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Komunální volby
15. a 16. 10. 2010
O práci v sedmičlenném zastupitelstvu
projevilo v letošních volbách zájem 24 občanů
obce, zapsaných na čtyřech kandidátkách. Tak
velký zájem je velice pozitivní a svědčí o zájmu občanů o věci veřejné.
Poměrně vysoká byla též účast voličů, z
celkového počtu 394 zapsaných voličů v obci
Kounov k volbám přišlo 228 voličů, volební
účast 57,87 %, dva odevzdané hlasy byly neplatné. Průměrná volební účast v okrese Rakovník byla 51,73 % a ve Středočeském kraji 52,13 %.
V komunálních volbách dali občané důvěru následujícím kandidátům:

V neděli 5. 12. přišel do Kounova Mikuláš. Po odpolední mikulášské besídce zavítal
i na rozsvícení vánočního stromu a pak už se vydal s dárky za místními dětmi.

1. Ing. Dana Bechynská
KSČM, 128 hlasů

Zprávy z obecního úřadu

3. Andrea Holátková
SNK Pro rozvoj obce Kounov, 98 hlasů

Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku zasedalo již nově zvolené zastupitelstvo. Na ustavujícím zasedání dne 10. 11. složilo všech
sedm zvolených členů zastupitelstva obce
předepsaný slib. Následovala veřejná volba,
starostkou obce byla zvolena Ing. Dana Bechynská a místostarostou obce Ing. Antonín
Ryska. Zastupitelstvo dále schválilo jednací
řád obecního zastupitelstva, zřídilo tříčlenné
výbory obecního zastupitelstva a stanovilo
odměny neuvolněným členům obecního zastupitelstva.
Finanční výbor: předseda Andrea Holátková, členové Josef Hajný, Jan Turšner
Kontrolní výbor: předseda Jan Libra, členové Jan Turšner, Pavel Vlček
Stavební komise: předseda Josef Hajný,
členové Pavel Vlček, Ing. Antonín Ryska
Zástupci obce do školské rady: Jan Turšner, Andrea Holátková, Josef Hajný
Zástupce do VSOR: Ing. Antonín Ryska
Následovala pracovní část jednání. Na
základě vypracované změny územního plánu
č.1 byla schválena žádost o bezúplatný pře-

vod pozemků p. č. KN 789/1 (ovocný sad) a
část pozemku p. č. PK 318/3 v k. ú. Kounov
od Pozemkového fondu ČR.
Výběrová komise informovala o průběhu a výsledku výběrového řízení na opravu
budovy ZŠ Kounov. Výměnu oken a stavební
práce vysoutěžila firma SALK s.r.o. Rakovník, ústřední vytápění a vzduchotechniku firma KRÁL PM CENTRUM s.r.o., Plzeň
Projednána byla žádost paní Renaty Vostré o zřízení bezbariérového vstupu do budovy Obecního úřadu. Všichni členové zastupitelstva souhlasí se žádostí paní Vostré, ale z
prostředků obce nelze peníze uvolnit. Proto je
nutno získat finanční prostředky z některých
dotačních fondů.
Na základě častých stížností občanů na
stav vstupních vrat na hřbitov, byla provedena provizorní oprava a vypsán záměr na zhotovení vrat nových.
Pokračování zpráv z obecního úřadu
najdete na následující straně

2. Ing. Antonín Ryska
SNK Pro rozvoj obce Kounov, 125 hlasů

4. Jan Turšner
KSČM, 93 hlasů
5. Jan Libra
KSČM, 92 hlasů
6. Pavel Vlček
SNK Změna - 86 hlasů
7. Josef Hajný
SNK Pro rozvoj obce Kounov, 62 hlasů
Všichni zvolení členové zastupitelstva děkují občanům za odevzdané hlasy a slibují, že
se budou snaži projevenou důvěru nezklamat.

Omezení provozu
obecního úřadu
V týdnu od 20. do 23.12. bude provoz OÚ
omezen pouze na úřední dny pondělí a středa,
v týdnu od 27. do 31.12. bude z důvodu dovolené úřad uzavřen.

Nezaměstnanost
Úřad práce eviduje aktuálně v obci Kounov za listopad 2010 poměrně vysokou nezaměstnanost 12,8 %. Průměrná nezaměstnanost
v okrese Rakovník činí 8,2 %, ve Středočeském kraji je 7 % a v celé republice je 8,6 %.

Komíny
Samé nové vyhlášky a předpisy. Také na
komíny si posvítí legislativa. Od 1. ledna 2011
nabývá platnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
společně s normou ČSN 734201. Každý vlastník nemovitosti je povinen čistit nejen komín,
ale i spalinovou cestu.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku stanoví příloha č.1 k této vyhlášce.
Na obecním úřadě jsou průběžně přijímány požadavky občanů na vymetání komínů.
Kominík je podle počtu požadavků k dispozici obci Kounov každý první čtvrtek v měsíci.
Kominík jistě poradí i s požadovanými náležitostmi vyhlášky.

Voda a vodovod
Valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (VSOR) zasedala dne
30. listopadu 2010. Za obec Kounov se zúčastnil Ing.Antonín Ryska. Pro rok 2011 byla stanovena cena vodného na 32,59 Kč/m3 , což
představuje navýšení o 0,46 Kč/m 3 oproti letošnímu roku.
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka již zahájilo výstavbu vodovodního řadu
vodovodu Nesuchyně-Mutějovice, kterým by
došlo k napojení na zdroj rakovnické vody.
Aktuální předpokládaný termín je do konce
roku 2011. Tranzit Rakovník-jih z Rakovníka
do Panošího Újezda musí ještě minimálně dva
roky počkat až po tranzitu Rakovník-sever.
Sever je pro RAVOS, která je investorem
stavby, prioritou kvůli špatné kvalitě vody v
Mutějovicích, v níž je dlouhodobě zvýšený
obsah uranu. RAVOS hradí veškerou výstavbu se svých vlastních prostředků, neboť se na
akci nepodařilo získat dotaci.

Zprávy z obecního úřadu
Podruhé se obecní zastupitelstvo sešlo
dne 8. 12. 2010 a projednalo návrh rozpočtu na rok 2011, projekty pro rok 2011, které podá obec za účelem získání dotací, rozpočtové změny roku 2010, inventarizaci roku
2010. Předpokládá se, že propad na daňových
příjmech bude pokračovat i v příštím roce.
Protože se nepředpokládá žádné zlepšení v
příjmech obcí, nelze s žádnými výdaji počítat a je nutno se omezit na zajištění prostého
chodu obce a zainvestování již probíhajících
akcí a splátek dluhu. Výše rozpočtu dovoluje
pouze mandatorní a quasimandatorní výdaje,
splátky úvěrů, spoluúčat na rozpracovaných
projektech. Rozpočet na rok 2011 je navržen
ve výši 16.602.168,- Kč jako vyrovnaný, závazným ukazatelem je členění na paragrafy.
Zastupitelstvo po projednání schválilo
podání žádosti o dotace z Fondu rozvoje obcí
a měst (FROM) Středočeského kraje na opravu budovy obecního úřadu a podání žádosti o dotace ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek na opravu kulturní památky
kaple sv. Vojtěcha.
Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji budovy čp. 9 a pozemků st. 31/1 a p. č. 73 včetně
věcného břemena přístupu na pozemek p. č.
70/1 společnosti Zuska J. s.r.o., IČ 27095444,
270 06 Kounov 190.
Zastupitelstvo schválilo novou veřejnoprávní smlouvu mezi městem Rakovník a
obcí Kounov o zajišťování činnosti podle zákona a obecní policii a veterinární péči týkající se odchytu psů.

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový
řád, dochází k některým zásadním změnám,
jež se na poli samostatné působnosti obcí dotknou především stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích. Obec
proto vydává nové předpisy:
a) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2010
o místním poplatku ze psů
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle
jiného právního předpisu
d) Obecně závaznou vyhlášku č.4/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Z pohledu občanů se nic nemění, veškeré
poplatky zůstávají stejné.
Obecní zastupitelstvo přijalo nabídku
mezinárodní společnosti V.D.Z.M.O. se sídlem v Belgii na spolupráci v oblasti výzkumu
a propagace megalitické lokality Špičák a odsouhlasilo nákup komunální techniky -sněžné
frézy a mulčovače.
Celé znění usnesení včetně zápisu je
k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz

Oprava kaple sv. Vojtěcha

Topení na biomasu
Na dotazy občanů ohledně projektu kotle na biomasu nemáme zatím konkrétní odpověď. Projektant stále pracuje na přípravě projektu k územnímu řízení. Zpracování značně komplikují vlastnické vztahy k pozemkům, které jak je občanům známo, jsou
velmi komplikované. Jakmile bude projekt v
konečné fázi zpracování, budou občané pozváni k jeho projednání. První fáze projektu,
který je soukromou investicí, byla projednána v územním řízení na MěÚ Rakovník dne
15.11.2010. Všichni, kterých se to týkalo,
byli k řízení přizváni.

V letošním roce se podařilo kompletně opravit střechu kaple sv.Vojtěcha. Finance obec získala ze Středočeského fondu kultury a památkové péče, oblast podpory: Podpora obnovy
kulturních památek, výše dotace 998.000,- výše vlastního podílu 52.768,-Kč, celkové náklady 1.050.768,-Kč. Byla provedena oprava krovu protézováním, kompletně vyměněny všechny střešní latě, položena nová střešní krytina (bobrovky) a opraven štít kaple. Příští rok by
obec ráda v opravě pokračovala dokončením oprav omítek, dveří, oken, kamenických prvků a přístupového schodiště. Letos se už podařilo stabilizovat stavbu další kulturní památky v obci, kostela sv.Víta. Zřejmě z důvodu pohybu podloží došlo k praskání zdiva. Opravy,
které byly provedeny injektážemi, hradil vlastník stavby Římskokatolická farnost Rakovník.

Svoz odpadu
Svozová firma Becker Kralovice navyšuje poplatek pro příští rok o roční míru inflace 1,5%, z důvodu zvýšení ceny pohonných hmot , energií a skládkového. Toto zvýšení jde na úkor obce, pro občany se poplatek za vývoz TKO nemění a zůstává ve výši
500,-Kč / rok.
Jménem svozové firmy prosíme občany o
toleranci a pochopení překážek, které nezaviněně vznikají svozové firmě během zimního
období. Firma se snaží občanům vyhovět, ale
nejde to za každou cenu.
Známky na popelnice pro příští rok jsou
již k dispozici na obecním úřadě, občané si
je mohou vyzvednout. Do konce ledna 2011
bude svozová firma vyvážet popelnice na staré známky. Poplatek za první pololetí příštího
roku je třeba uhradit do konce března 2011.
Žádáme občany, aby včas nahlásili jakékoli
změny kvůli jejich operativnímu řešení.

Události v obci

Kulturní dědictví
V rámci realizace projektu podpořeného
Programem rozvoje venkova ČR byl Svazkem měst a obcí (SMOR) a Rakovnicko o.p.s.
vypracován soupis kulturního dědictví Rakovnicka. Pro obec Kounov jsou v tomto soupisu zapsány následující památky: socha Otevřená náruč, lípa v Kounově, Kostel sv.Víta,
kaple sv. Vojtěcha, socha sv. Jana Nepomuckého, kříž u hřbitova, kříž ke kapli sv. Vojtěcha, výklenek ve stodole u kostela, hřbitov,
torzo sochy Panny Marie.

Humanitární sbírka
Diakonie Broumov děkuje všem občanům, kteří se podíleli na humanitární sbírce
pořádané v letošním roce.

Společenská
kronika
Narozené děti
Jakub Šídlo
* 9. 10. 2010
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !
V uplynulém období
oslavili svá jubilea
70 let: Ladislav Ryska
60 let: Marie Černá
50 let: Zdeňka Pilařová,
Bohumil Machač
BLAHOPŘEJEME!
Nejsou již mezi námi
Helena Bidrmanová † 19. 11. 2010
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Kounovská družina na zářijovém Křivoklátském panování na hradě Křivoklátě.

Díky taneční skupině Hašlerky měla
letos obec Kounov velké zastoupení na
akci Křivoklátské panování 18. 9. 2010.
Naše ženy předvedly dvě vystoupení přímo na hradním nádvoří a sklidily
velký potlesk. Také o krůtí maso, které
pro tuto příležitost sponzorsky věnovala firma PROBIOS,a.s., byl mezi účastníky akce velký zájem.
Letos se v obci vydařily mikulášské i vánoční oslavy. Pěknou besídku
připravily pro děti členky Svazu žen
v neděli 5. 12. v sokolovně. Odpoledne plné zábavy, her a soutěží bylo korunováno příchodem Mikulášské družiny. Mikuláš s čertem a anděly měli ten
den opravdu napilno. V podvečer museli ještě rozsvítit obecní vánoční stromek a obejít celou vesnici, aby zjistili,
jak byly děti během roku hodné. Děti z
MŠ a ZŠ se postaraly o pěkný program
pod vánočním stromem.
Jinou atmosféru než mikulášská besídka měla besídka vánoční v sobotu
11. 12. Krásnou a dojemnou atmosféru
Vánoc vykouzlil v sokolovně mutějovický sbor Berušky a Barušky pod vedením paní Jany Melčové, který secvičil s místními i přespolními dětmi pásmo koled s živým betlémem. Hodinové
vystoupení dětí i dospělých zanechalo v
přítomných opravdu silný zážitek.

Kounovské Hašlerky na Křivoklátě.

Vánoční besídka.

NOVÉ KALENDÁŘÍKY - Na obecním úřadě
jsou k dispozici kapesní kalendáříky pro rok 2011.

Poděkování
Protože jsme se ocitli opět na sklonku
dalšího kalendářního roku, je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho úspěšnosti.
Jsou to především členové obecního zastupitelstva a všichni zaměstnanci obce, kteří udělali velký kus práce. Za spolupráci a ochotu při řešení každodenních problémů děkujeme firmě PROBIOS, a.s., jmenovitě Ing.Řepíkovi.
Děkujeme též všem občanům, kteří svou
každodenní prací přispívají ke zlepšení vzhledu obce, kteří na úkor svého volného času organizují jakékoli dění v obci, ať už sportovní,
kulturní, společenské, akce pro děti . Dlouholetým členkám komise pro občanské záležitosti paní Zdeňce Amlerové a Zdeňce Dubinové děkujeme za práci v sociální oblasti,
panu Rudolfu Krausovi za propagaci tradic,
organizátorům společenských akcí manželům
Polákovým a všem dalším občanům, kterým
není vzhled ani prosperita obce cizí.

Starosta roku
Osobně děkuji všem občanům, kteří poslali mou nominaci do ankety Starosta roku,
pořádanou Nadací VIA Poštovní spořitelny
a připojili k nominaci svůj podpis. Mezi 212
navrženými starosty, kteří pro svou obec pracují i několik desítek let, nešlo opravdu zvítězit, i když finanční odměna s vyhodnocením
spojená by byla pro obec určitě zajímavá.
Ing.Dana Bechynská

Vedení kroniky

Škola a školka

Říjnový výlet školky za zvířátky.
Mateřská školka uskutečnila v rámci
výchovy k přírodě dne 15. 10. 2010 další
výlet za zvířátky.
V úterý 14. 12. přichystaly děti se svými učitelkami pro rodiče vánoční besídku
pod ozdobeným stromečkem.
Více informací o aktivitách mateřské
školky naleznou zájemci na internetových
stránkách www.mskounov.estranky.cz .
Zápis dětí do MŠ pro příští školní rok se
bude konat 21. 1. 2011.
Základní škola pokračuje v dotovaném
projektu „Podpora podnikatelských znalostí, dovedností a schopností žáků v počáteč-

ním vzdělávání pomocí výukového programu“ s celkovým rozpočtem 1 946 979,75 Kč.
Konečným výsledkem bude vlastní konkrétní představa žáků převedená do zpracovaného podnikatelského plánu – záměru v odpovídající náročnosti a struktuře dle
věku žáků. Ten může být v budoucnosti pro
žáky určitým vodítkem pro rozhodování o
způsobu svého uplatnění.
Také žáci základní školy přichystali
pro rodiče a širokou veřejnost vánoční jarmark s doprovodným pěveckým i divadelním vystoupením v pátek 17. 12. od 13 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

Kdo má právo...?

Zvláštní poděkování patří panu Rolandu
Amlerovi za vedení obecní kroniky. Je to činnost nedoceněná a neoceněná, která vyžaduje každodenní mravenčí práci, systém a trpělivost. Pan Roland Amler zaznamenává události v obci den po dni již od 1977 a jeho pečlivost a paměť jsou obdivuhodné Zápisy v
kronice ocení až další generace, které se budou pídit po historii své obce. Teprve potom
se zjistí, že lepšího kronikáře si opravdu obec
nemohla přát. Proto si všichni přejeme, aby
pan Amler ještě moc a moc let kounovskou
obecní kroniku vedl.

Otázka stará jako lidstvo samo. A přeci
skoro každý na ni zná odpověď. Právo mám
já, povinnosti ti ostatní. Alespoň tak to vypadalo na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce, kam přišli slušní občané hájit svá práva. Svá práva na vypouštění odpadních vod do veřejné vodoteče, svá práva na odmetání chodníků a další svá práva.
Oni platí daně a obec musí jejich práva hájit.
Daně ale platí i ti ostatní, kteří například považují úpravu svého okolí za svou vizitku, ale
i ti, kteří před barákem žádný chodník nemají, a tudíž se nemohou svých „práv“ domáhat.
Daně platí i občané, jejichž děti ani vnoučata, ba ani žádní příbuzní nenavštěvují školu
či školku, přesto je provoz škol z jejich daní
financován. Daně platí i občané, kteří se nenapojili na veřejný vodovod a přesto jsou z
jejich daní hrazeny splátky vodovodu. Daně

platí jistě i ten, kdo si stěžoval na čistotu vody
v Kounovském potoce a není povinen čichat
fekálie těch druhých. Slušní občané přišli hájit svá práva, ti ostatní vyslyšeli výzvy a předložili ten jediný doklad, který po nich úřad
chtěl a který si každý mohl včas obstarat. O
kontrole vodoprávního úřadu byli občané informováni v SMS zprávách 18.5.2010, v červnovém a zářiovém vydání občasníku, tedy celkem třikrát.
Má rodina se třemi dětmi právo na veřejné osvětlení –jistě, má handicapovaný imobilní občan právo na bezbariérový přístup do
veřejných budov – nepochybně.
Obec musí hájit práva svých občanů. Samozřejmě. Ale kterých občanů a za čí peníze?
Těch slušných nebo těch co platí daně, těch
potřebných nebo těch co nejvíc křičí? Kdo
má právo…?

Obecní úřad přeje všem občanům
klidné a spokojené svátky vánoční a hodně zdraví a pohody
do nového roku 2011

