obci. 
Mnozí z Vás si jistě již všimli této zdaleka patrné novinky na úpatí Zlatého koně, 
a ti, kteří ještě neměli možnost spatřit naši zastřešenou vápenici na vlastní oči, 
mají příležitost si ji prohlédnout alespoň na připojených snímcích. 
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Dle mého názoru odvedl tým pana Mihalíka při budování této masivní konstruk-
ce, navzdory nepřízni počasí a složitému terénu, velmi pěknou práci, za kterou se 
naše obec před návštěvníky místa rozhodně nebude muset stydět. 
Krom střechy vápenice jsou již hotové obě velké informační tabule, na které 
nám opět přispěl Velkolom Čertovy schody, a které zabetonujeme na jejich místo 
na plošině nad pecí hned, jakmile to počasí dovolí. Pak už nám bude zbývat jen 
úprava povrchu návštěvnické plošiny a instalace zastřešeného stolu s lavicemi 
pro větší komfort příchozích. I tento prvek je již objednán a měl by být do jara na 
místě.
Tolik tedy k výsledku prvé fáze projektu. Následovat však nevyhnutelně musí 
rovněž fáze druhá, finální. Ta obnáší vlastní odbornou renovaci a zakonzervo-
vání, jakož i statické zpevnění, dochovaných pozůstatků stavby, tak, aby nedošlo 
k jejich znehodnocení neodborným stavebním zásahem. To již bude úkol pro 
specializovanou firmu, se kterou jsme již rovněž v kontaktu. 
Bohužel i zde se neblaze projevil již zmíněný růst cen ve stavebním odvětví a tak 
původní rozpočet na tuto akci momentálně přesahuje naše možnosti. Vzhledem 
k tomu, že nechceme touto akcí zatěžovat rozpočet obce, nezbývá nám nic jiného, 
než tuto etapu, původně plánovanou na příští rok, prozatím odložit a pokusit se 
získat na realizaci této akce dotaci. V plánu je též vyhlášení veřejné sbírky, při-
čemž věříme, že tato nalezne mezi našimi občany i mezi širší veřejností znatel-
nou odezvu. 
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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

PF 2022
Hlavně hodně štěstí a zdraví!


