
Vážení občané,

máme za sebou první měsíce fungování obecního úřadu s novým zastupitelstvem. Ještě  v
listopadu proběhla kontrola hospodaření krajským úřadem s výsledkem bez závad. Na tom
mají hlavní zásluhu tajemnice Eliška Vonderková a účetní Jana Melicharová a také dobře
nastavené procesy z minulých období. Velmi mě potěšila vysoká volební účast při volbě
prezidenta republiky. Také bych chtěl poděkovat všem, kteří přijali do svého domu průvod
masopustních maškar. Bylo to milé a mnozí překvapili svojí nápaditostí ve způsobu pohoštění.
Požehnání domova Masopustem za to určitě stojí ! 
Kulturní výbor obce a spolek chystají opět spoustu různých akcí a já věřím, že si některou z
nich vyberete i Vy, kteří právě čtete tento občasník.

Lukáš Trögler
starosta

ZLATÝZLATÝ
KŮŇKŮŇZpravodaj obce

Koněprusy a Bítov
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Tříkrálová sbírka
Vážení a milí přátelé, 

Tříkrálová sbírka na Berounsku letos znovu překonala rekord, a to v hotovosti 286 218,-,     
 plus online 17 000,- ,plus QR 5.250,-. Celkem 309 318,-
V koněpruských kasičkách bylo celkem 10 205,- , což je 5. místo!!

Děkujeme Toníkovi, Marušce T., Anetce R., Ninušce, Aničce, Terezce, Pepince, Mišce, Verunce,
Julče, Valentýnce, Kryštůfkovi a Šimonovi za krásné krále, kteří koledovali po Koněprusech a
Bítově ♥

Nyní pár slov z webových stránek Charity Beroun:
Při letošním sčítání Tříkrálové sbírky, která probíhala od 1. do 15. ledna 2023 na Berounsku a
Hořovicku padl rekord - vybralo se neuvěřitelných 309.000 Kč!! Poděkování patří všem
dobrovolníkům, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojili, bez vás by to nešlo! Dále děkujeme obcím,
městům, firmám, pěveckému sboru Comodo, RNB Beroun, Okresnímu soudu, dětskému sboru
Triangl, skautům ze střediska Radost a Naděje a mnoha dalším. A především vám všem, kdo jste
do našich zapečetěných kasiček přispěli. A nesmíme opomenout naši hlavní Tříkrálovou
koordinátorku Ivu Vašků. Výtěžek sbírky bude použit na terénní pečovatelskou službu Charity
Beroun, která se stará o seniory a nemocné v našem regionu.
Děkujeme!!
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během roku bude probíhat testovací provoz, sběr a vyhodnocování dat pro vážení
odpadu na kuka vozech. Pokud vše dobře půjde, od příštího roku bychom se měli
vážení popelnic konečně dočkat. Na tento rok zvažujeme dodatečné zavedení
barevných známek (samolepek) na popelnice, pro rozlišení 14 denních a měsíčních
svozů.

při přípravě nových stránek obce jsme navázali spolupráci s firmou Gallileo
Corporation, která se specializuje na tvorbu a provoz webových stránek pro obecní
úřady.

pokračují práce na projektu pro přípolož el. vedení veřejného osvětlení do budoucího
výkopu pro NN (nízké napětí).
Byla pořízena nová velká vývěska, stávající byla malá a nevyhovující. Děkujeme Petrovi
Kadlečkovi a Tomáši Trenčínskému za instalaci do autobusové zastávky.

Začínáme pracovat na projektu opravy komunikace před školou a za školou.
Budou probíhat konzultace s odborníky pro výběr vhodné technologie povrchů a
tvorba projektové dokumentace.
Čeká nás elektrorevize budovy školy, ČOV a dalších zařízení, odstranění závad
zjištěných při kontrole BOZP a mnoho dalšího…

Odpady

Webové stránky obce

Bítov

Další informace z obce

Informace z obecního úřadu
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Plán kulturních akcí na rok 2023
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Dětský karneval
se letos uskuteční opět na sále naší bývalé obecné školy v sobotu 18. 3. 2023 od 15 hodin.
Pro děti bude opět přichystána spousta her a soutěží a malí i velcí účastníci budou mít na místě
možnost občerstvení. Na děti pak čekají krom spousty zábavy i drobné odměny za jejich výkony a
nasazení v soutěžním klání. Pořádá kulturní výbor. Vstupné dobrovolné.

DĚTSKYDĚTSKYˇ̌
KARNEVALKARNEVAL

BUDOVA BÝVALÉBUDOVA BÝVALÉ
OBECNÉ SKOLYOBECNÉ SKOLYˇ̌
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ZVE VŠECHNY MALÉ I VELKÉ NAZVE VŠECHNY MALÉ I VELKÉ NAZVE VŠECHNY MALÉ I VELKÉ NA
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Stezkou koněpruských skalníků a vápeníků
Vlastivědná vycházka do okolí obce pro malé i velké zájemce o místní historii se uskuteční v
neděli 2.4.2023 . Začátek je u kapličky na koněpruské návsi ve 14 hodin.
Účastníci vycházky se budou moci dozvědět, kdo to vlastně byli ti koněpruští skalníci a vápeníci, s
jakou světoznámou osobností se u nás setkali, jak žili, nebo třeba kde byly u nás nejstarší lomy a
k čemu vlastně sloužily ty podivné kamenné stavby v našem okolí. Vypravíme se společně do
časů, kdy nade vsí jezdily parní lokomotivy svážející kámen, pode vsí vedla přes údolí lanová
dráha a možná ještě mnohem dál…
Vstupné na akci je dobrovolné a veškerý výtěžek z něho bude věnován na druhou fázi projektu
záchrany Koněpruské vápenice. Vycházku pořádá kulturní výbor.

se letos uskuteční na Bílou sobotu 8.4.2023 od 17 hodin v Kapli Mistra Petra z
Koněprus.

Velikonoční bohoslužba CČSH

Koněpruské čarodějnice 2023
Po až nečekaně úspěšném loňském „pálení čarodějnic“ budeme samozřejmě i letos
pokračovat v této lidové tradici. Opět se tedy sejdeme v neděli 30.4.2023 v podvečer
v Koněprusech na hřišti u rybníka. Akce bude zahájena úderem 18. hodiny.
Pro účastníky bude opět připraveno točené pivo i limonáda a buřty k opékání. Vše za
lidové ceny. Akci pořádá komunitní spolek.

Stromková výzva
Zbyl Vám doma za chalupou od Vánoc suchý vánoční stromek? Nemusíte
ho již likvidovat sami. Pokud nám jej dopravíte 30.4.2023 ráno na hřiště u
rybníka, budeme Vám za to velmi vděčni a rádi tento materiál upotřebíme
na vyplnění vnitřku čarodějnické hranice.

pokračování na str.6
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Sousedská pohoda na Koněpruské vápenici

Zveme tedy Vás i Vaše příbuzné, přátele
a známé v sobotu 13. května 2023 od
14 hodin k prožití příjemného
odpoledne ve společnosti svých
sousedů a známých u naší vápenice.
Opět bude k poslechu a třeba i tanci
hrát tetínská country kapela Pohodáři a
stejně jako loni budete mít možnost si
pochutnat na grilované klobáse, opéct si
na připraveném ohni špekáček a
spláchnout to douškem dobrého piva,
nebo limonády čepované přímo na
bývalé trati malodráhy KBK. Vše tradičně
za lidové ceny. Sousedské odpoledne
pořádá komunitní spolek  ve spolupráci
s obcí Koněprusy. Dětský den
Letošní oslava Mezinárodního dne dětí se u nás v
Koněprusech uskuteční v sobotu 3.6.2023 od 14 hodin v
budově bývalé obecné školy a na přilehlém hřišti. Pro děti
bude připraven poutavý program a pro ně i jejich dospělý
doprovod možnost občerstvení.

Zatím co o kmeny uschlých stromů rozhodně
není v obecních lesích nouze, vhodného
drobného materiálu je tam naopak poskrovnu a
vy nám tak velmi usnadníte práci s přípravou
letošních čarodějnic. Předem Vám velice
děkujeme.
(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…).

Pro velký úspěch loňského slavnostního otevření areálu naší vápenice a na četné žádosti
občanů, jsme se rozhodli pojmout toto sousedské setkání pod širým nebem u naší
obecní památky jako pravidelnou každoroční událost.

pokračování ze str.5
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NAŠI JUBILANTINAŠI JUBILANTI
V prvém čtvrtletí letošního roku oslavili a oslaví svá

významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

paní Věra Súletá 7.1.2023
pan Antonín Smíšek 22.1.2023
paní Anna Smíšková 17.3.2023

pan Josef Fürst 19.3.2023
pan Vlastimil Novák 23.3.2023

 Srdečně gratulujeme!

Proběhlé akce

Přednáška RNDr. Štěpána Raka, Ph.D.
V sobotu 21.1.2023 se od 17 hodin uskutečnila v sále naší bývalé obecné školy
přednáška paleontologa RNDr. Štěpána Raka, Ph.D. s názvem „Trilobiti – klenoty
pravěkých moří“. 

autor článku L.Kašička,
fotografie naleznete na webu koneprusy.cz

občasník březen 2023
pokračování na str.8
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pokračování ze str.7. 
Součástí přednášky byla rovněž výstava fosilií trilobitů z kolekcí několika soukromých
sběratelů, které si měli návštěvníci možnost prohlédnout ještě před začátkem samotné
přednášky a rovněž tak po jejím skončení. Na jejich dotazy odpovídali kromě Štěpána
Raka také oba další vystavovatelé, a tak měli zájemci možnost dozvědět se mnoho
zajímavého, nejen o samotných trilobitech, ale i o tom, kde a jak se hledají. Během
poutavé přednášky pak Štěpán Rak seznámil posluchače s historií vývoje této populární
skupiny pravěkých živočichů a s jejich rozmanitým způsobem života. Přednáška se všem
zúčastněným velice líbila, protože byla podána poutavou formou srozumitelnou všem
věkovým kategoriím a navíc doplněna promítáním doprovodných obrázků. Na výstavě
bylo k vidění 242 trilobitů téměř devadesáti různých druhů, včetně několika opravdových
unikátů a dokonce dvou jedinců nově objeveného a dosud vědecky nepopsaného rodu a
druhu. Tuto zdařilou akci pořádal kulturní a sociální výbor.

občasník březen 2023

Koněpruský masopust 2023
V sobotu 11.2.2023 se u nás v Koněprusech uskutečnil, přičiněním našeho spolku
Komunitní centrum Koněprusy a Bítov z.s. a mnoha místních i přespolních dobrovolníků,
od 10 hodin již 10. ročník oblíbeného Koněpruského masopustu s pravými venkovskými
zabíjačkovými hody. Poprvé se tato obnovená tradice u nás sice konala již v roce 2012, a
tak by měl být letos již ročník dvanáctý, ale po dva roky řádění světové pandemie nemoci
Covid-19 nebylo možné tuto akci uskutečnit.
U zrodu novodobých Koněpruských masopustů byla tehdy spolu s dalšími nadšenci
především Katka Vacková, která již bohužel šest let není mezi námi, a která tehdy o
návrat masopustu do Koněprus velmi usilovala. Rovněž tak se na návratu koněpruského
masopustu výrazně podílel i tehdejší starosta obce Jiří Bartoš.
Oproti skromnému prvému ročníku v roce 2012, byl ten letošní již opravdu honosný. 

pokračování na str.9



Na zabíjačkových hodech bylo k mání vše, co k pořádné zabíjačce patří. Krom oblíbených
jitrnic a jelit, také tlačenka, ovar, dva druhy zabíjačkového guláše, polévka „prdelačka“, a
domů si bylo možné odnést například i sklenici vepřového sádla, nebo výborné vepřové
škvarky. K dispozici byly samozřejmě, kromě točeného hostomického piva, rovněž další
alkoholické i nealkoholické nápoje, a ceny všeho byly tradičně velmi příznivé. Otevřena
byla jako každý rok i Koněpruská kavárna v prostoru komunitního centra, kde byla pro
změnu pro návštěvníky přichystána bohatá nabídka sladkých zákusků od členek našeho
komunitního spolku i dalších místních dam.

Není tedy divu, že již půl hodiny před oficiálním začátkem akce se do budovy naší bývalé
školy začali scházet a sjíždět první návštěvníci. Náš masopust se za ty roky stal již
vyhlášeným, k čemuž jistě přispěly i pravidelné reportáže z této kulturní události
uveřejňované na stránkách Berounského deníku.

9. občasník březen 2023

pokračování ze str.8

pokračování na str.10

O půl dvanácté dopoledne již vyrazil
průvod masopustních masek, vedený
samotným „slovutným Masopustem“ v
jedinečném podání Jana „Jeňýka“
Hofmeistera na Bítov. Zde navštívil
několik domů občanů, kteří si pro
masopustní maškary přichystali vždy
něco dobrého na zub a k tomu rovněž
něco ostřejšího na zapití. U každého
domu pronesl Masopust svůj květnatý
projev a tancmajstři za zvuků hudby
provedli paní domu i další přítomné ženy
a dívky. Moučňák pak, jak velí masopustní
tradice, posypal zápraží domu moukou a
Slamák roztrousil okolo trochu slámy. 
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Poté se celý průvod masek za
doprovodu mnoha přihlížejících
vydal po předem určené trase po
Koněprusech, aby se zastavil všude
tam, kde na něj obyvatelé čekali s
pohoštěním před svými domovy. 

pokračování ze str.9

A protože zastávek po vsi bylo
letos opět požehnaně, dorazili
poslední znavení účastníci zpět
ke škole až po setmění, zhruba v
půl sedmé večer. Zábava na sále
školy i v kavárně pak pokračovala
dále až do pozdních nočních
hodin. Letošnímu ročníku počasí
opět přálo a tak se celá akce
vydařila k naprosté spokojenosti
jak pořadatelů a aktivních
účastníků, tak i návštěvníků. 

Okolo půl jedné již dorazil průvod zpět do školy,
kde se účastníci mohli trochu posilnit před další
cestou. A úderem jedné hodiny odpoledne už
před školou všichni účastníci přihlíželi, kterak
starosta obce Lukáš Trögler symbolicky předal klíč
od obce do Masopustových rukou, a vydal tak
obec i její obyvatelstvo v plen řádění nezbedné
masopustní chasy. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě masopustu podíleli,  ať už při přípravě
zabijačkových produktů nebo napečením cukrářských výrobků i pohoštěním

masopustního průvodu u svého domu a poděkování patří i obci Koněprusy, která tuto
akci podpořila. 



Kovové patky
viz. foto - za 50,-/ks. 

NABÍZÍM

Grafické a fotografické

služby, tisk na textil

pozvánky, vizitky, přání aj.

fotografické služby

nově potisk na textil

Michala Johanidesová

tel:775 866 734

DARUJI
Vířivá pračka WM66
zachovalá, funkční
Ždímačka Romo
zachovalá, funkční

SHÁNÍM
Starší venkovní dveře
80 nebo 90 cm

Inzerce

11.

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

PRODÁM
Pěkná ocelová kola 14" rozteč 4x108

(Citroen/Peugeot), obuté zachovalé velmi málo jeté

letní pneu Barum Brilantis 2, 185/65 R14 86T (vyr.

48/14) - 4ks. Komplet za 500 Kč. 

PRODÁM

Petr Kadleček, tel: 736 532 832

Libor Kašička tel: 728 532 165

Libor Kašička tel: 728 532 165

PRODÁM
plastový poklop pochozí do
200kg na průměr 60cm.
Cena 500Kč.
Lukáš Trögler tel: 702 142 535

občasník březen 2023



Projekt našeho společného archivu fotografií a videí z akcí pořádaných v naší obci vznikl již v
roce 2018 a k dnešnímu dni tento digitální archiv obsahuje již celkem 5748 fotek a krátkých
videonahrávek z většiny od té doby pořádaných akcí. Krom toho, že díky tomu budeme mít
do budoucna poměrně ucelený obrazový materiál ze života obce, plánujeme například
veřejné promítání fotek a videí z některých nejzajímavějších událostí v budově naší školy.
Do projektu se prozatím zapojilo „pouze“ devět místních i přespolních osob. Rád bych tedy
oslovil i ostatní naše obyvatele, kteří se zúčastňují dění v obci a pořizují na akcích fotky a
videa, aby se, pokud budou mít zájem, připojili k tomuto projektu a poskytli své fotky a videa
do našeho obecního archivu. Za každý příspěvek Vám budeme vděčni. Pouze upozorňuji, že
poskytnutím svého materiálu k archivaci v obecním archivu zároveň souhlasíte s pozdějším
nekomerčním využitím tohoto materiálu pro potřeby prezentace obce a tedy s jeho
případným uveřejněním. Své materiály můžete posílat na email: kasicka@koneprusy.cz

Předem děkujeme.
Libor Kašička - kronikář obce

12.

Novinky a akce v okolí

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. 

obeckoneprusy

Obecní fotoarchiv


