
Vážení občané, přátelé,

člověk míní, volby mění. Letošní volby, troufám si říci, změnily můj život. Moje představa byla
taková, že budu rád, když se dostanu do zastupitelstva a budu se pomalu učit vše, co je třeba
pro práci zastupitele. To, že mě volby vynesou prakticky z ulice na post starosty, jsem ani v
nejmenším nepředpokládal. Hodně jsem situaci zvažoval a nakonec se rozhodl tuto výzvu
přijmout. Funkci budu vykonávat jako neuvolněný, tzn. při výkonu mého civilního zaměstnání.
Věřím, že se mi povede “sezení na dvou židlích” skloubit a dělat dobře oboje. Jsem zastáncem
spíše konzervativního přístupu rozvoje obce a postupovat v klidu krok po kroku. Zatím
vstřebávám vše, co je potřeba pro výkon funkce. V podstatě vše je pro mě teď nové a je toho
dost, tak mi držte palce .
V nadcházejícím roce nás čeká spousta práce, tak přeji celému zastupitelstvu hodně zdaru, síly
a optimismu.

Chtěl bych zde také poděkovat předchozímu zastupitelstvu a hlavně Radkovi Havlíčkovi a
Stanislavě Horákové za opravdu velký kus odvedené práce pro obec, zejména za dokončení
stavby vod. přivaděče z vodojemu Lounín.

Přeji Vám všem klidný advent, vánoční svátky, pohodu a načerpání sil a pevné zdraví do
dalšího roku.

Lukáš Trögler
starosta

Zpravodaj obce
Koněprusy a Bítov
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Michala Johanidesová (předseda)
Stanislava Horáková
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k vodovodu je aktuálně připojeno 63 nemovitostí
získali jsme stavební povolení na projekt stavby vodovodu a kanalizace pro Bítov
(platnost 2 roky)
budova školy byla napojena na obecní vodovod
na obecním úřadě byl instalován nový plynový kotel
v Komunitním centru byly instalovány nové plynové WAVky

pracujeme na sestavování rozpočtu na příští rok 2023
čeká nás kontrola z kraje (přezkoumání hospodaření obce za rok 2021)
řešíme obnovu vedení nízkého napětí na Bítově s ČEZ distribucí (vedení na sloupech
se budou zakopávat do země) v roce 2023
úprava ceny stočného, vzhledem k rostoucím nákladům na energie
oprava hladinového čidla v přečerpávací stanici kanalizace (u křížku)

vyúčtování popelnic za rok 2022
příprava a uzavření smluv na věcná břemena na pozemcích pro přivaděč vodovodu z
Lounína
uzavření smlouvy s firmou Projekt IV na vytvoření projektové prováděcí dokumentace
pro vodovod a kanalizaci Bítov
dokončení 2 změny územního plánu
dendrologický posudek pro dominantní stromy (např. na hřbitově)

Aktuality z obecního úřadu 11/2022

právě se řeší:

v nejbližší době nás čeká:

a mnoho dalšího…

Informace z obecního úřadu

3.



Plán kulturních akcí na rok 2023
 
 
 
 

Množstvím rozličných kulturních akcí, pořádaných v naší obci, jsme v našem okolí již
dávno pověstní.
Jinak tomu samozřejmě nebude ani příští rok, a zde Vám tedy přinášíme jejich předběžný
plán.

Rozsahem plánovaných akcí se snažíme oslovit pokud možno všechny generace. Pokud
by Vám však přesto něco v nabídce chybělo, budeme rádi za další zajímavé nápady a
náměty. Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Konec konců děláme to pro Vás a Vaše účast na pořádaných akcích je pro nás tak tou
největší odměnou.

 
Přednáška RNDr. Štěpána Raka s výstavou zkamenělin. Tentokrát věnováno
oblíbeným trilobitům – zajišťuje kulturní výbor

Masopust – zajišťuje spolek

Dětský karneval s MDŽ – zajišťuje kulturní výbor
Vítání jara ve škole + vlastivědná vycházka do okolí. – zajišťuje spolek

Čarodějnice na hřišti – zajišťuje spolek

Vápenický den u vápenice – zajišťuje spolek i kulturní výbor

Dětský den – zajišťuje kulturní výbor
Turnaj v Pétanque – zajišťuje SDH

Letní kino u školy – zajišťuje kulturní výbor

Leden:

Únor:

Březen: 

Duben:

Květen:

(Na četné žádosti občanů jsme se rozhodli z letošní zdařilé akce slavnostního otevření  
 vápenice udělat každoroční setkání v přírodě s živou hudbou, pečením špekáčků a
čepováním piva. Pokusíme se zajistit ukázky práce sokolníků, nebo jiný doprovodný
program.)
Červen:

Červenec:
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V sobotu 26.11.2022 od 17 hodin se můžete zúčastnit před budovou školy slavnostního
rozsvěcení obecního vánočního stromku. Na zahřátí bude k dispozici „svařák“ a čeká
nás i překvapení, které si pro nás přichystaly místní děti pod vedením paní Věry
Sklenářové.
V pondělí 5.12.2022 po setmění bude po vsi chodit svatý Mikuláš v doprovodu anděla a
čerta a odměňovat místní děti. Každé podle jeho zásluh…
V neděli 25.12.2022 by mělo proběhnout každoroční bruslení na berounském zimním
stadionu. Téhož dne odpoledne, tedy na Boží hod vánoční, by se měla v Kapli Mistra Petra
z Koněprus od 17 hodin konat tradiční vánoční bohoslužba Církve československé
husitské se zpěvem koled. (Přesné termíny obou akcí ještě potvrdíme hlášením rozhlasu a
na webu obce.)
No a na Silvestra, tedy v sobotu 31.12.2022 se uskuteční oblíbený „Pochod po stopách
Katky a Vlasty“. Sraz bude ve 12 hodin na koněpruské návsi u kapličky a trasa jako
obvykle. Tentokrát však neskončíme na plošině nad Kotýzem, ale u vápenice, kde si za
odměnu bude každý moci opéct špekáček na připraveném ohništi.
Zlatým hřebem bude letos opět 31.12.2022 silvestrovská oslava příchodu nového roku
v naší škole. Letošním tématem večera bude ,,tepláková párty’’. Předpokládané zahájení
bude v 19 hodin. K dispozici bude opět pouze točené pivo a horké nápoje. Vše ostatní si
musí každý, jako každoročně, donést pro sebe a své přátele sám.

A co nás čeká ještě letos?
Do konce letošního roku již sice mnoho času nezbývá, přesto však stihneme, pokud to situace
dovolí, ještě několik zajímavých akcí:

Všechny Vás srdečně zveme!

Spolkový den – zajišťuje spolek

Koněpruské posvícení s kachnobraním – zajišťuje spolek
Lampionový průvod 28. října – zajišťuje kulturní výbor

Vítání občánků a předvánoční setkání seniorů – zajišťuje kulturní výbor
Setkání se sv. Martinem nebo Andělská spirála – zajišťuje spolek
Rozsvěcení vánočního stromku se svařákem a zpěvem koled před školou – zajišťuje
kulturní výbor

Mikulášská nadílka – zajišťuje spolek spolu s kulturním výborem
Vánoční bruslení na zimáku – zajišťuje kulturní výbor
Pochod po stopách Katky a Vlasty – zajišťuje spolek
Silvestr ve škole – zajišťuje kulturní výbor a spolek

Srpen:
To si trochu odpočineme 
Září:

Říjen:

Listopad:

Prosinec:
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Jak asi všichni víte, píše se i v naší obci pamětní kniha obce neboli obecní kronika. Tuto
činnost ukládá všem obcím v naší vlasti zákon a kroniky jsou po svém dopsání povinně
odevzdávány do státního oblastního archivu.

V naší obci má kronika podobu ručně psané knihy formátu A3, do které se snažím
poctivě zaznamenávat všechny zásadní momenty ze života našeho společenství a
zároveň je uvádět v kontextu celostátních, případně celosvětových událostí, které život
našich obyvatel ovlivňují. Souběžně s psanou kronikou, do které není povoleno nic
vlepovat ani vkládat, vzniká jako její příloha také soubor různých dokumentů a tiskovin,
vztahujících se k událostem v kronice popsaným. Jsou to různé plakáty, letáky, novinové
výstřižky a podobně. Dále vzniká jako další doplněk obecní kroniky soubor digitálních
fotografií ze všech akcí a událostí, jež se v naší obci odehrávají.

Ručně psaná kronika vzniká pochopitelně nejprve jako na počítači psaný koncept, který
je před přepsáním do kroniky nejprve schválen tříčlennou letopiseckou komisí a teprve
pak, po doplnění a úpravě textu na základě připomínek letopisecké komise, se načisto
přepisuje do knihy.

Jakkoli se při tvorbě obsahu kroniky snažím nic zásadního neopomenout, je jasné, že o
všem podstatném, co by mělo být zaznamenáno, se bohužel nemusím dovědět. Proto
bych Vás chtěl poprosit, pokud budete mít nějaký námět na zápis do pamětní knihy naší
obce, například významná životní jubilea našich občanů, narození dětí, přistěhování Vaší
rodiny do obce, nebo i jiné zajímavé události, dejte mi prosím o nich vědět. Rád je do
naší kroniky zanesu a uchováme tak informaci o nich pro příští generace. Možná to za
sto nebo více let bude pro někoho neocenitelná stopa při pátrání po jeho předcích.

Libor Kašička – kronikář
tel. 728532165

Něco o obecní kronice…
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NAŠI JUBILANTINAŠI JUBILANTI
Na poslední čtvrtletí tohoto roku u nás
připadají významná životní jubilea hned tří
našich spoluobčanů. Své „kulatiny“ a
„půlkulatiny“ oslavili a oslaví:

pan Milan Vinš 9.10.2022
paní Věra Tröglerová 5.11.2022

paní Ludmila Švábová 29.12.2022

Srdečně gratulujeme!

Proběhlé akce
Vápenice
Po dlouhém úsilí místních dobrovolníků, za pomoci jeskyňářů,byla v květnu slavnostně
otevřena historická památka naší obce. Mnozí ani netušili, jaký unikát se skrývá pod
nánosem odpadu, navíc zarostlém náletovou dřevinou. Na akci byla velká účast místních
i přespolních. Celý den byl doprovázen příjemnou hudbou, dobrým jídlem a pitím. Místo
je nyní upraveno k posezení s výhledem na naše malebné vesnice a je doplněno o
informační cedule s historií zpracování vápna v našem kraji. 

autoři článků M.Kulinová a L.Kašička,
další fotografie naleznete na webu koneprusy.cz
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V sobotu 12.11.2022 proběhlo další sázení ovocných stromů podél polní cesty, po níž
vede žlutá turistická značka od Koněpruských jeskyní k Tobolce, v lokalitě pomístně zvané
"Ve stranném". V loňském roce vysazená alej se tak rozrostla o dalších 10 ovocných
stromů. Z toho však čtyři stromky zaujaly místa po těch, které se od loňského vysazení
neujaly a uschly, a tak je podél této cesty nyní vysazeno celkem 16 mladých ovocných
stromů. Jsou tam třešně, švestky a jabloně, ale i jedlé jeřabiny. Sázení se uskutečnilo díky
finančnímu přispění CHKO Český kras v rámci Programu péče o krajinu a o vlastní
výsadbu se ve svém volném čase zdarma postaralo 7 koněpruských a bítovských občanů.
Pokud se stromky ujmou, bude podél této krásné polní cesty pěkná alej ovocných stromů
pro potěšení i užitek kolemjdoucích návštěvníků našeho domova.

Sázení ovocných stromů

Petanque
V polovině června se uskutečnil již IX. ročník petanque o Pohár Míry Sudíka, který pořádá
SDH Koněprusy za podpory obce. Grilovalo se, popíjelo a samozřejmě se házelo koulemi,
nechyběly ani vyhlášené Jardovo petanqueburgry. Z důvodu velké oblíbenosti této akce, a
tudíž nesčetně hráčů z řad malých i velkých bojovníků, se soutěžilo až do pozdního
odpoledne, kdy pak následovalo vyhlášení vítězů. Pohár Míry Sudíka si poprávu odnesla
jeho žena Jájina a mezi dětskými hráči zabodoval Denis Melichar. Sláva vítězům a čest
poraženým.
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Posvícení
Jako každoročně se v říjnu uskutečnilo za podpory obce a spolku Koněpruské posvícení. Přišli
sousedé, ale i lidé z širokého okolí na důkladně propečenou kachničku se zelím a knedlíčkem.
Byla možnost si zakousnout ke kávičce nějakou sladkou dobrotu z šikovných cukrářských
rukou místních hospodyněk. Každý si v klidu poseděl a pobavil s přáteli. Pro děti byly
připraveny dílničky, kde měly možnost si vyrobit loutku z vařečky, ručně pletený náramek a
ozdobit si perníček nebo se pod Míšiným štětcem proměnit v krásnou vílu či pavoučího muže.
Nechybělo ani zábavné divadélko pro děti a grilování klobás.

Kino na kolečkách
V srpnu k nám poprvé zavítalo letní
Kino na kolečkách. Promítli nám
humorný film Střídavka. Nechyběl
ani popcorn jako v každém kině.
Počasí nám přálo a v hojném počtu
jsme strávili příjemný večer.
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Vítání občánků a
setkání seniorů

Po dlouhé pauze jsme měli možnost v
listopadu přivítat naše nově narozené
občánky. Neopomnělo se ani na děti z
předchozích let, kdy jsme se z důvodu
pandemie covidu19 nemohli společně sejít.
K této výjimečné události si místní děti
připravily krásný doprovodný program, v
němž ukázaly, jak moc jsou šikovné. Byla
možnost shlédnout představení
ukrajinských dětí z adaptačního centra
Koněprusy, které své vystoupení v českém
jazyce nacvičily za pomoci české paní
učitelky Majky. Zatančily nebo spíš
„zamažoretkovaly“ nám všem již dobře
známé Berounské Hvězdičky pod vedením
Danči Raškové. Druhá část odpoledne byla
věnována již odrostlejším občanům, kteří
také nebyli ochuzeni o doprovodný
program mažoretek a koněpruských dětí.
Naši senioři si v hojném počtu poseděli a
popovídali nad dobrotami pro ně
připravenými.

Výroční koncert skupiny Klíč
 V sobotu 19.11.2022 od 18 hodin proběhla v Koněprusích akce, jaká u nás nejspíš ještě
nikdy nebyla. V sále naší bývalé školy se uskutečnil výroční koncert legendární pražské
folkové skupiny „Klíč“ ke 40. výročí jejího založení.
 Tato poměrně narychlo zorganizovaná akce postavila náš realizační tým před mnohé
problémy a úkoly, jaké jsme dosud neřešili. Díky ochotě a nasazení všech, kteří se na
přípravě koncertu podíleli, se však vše nakonec podařilo zvládnout, a tak se v sobotu v
podvečer náš sál pozvolna naplnil téměř do posledního místečka posluchači a fanoušky
této výjimečné hudební formace z naší i okolních obcí. Dorazilo však také nemálo
návštěvníků z poměrně velké vzdálenosti. Byli to většinou ti, na které se již nedostalo
místo na beznadějně vyprodaných pražských koncertech skupiny, a tak ani příliš
nepřekvapí, že k nám někteří přijeli dokonce až z Vrchlabí.



Skupina Klíč vystupovala ve své pětičlenné sestavě a vystoupila pro mnohé možná poněkud
překvapivě přímo na sále namísto na pódiu. Bylo to proto, že naše pódium bylo zkrátka příliš
malé a celá skupina i se svým početným vybavením by se na něj prostě nevtěsnala. Není se
čemu divit, vždyť během svého vystoupení vystřídali hudebníci více než 40 různých hudebních
nástrojů, které museli mít pochopitelně vždy po ruce.
  Skvělá hudba spolu s jedinečným pěveckým projevem interpretů byla pro všechny přítomné
po celou dobu téměř dvouhodinového koncertu překrásným zážitkem, a tak není divu, že na
jeho konci celý sál aplaudoval loučícím se umělcům v stoje.
  Dobrá nálada pak byla po celou dobu znát i na interpretech samých, a ti již od samého
počátku nešetřili chválou na prostředí, výzdobu sálu, přípravu celé akce i atmosféru celého
večera.
   Zcela zaslouženě pak vystupující i mnozí návštěvníci chválili oba naše mistry zvuku, našeho
souseda a kamaráda Jakuba Sýkoru a jeho kolegu Tomáše Novotného, kteří díky svému
profesionálnímu mistrovství dokázali náš po akustické stránce zcela nevyhovující sál ozvučit tak,
že někteří skalní fanoušci skupiny i její členové se shodli na tom, že výsledná kvalita zvuku
předčila i mnohé mnohem větší a lépe uzpůsobené sály.
  Závěrem je třeba ještě poděkovat panu Václavu Havlíčkovi, díky jehož sponzorskému daru
bylo vůbec možné tuto náročnou a nákladnou akci u nás uskutečnit, a rovněž naší paní farářce
Janě Šmardové Koulové, která pro nás vystoupení skupiny Klíč u nás v Koněprusích domluvila.
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NABÍZÍM
Kovové patky

 viz. foto - za 50,-/ks. 

Petr Kadleček

tel:736 532 832

DARUJI
Vířivá pračka WM66

- zachovalá, funkční
Ždímačka Romo

- zachovalá, funkční
Libor Kašička

tel: 728 532 165

SHÁNÍM

Starší venkovní

dveře

80 nebo 90 cm

Petr Kadleček 

tel:736 532 832

Inzerce
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NABÍZÍM
Grafické a fotografickéslužby- pozvánky, vizitky, přání aj.- rodinné focení venku i vateliéru

Michala Johanidesovátel:775 866 734
 

Prodáváte, nabízíte, sháníte ? Napište nám, Vaši inzerci zveřejníme v příštím
občasníku nebo na webu obce

PRODÁM
Pěkná ocelová kola 14" rozteč4x108 (Citroen/Peugeot), obutézachovalé velmi málo jeté letnípneu Barum Brilantis 2, 185/65

R14 86T (vyr. 48/14) - 4ks. 
Komplet za 500 Kč. 

Libor Kašička
tel: 728 532 165

 



Co se chystá
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Co se chystá

SILVESTR 
2022

 
OD 19. HODIN

NA SÁLE ŠKOLY V KONĚPRUSÍCH

pojďte s námi oslavit 

PIVO A HORKÉ NÁPOJE K DISPOZICI
 OBČERSTVENÍ A JINÉ NÁPOJE SI DONESE KAŽDÝ SÁM

„Pochod po stopách Katky a Vlasty“
 se uskuteční v sobotu 31.12.2022

Sraz bude ve 12 hodin na koněpruské návsi u kapličky a trasa jako
obvykle. Tentokrát však neskončíme na plošině nad Kotýzem, ale u

vápenice, kde si za odměnu bude každý moci opéct špekáček na
připraveném ohništi.

TEPLÁCÍCH
SILVESTROVSKÝ VEČER V 

14.



Co se chystá

15.

Tu pravou vánoční atmosféru vám navodí o první adventní neděli mimořádný koncert v sále
Čechovny v areálu zámku Liteň. Koncert bude během dne doplněn o tradiční adventní trhy,
kde můžete načerpat inspiraci na vánoční dárky.

Adventní koncert
Přijďte se zaposlouchat do tónů Adventního koncertu,
který se uskuteční v neděli 27. listopadu od 18 hodin v
historickém sálu Čechovny v areálu zámku Liteň.
Pořadatelem akce je nezisková organizace Zámek Liteň,
která jej poprvé v historii zařadila na závěr letošního
ročníku Festivalu Jarmily Novotné.
Na adventním koncertu, kde zazní mimo klasické skladby i
vánoční melodie, se představí členové skupiny lesních
rohů České filharmonie, smyčcové uskupení Pavel
Bořkovec Quartet a rovněž vybraní absoloventi jarních
Liteňských hornových dnů ve společnosti hornisty
Kryštofa Kosky. Svou účastí posluchače potěší a na
sváteční atmosféru jistě naladí jedna z vítězek Ceny Jarmily
Novotné, která obohatí program zpěvem trojice vánočních
písní. Chybět nebudou ani skladby od světoznámých
skladatelů a virtuosů Mozarta, Beethovena či Webera a
třešničkou na dortu bude studentský hornový sextet.

Liteňské trhy
Součástí programu budou také tradiční
Liteňské trhy, které se uskuteční od 11 do 18
hodin v zámeckém parku. Využijte jedinečné
příležitosti navštívit zámecký park, který je
běžně veřejnosti nepřístupný, a nasát
atmosféru adventních trhů.
Těšit se můžete na přibližně 15 stánků
místních tvůrců a výrobců, a chybět nebude
ani občerstvení. Pro děti bude připravena
tvořivá dílna a také zdobení perníčků.
Trhy doplní kulturní program od místních dětí,
který se odehraje v zámecké grottě. Po
setmění se tradičně rozsvítí vánoční strom na
liteňském náměstí.
Vstupné na adventní trhy je zdarma.



16. Občasný zpravodaj Zlatý kůň vydává Obec Koněprusy, 
vedoucí vydání: Jarka Čampulová, sazba Michala Johanidesová, 

e-mail: johanidesova@koneprusy.cz

O dalších akcích budeme včas informovat na webových stránkách koneprusy.cz, sledujte
FB Obce a Komunitního spolku, nově jsme i na Instagramu. 

Poděkování
Úřad a zastupitelstvo obce Koněprusy vyslovuje poděkování

panu Tomáši Bartoníčkovi za vzornou a obětavou péči o veřejná
prostranství obce.

Mikuláš v naší obci
Kdo chce požádat o návštěvu Mikuláše s

doprovodem, volejte na číslo
775 866 734 nebo na e-mail

johanidesova@koneprusy.cz 

7.ledna 2023
budou jako každoročně

obcházet po Koněprusích i
Bítově od 14.hodin

 Tři králové se sbírkou pro
Charitu Beroun

Redakce zpravodaje Zlatý kůň Vám všem přeje krásné vánoční svátky a
šťastný vstup do nového roku 2023

obeckoneprusy


