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Vážení spoluobčané,
po delší době bychom Vám rádi předali 
aktuální informace o plánovaném 
spuštění dodávek vody z vodojemu 
Lounín.
Stavba samotného přivaděče Lounín-
Koněprusy do projektovaného bodu 
připojení na vodojem je dokončena, 
úspěšně byla provedena tlaková 
zkouška těsnosti a dezinfekce vody 
v potrubí.
Realizují se dokončovací práce na 50m úseku vodovodu mezi bodem napojení 
našeho přivaděče a měřícím místem ve vodojemu v Louníně. Majitelem tohoto 
úseku je VaK Beroun.
Firma Zepris nyní provádí kontrolu těsnosti a funkčnosti všech větví „suchovodu“ 
v obci a připravuje nám nabídku na provedení nezbytných prací a materiálu 
tak, aby se propojil obecní suchovod s přivaděčem vody. Suchovod byl v obcí 
budován ve 3 fázích a není na některých místech propojen a v některých místech 
netěsní. Bude tedy potřeba investice do zprovoznění a napojení k přivaděči.
Co nás  ještě čeká,  než budeme moci využívat vodu z obecního vodovodu?
1. Kolaudace našeho přivaděče včetně uzavření smluv o věcném břemeni 
s majiteli dotčených parcel. Odhad je cca 3 měsíce.
2. Kolaudace 50m vodovodu, který bude zajišťovat VaK Beroun. Obě části musí 
být zkolaudovány společně, protože na sebe navazují. Na vybudování této 
části se budeme finančně podílet, protože propojuje místo připojení přivaděče 
k vodárenské infrastruktuře Vaku a měřící místo (průtokoměr) přímo ve 
vodojemu Lounín. Odhad 3 měsíce.
3. Kontrola, případné opravy (suché potrubí leží  v zemi více než 5 let), 
propojení všech větví suchovodu v obci, testování těsnosti a dezinfekce celého 
díla (přivaděč, vodovod a vodovodní přípojky), uzavření smlouvy o dílo a její 
realizace. Odhad 2 měsíce.
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4. Setkání s občany, na kterém bude vysvětlen způsob provozování vodovodu 
a možnosti odběru a účtování vody směrem k majitelům nemovitostí, ceny 
vodného a stočné pro letošní rok a další záležitosti týkající se reálného spuštění 
dodávek vody do nemovitostí. Odhad 3 měsíce, navazuje na kolaudací celého 
díla.
5. Osazování vodovodních přípojek vodoměry u nemovitostí, které budou mít 
s obcí uzavřenou Smlouvu o vodném a stočném. Odhad léto 2022.

Jsme si vědomi, že původní časový odhad dokončení a zprovoznění stavby byl 
velmi optimistický a nepočítal s komplikacemi, které se objevily právě v této 
finální části, kdy propojujeme „starou“ část suchovodu v obci a „novou“ část 
přivaděče. Nová část – přivaděč byl dokončen a předán obci v plánovaném 
termínu v polovině prosince 2021. 
Věříme, že výše uvedené časové odhady jsou již reálné a v létě letošního roku 
bude vše dokončeno a zprovozněno. Je naší prioritou, aby nejdůležitější bod 
volebního programu tohoto volebního období byl splněn.

Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.
Stanislava Králová a Radek Havlíček

Upozornění z OÚ

Upozornění pro občany, kteří nedodali prohlášení plátců za odpad, 
aby takto uskutečnili do 31.03.2022. Pokud nebude prohlášení dodáno do 
stanoveného termínu, nebudou jim uskutečněny svozy komunálního odpadu 
od 01.04.2022.

Upozornění pro občany, kteří prohlášení plátců za odpad dodali, ale stále 
si nevyzvedli známky na nádobu, aby takto uskutečnili též do 31.03.2022. 
Pokud nebude známka umístěna na nádobu, nebudou jim také uskutečněny 
svozy komunálního dopadu do 01.04.2022.

Velkokapacitní kontejnery na komunální odpad budou přistaveny
v Koněprusích a na Bítově 2.4. 2022 - v sobotu ráno.

BIO kontejner Koněprusy - přistavení 22.4 2022
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Služby obecního úřadu v Koněprusech

Od března tohoto roku je možnost nově využívat službu vidimace (úřední 
ověření listin) a legalizace (úřední ověření podpisu). Služba je zpoplatněna 
ze zákona 30,- Kč za každou vidimovanou stránku a 30,- Kč za každý ověřený 
podpis. Tuto službu je možné využít v úřední dny, které jsou každou středu 
od 12-18 hodin. 
Také můžete využívat služby CzechPoint, kde si můžete zažádat např. o 
výpis z rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidiče, výpis z katastru 
nemovitostí, zřízení datové schránky a jiné další výpisy. Cena služby je 
stanovena zákonem 100,- Kč/ výpis. 

Sbírka „Darujme.cz“ na záchranu 
a zpřístupnění Koněpruské vápenice

Děkujeme všem, kteří již přispěli v této veřejné sbírce vyhlášené Nadací 
VIA a Komunitním spolkem Koněprusy a Bítov, a pomohli nám tak s naším 
projektem na záchranu této jedinečné technické památky. Výtěžek sbírky bude 
použit z části na vybavení areálu zastřešeným stolem s lavicemi a lavičkou na 
vyhlídce nad vápenicí, a dále pak na financování odborného zrestaurování a 
zakonzervování dochovaného zdiva specializovanou firmou. Kdo by se chtěl 
ještě do sbírky zapojit, má možnost tak učinit do konce března 2022 na adrese: 
https://www.darujme.cz/projekt/1205877

L. Kašička
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Plánované akce L. Kašička
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Velikonoční bohoslužba CČSH
Se uskuteční na Bílou sobotu 
16.4.2022 od 17 hodin v Kapli Mistra 
Petra z Koněprus.

Koněpruské čarodějnice 2022
Vypuknou v sobotu 30.4.2022 za soumraku na hřišti u rybníka.
Špekáčky a klobásy k opékání, točené pivo, jakož i limonády zajištěny.
(Kdo by nám chtěl pomoct kácet soušky a stavět hranici, může se přihlásit 
na tel. 728 532 165. Bereme kluky i holky. Staré, co to už umějí, stejně jako 
mladé, co by se to chtěli naučit…) 

Je předběžně plánováno na sobotu 14. 
května 2022 odpoledne. O přesném 
termínu a čase, stejně jako o programu 
akce Vás ještě informujeme „hlášením 
rozhlasu“ a na obecních vývěskách. 

Slavnostní otevření Koněpruské vápenice
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Naši Jubilanti

Úctyhodné 91. výročí narození oslavili v měsíci 
lednu tito naši spoluobčané.

paní Věra Súletá - 7.1.

paní Milada Nesporá  - 14.1.

pan Ing Antonín Smíšek -22.1.

A 75. leté výročí 
paní  Ludmila Neubauerová - 1.2.  

   
Gratulujeme a hodně zdraví přejeme!

J. Čampulová

Jarní pranostiky
Březen 
Březnové slunce má krátké ruce. 
Březen bez vody – duben bez trávy. 
Suchý březen, studený duben, mokrý máj – bude v stodole ráj. 
Mnoho dešťů březnových – hubené léto. 
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby měl zmrznout. 
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře. 

Duben 
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. 
Mokrý duben – hojnost ovoce. 
Jiří – vylézají hadi a štíři. 
Na svatého Jiří rodí se jaro. 

Velikonoční pranostiky 
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo. 
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
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Povídka: O tom, že „Cigána“ snadno neokoveš…

 Jednou z nejčastějších činností každého venkovského 
kováře, bývalo ještě v 50. letech 20. století kování 
koní, případně tažných volů. Většinou to šlo hladce, 
zvířata na to byla zvyklá a příliš se tomu nebránila, 
ale našli se jedinci, kteří se naopak bránili, seč jim síly 
stačily. A o tom že kůň jich má celkem dost, se moh-
li pravidelně přesvědčit všichni v okolí koněpruské 
návsi, kde se vždy, když sedlák Antonín Cipra přivedl 
na kování svého statného černého valacha „Cigána“, 
odehrával stejný výjev. Několik chlapů se snažilo zklidnit a udržet jankovité 
zvíře, které s nimi smýkalo po celé návsi a kováře nenechalo se k sobě ani 
přiblížit. Když už toho měl kovář právě tak dost, houkl nazlobeně na někoho z 
přihlížejících kluků… „Přiveď Horáka!!!“
Sedlák František Horák ze statku na návsi byl ve vsi jediný, kdo si s „Cigá-
nem“ dokázal poradit. Vždy ho prý chytil nakrátko těsně u hlavy, prsty druhé 
ruky mu vrazil do nozder, a kůň rázem stál jako beránek. Časem to prý zašlo 
tak daleko, že se „Cigán“ naučil rozpoznávat vrzání Horákovic vrátek, a jak-
mile se tento zvuk ozval, hned polevil ve svém běsnění a ohlížel se tím smě-
rem. Když spatřil blížícího se pantátu Horáka, ihned se zklidnil a bez dalšího 
odporu se nechal okovat.
František Horák se s kovářem Kašičkou přátelil, stejně tak jako se přátelily je-
jich matky, a tak se čas od času navštěvovali. František byl prý, ale také trochu 
potměšilý, a tak si nenechal při žádné své návštěvě ujít příležitost, poškádlit 
maličko kovářovic babičku Terezku, o které dobře věděl, že si libuje ve vše-
lijakém hašteření. Snad jí tím chtěl udělat radost, nebo se tím jen bavil, ale 
téměř vždy, když k nim přišel, vymýšlel nějakou historku, kterou by jí trochu 
„popíchl“. Babička Terezka ho však brzo prokoukla, a tak občas, když na ní 
zkoušel nějaké svoje „povídačky“, a ona pojala podezření, že si z ní utahuje, 
přimhouřila prý trochu oči a povídala: „Heleď ty pacholku, ty už mi zase lžeš 
viď, že jo? To já už na tobě poznám, jak takhle křivíš tu hubu, tak to mi určitě 
lžeš.“  Tahle její reakce prý obvykle k obveselení přítomných naprosto postači-
la, a tak ji František už dál „za nos netahal“.

(Ze sbírky „Koněpruské perličky“.)

L. Kašička
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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

VESELÉ VELIKONOCE!


