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Volby do zastupitelstva
Zvolení zastupitelé
Ing. Antonín Ryska
(59 let, volební sdružení Pro rozvoj obce Kounova)

Miroslav Porcal
(39 let, Pro rozvoj obce Kounova)

Jaroslava Šidlová
(46 let, Pro rozvoj obce Kounova)

Jaroslava Kuklová

nová členka zastupitelstva

(45 let, Pro rozvoj obce Kounova)

Jiří Šťavík
Mezi děti přišel Mikuláš Mikulášskou nadílku uspořádal dne 1. 12. 2018 Svaz

nový člen zastupitelstva

(59 let, Pro rozvoj obce Kounova)

žen Kounov ve spolupráci s obcí Kounov. Besídka byla velice úspěšná. Mikuláše, čerta i anděla děti krásně přivítaly, následovaly soutěže pro děti, kterých se zúčastnili i rodiče, vše mělo
příjemnou adventní atmosféru. Po Mikulášské nadílce se děti šly podívat na již zářící vánoční strom, který byl pro letošní adventní i vánoční dobu nově nazdoben a je snad největším
vánočním stromem v rakovnickém okrese.

Josef Černý

Vážení občané,

Volební účast: 58,06 %

svými hlasy jste rozhodli o složení nového
zastupitelstva, které následující čtyři roky
povede obec Kounov. Jak si vedly jednotlivé
volební strany a kteří kandidáti získali zastupitelský mandát, ukazuje připojený přehled.
Potěšujícím jevem je, že po propadu volební účasti v minulých obecních
volbách zájem vás, voličů, o hlasování
výrazně vzrostl, a byl dokonce nejvyšší od
roku 2002. To je jasné znamení, že osud
naší obce vám není lhostejný.
Děkuji všem, kteří svou účastí u voleb
projevili zájem o dění v naší obci, a věřím,
že nové kounovské zastupitelstvo vaše naděje nezklame.

O tom, jaký Kounov bude, ale nerozhodujeme jen my, zastupitelé. Rád bych proto vyjádřil úctu a vděčnost všem spolkům
i jednotlivcům, kteří nezištně a obětavě
přispívají k tomu, aby náš Kounov byl hezkou a činorodou obcí. Věřím, že elán je neopustí ani v budoucnu.
Jelikož toto číslo občasníku vychází
v posledním adventním týdnu, dovolte mi
na závěr, abych vám všem, občanům, rodákům a příznivcům obce Kounova, popřál
pohodové Vánoce a úspěšný nový rok 2019.
Antonín Ryska
starosta obce Kounov

(43 let, Česká strana sociálně demokratická)

Bohumil Machač

(57 let, Komunistická strana Čech a Moravy

Výsledky volebních stran
Pro rozvoj obce Kounov - 65,5 % hlasů
5 mandátů (v minulých volbách 3 mandáty)

ČSSD - 19,2 % hlasů
1 mandát (v minulých volbách 2 mandáty)

KSČM - 15,2 % hlasů
1 mandát (v minulých volbách 2 mandáty)

Ustavující zasedání
Ustavující zasedání nového zastupitelstva se konalo
30. 10. Schůzi předsedal Bohumil Machač. Starostou
obce byl znovu zvolen Ing. Antonín Ryska, ve funkci
místostarosty pokračuje Miroslav Porcal. Předsedou
kontrolního výboru byl zvolen Bohumil Machač,
předsedkyní finančního výboru Jaroslava Šidlová.

Školáci navštěvují památky
a muzea, byli i v husitském
Táboře nebo na zámku Bečov
Od začátku školního roku uplynuly téměř čtyři měsíce. Co všechno se v naší škole
událo? Již druhým rokem je škola zapojena
do pilotního projektu – Vzdělávací program
paměťových institucí. V rámci této akce
navštěvují naši žáci různá muzea a zámky
v našem okolí. Již během měsíce září navštívili žáci 1. stupně zámek Bečov nad Teplou
a zámek Kynžvart. Žáci 2. stupně se zúčastnili vzdělávací akce v Náprstkově muzeu
v Praze. Město Tábor bylo dalším místem,
kam se žáci podívali. V Husitském muzeu se
jim velmi líbilo, program byl poučný, žáci se
dozvěděli mnoho zajímavých věcí. V listopadu se opět podívali do Prahy, a to do Zemědělského muzea.
Od září naši mladší žáci pravidelně na-

vštěvují kurzy bruslení, od prosince potom
kurzy plavání. V listopadu se také podívali do
divadla. Cílem byl tentokrát Most – divadlo
Rozmanitosti. Divadelního představení se
20. prosince zúčastnili také žáci 2. stupně.
Pro své mladší spolužáky si deváťáci připravili program v rámci akce Halloween ve
škole. Pro děti z MŠ také Mikuláše. Osmnáctého prosince se v MŠ konala besídka.
V ZŠ žáci nacvičili vánoční pásmo, které
jste společně s námi mohli shlédnout v pátek 21. 12. v tělocvičně ZŠ.
Žáci a zaměstnanci školy vám přejí klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Nové zásahové vozidlo
pro hasičskou jednotku
Nové zásahové vozidlo získala jednotka
našich dobrovolných hasičů. Vozidlo bylo
pořízeno z dotace od Středočeského kraje
(výše dotace 300 tis. Kč), dotace od GŘ HZS
ČR (Ministerstva vnitra, výše dotace 450
tis. Kč) a spoluúčasti obce Kounov (výše
spoluúčasti 180 tis. Kč).

Nový vůz kounovských hasičů.

Mrg. Z. Mixová, ředitelka ZŠ a MŠ

Sucho poškodilo sokolovnu

Ceny za svoz odpadu v roce 2019
Velikost
Frekvence svozu
nádoby
120 litrů 1 x týdně
Kombinovaný svoz
1x za 14 dní
1x za měsíc (maximálně 2 osoby v nemovitosti
s el.vytápěním nebo tepelným čerpadlem)
240 litrů 1 x týdně
Kombinovaný svoz
1x za 14 dní
1x za měsíc (maximálně 2 osoby v nemovitosti
s el.vytápěním nebo tepelným čerpadlem)
pytel 120 l Pouze jako doplněk k jiné svozové variantě
pytel 120 l Pro nemovitosti určené k rekreaci

Počet svozů
ročně
52
42
26
12

Cena
známky
2260 Kč
1930 Kč
1390 Kč
1050 Kč

52
42
26
12

3730 Kč
3240 Kč
2410 Kč
1560 Kč

jednorázový vývoz 100 Kč/ks
minimálně 6x
6 x 100 Kč

Sazby poplatků vycházejí z ceníku dodavatele služeb Odpady Bohemia s.r.o., člen skupiny Marius Pedersen.

Cena za pronájem nádoby platná při výměně nádoby nebo
osazení nové nádoby po 1. 1. 2019:
120 litrů: 132 Kč/rok
240 litrů: 243 Kč/rok
Upozornění: V případě, že se plátce poplatku za komunální odpad rozhodne měnit četnost
svozu, je nutné toto oznámit na OÚ do 15. 1. 2019. V případě, že nebude měnit frekvenci svozu, není
nutné na OÚ nic oznamovat a v platnosti zůstává stávající prohlášení plátce poplatku a také známka
na popelnici pro další rok 2019.

Vinou letošního mimořádného sucha popraskaly zdi rekonstruované sokolovny.
Zřejmě v největší míře se problém projevil ve statické poruše zdiva na jevišti
a u stropu portálového oblouku. Záležitost
obec řeší se statikem. Pomocí virgule bylo
prokázáno, že pod sokolovnou se nachází
tektonická změna. Toto zjištění potvrdilo
i vyjádření báňského úřadu pro Středočeský
kraj, který jsme požádali o informaci, zda se
pod sokolovnou a v jejím okolí nenachází
staré důlní dílo. Existence starého důlního
díla pod budovou sokolovny zatím nebyla
potvrzena, ale ani vyloučena. Pokračováno
proto bude v pátrání v archivu Palivového
kombinátu v Ústí nad Labem, středisko Kladenské doly, které vlastní podrobné údaje
o dřívějších dolech v našem katastru.
Co však již báňský úřad potvrdil, je
skutečnost, že v blízkém okolí sokolovny
a pozemků za hřištěm se nachází stará důlní jáma Jan Adolf, větrní jáma dolu Adolf
a jáma S 107. I v těchto místech virgule zaznamenala tektonickou změnu - možnou
přítomnost vodou zatopené šachty.

Oprava velkého rybníka
Velkou starostí letošního roku byl únik vody
z velkého rybníka, způsobený poruchou
na stavidle. Podali jsme žádost o dotaci na
rekonstrukci rybníka, avšak nebylo nám vyhověno. Žádost nevykazovala pochybení,
alokované finanční prostředky Ministerstva
zemědělství ale nepokryly všechny podané
žádosti. O dotaci znovu požádáme po vypsání nové dotační výzvy. Veškeré potřebné
podklady pro podání žádosti (výkresovou
dokumentaci, rozbory sedimentu, vyjádření
dotčených orgánů atd.) máme připravené.

Projev starosty obce
při oslavách stého výročí
vzniku republiky

Shromáždění účastníků slavnosti u Stromu republiky.

Oslava 100 let republiky
Ve velkém stylu oslavil
Kounov v sobotu 27. října
sté výročí vzniku samostatného Československa.
Oslavy, které se konaly pod pořadatelskou taktovkou obce Kounov, se vydařily na
výbornou. Přálo jim počasí a těšily se i značnému zájmu návštěvníků z naší obce i okolí.
Oslavy zahájil a celým programem provázel
starosta obce Ing. Antonín Ryska. Důstojný
ráz slavnosti podtrhl zvoleným oděvem,
frakem a cylindrem. K působivému koloritu
slavnosti přispívaly i členky Kounovských
hašlerek v šatech ve stylu první republiky.
Úvodním bodem slavnosti bylo odhalení pamětního kamene u Stromu republiky,
slovanské lípy, vysazené v sousedství nového odpočinkového zákoutí před budovou
obecního úřadu. V projevu starosta obce
zdůraznil nezbytnost vzájemné pospolité
práce a společného úsilí všech občanů pro
budování ještě lepší budoucnosti Kounova
i budoucnosti naší vlasti (celý projev starosty obce si můžete přečíst na jiném místě
této stránky). Českou a slovenskou hymnu
nádherně zazpíval sbor dětí z kounovské
školy pod vedením Jany Melčové.
Následovalo odhalení pamětní desky
kounovskému rodákovi Rudolfu Turšnerovi
(1913-1989), který za 2. světové války sloužil v čsl. zahraniční armádě a po návrtu do
Kounova se v místním zemědělském družstvu vypracoval v uznávaného chmelařského odborníka. Za svůj přínos chmelařství
byl vyznamenán mezinárodním chmelařským řádem (životopis R. Turšnera najdete
na poslední straně občasníku). Vznik pamětní desky inicioval Ing. Svoboda, předseda Klubu vojenské historie v Rakovníku.

O výstavu starých fotografií a legionářských upomínek byl velký zájem.
Poté program oslavy pokračoval přednáškou regionálního vlastivědného publicisty Romana Hartla, který ve společenském sále hostince U Tří lip pohovořil
o událostech v Kounově v letech 19181938. Velkému zájmu návštěvníků oslav
se těšila i výstava historických fotografií ze
života v Kounově a výstavka legionářských
upomínek, která byla k vidění v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Program oslav završilo v sokolovně dojemné pásmo poezie v podání dětí z kounovské školy, pěvecké vystoupení sboru Berušky
a Barušky z Mutějovic a tanec Česká beseda
ve znamenitém provedení Kounovských
hašlerek. Nechybělo výtečné občerstvení
a na prostranství u sokolovny i zábavné
atrakce pro děti (kolotoče, labutě, střelnice).
U příležitosti oslav vydala obec novou
pohlednici Kounova, kapesní kalendářík
pro příští rok a také drobnou publikaci,
obsahující stručné vylíčení dějin Kounova
v letech 1918-1938.

Slavíme 100 let od vzniku Československé
republiky a 28. říjen je náš největší státní
svátek. Sto let je poměrně dlouhá doba
a mohl bych zde obsáhle hovořit o důležitých i méně důležitých milnících, které
tato doba lidem přinesla. Je správné si tyto
milníky historie připomínat, ale dle mého
názoru je pro nás nejdůležitější naše budoucnost.
Veliké výročí spojené s naší zemí nám
dává jedinečnou příležitost se na okamžik
zastavit v našem všedním shonu, připomenout si, kdo jsme, zamyslet se nad tím, kam
vlastně směřujeme a jaké jsou naše hodnoty. Díky své zkušenosti si myslím, že jediná
smysluplná cesta do budoucnosti vzhledem ke státnosti vede tzv. ze spodu, od Vás.
Vážení, žádná dotace, žádné státní
peníze nemohou nahradit úsilí jednoty
a vzájemné pospolité práce Vás samotných. Bez Vás jsou veškeré akce zbytečné,
prázdné. A tak buďme vzájemně silní, nebuďme lhostejní ke svému okolí, k rodnému kraji a své obci, protože jen tak dokážeme měnit naši vlast, naši obec, ale věřte
mi, i svět; jen musíme být vytrvalí.
Jsme však jen lidé; a přesto navzdory
nejrůznějším našim názorům, životním zkušenostem a náladám, které náš život provázejí, máme ve svém srdci rádi svou rodnou
hroudu, které říkáme Česká republika.
Věřím, že náš společný prostor (zejména ten náš kounovský), je pro nás důležitý
a že jsme přesvědčeni, že stojí za to si ho
vážit a hýčkat.
Stojíme zde před vysazenou lípou,
před stromem, který má v naší vlasti výsadní právo. Právo, že je stromem národním, tvary listů můžeme nalézt na standartě prezidenta i státní pečeti. Lípa je
však také symbolem jednoty, vzájemné
propojenosti, pravdy, svobody, důstojnosti
a lásky. Symbolem ideálů, z nichž se zrodil
náš stát. Lípa však půvabnou vůní svých
květů a korunou s vlídným stínem si své
postavení hájí i v dnešní době 21. století.
Stále je naším oblíbeným stromem, často
vysazovaným.
A tak i v naší obci v této tradici pokračujeme. Naše nová jubilejní lípa, před kterou zde slavnostně stojíme, ponese poselství naší kounovské historie.
Nezapomínejme na své kořeny a na
okamžiky, kdy jsme zde společně stáli. Ať
tato lípa krášlí toto místo, které pro ni bylo
upraveno.
Jak jsem již řekl, lípa je stromem oblíbeným a často vysazovaným jen pro potěšení a okrasu. Tuto lípu však vysazujeme
zcela účelově, na oslavu 100. výročí vzniku
Československé republiky. Je to lípa na paměť dalším generacím, a tak bude označena pro svou identifikaci kamenem, který
nyní odhalíme.

Rudolf Turšner, příslušník československé
zahraniční armády a vyznamenaný chmelař
Rudolf Turšner se narodil 1. května
1913 v Kounově. Otec Václav Turšner (18681936) byl studnař a havíř na dole v Mutějovicích. Otec byl dvakrát ženat. První manželství ve smíšeném území bylo německé
a 6 dětí navštěvovalo německé školy.
V druhém manželství matka Růžena, rozená Brabcová (1883-1967), byla Češka a děti
navštěvovaly české školy. Rodina vlastnila
domek a 3 hektary polností. V prvním manželství byli sourozenci: Adolf (1898-1969,
havíř), Václav (1900-1971, havíř), František (1900-1984, kuchař), Emil (1903-1928,
havíř), Antonín (1904-1967, havíř), Anna
(1906-1984, v domácnosti). V druhém
manželství: Emílie (1909), Rudolf (1913),
Hynek (1919, havíř), Josef (1919, havíř).
Rudolf vychodil v Kounově obecnou
školu a 3 ročníky měšťanky. Zůstal v zemědělství až do nástupu vojenské služby.
Základní vojenskou službu vykonal v letech 1935-1937 u dělostřeleckého pluku 1
v Praze-Ruzyni. Prošel poddůstojnickou
školou a pokračoval ve vojenské službě jako
délesloužící četař u stejného pluku v Praze. Po zřízení protektorátu byl začleněn do
vládního vojska. Rozhodl se k odchodu do
čs. zahraniční armády ve Francii. Ve skupině
pěti osob přešel na Slovensko, v Maďarsku
byl zadržen za nedovolené překročení hranic a na tři měsíce uvězněn. V dubnu 1940
se dostal do Jugoslávie, kde nastoupil na
loď do Francie, plující přes přístavy v Řecku,
Libyii a Alžírsku.
Ve Francii vstoupil do československého
vojska v Agde (27. 4. 1940). Sloužil u dělostřeleckého pluku 1. Na frontu ve Francii se
nedostal. Přeplul na lodi Viceroy of India do
Anglie, kde sloužil u dělostřelců. Dne 28. 10.
1941 byl povýšen na rotmistra dělostřelectva v záloze. Dne 15. 8. 1941 byl vyslán do
základního kurzu na základnu speciálního
výcviku STS 26 ve Skotsku, kde podstoupil
parašutistický výcvik. Podle Vladimíra Valeše z Chmelařského muzea v Žatci, autora
medailonku Rudolfa Turšnera v publikaci
Český chmel 2016, se Rudolf Turšner stal
jedním z instruktorů Zvláštní skupiny D
a měl na starosti cvičení v používání zbraní.
Byl zařazen do výcviku pro zvláštní úkoly
ve vlasti a společně s rotmistrem Josefem
Modřanským vytvořil výsadkovou skupinu IRON, jejímž cílem měla být likvidace
protektorátního ministra školství a kolaboranta s nacisty Emanuela Moravce. Na
jaře 1944 se členové výsadku přesunuli do
Itálie, kde tři měsíce čekali na rozkaz k zahájení operace. Operace IRON však byla odvolána a Rudolf Turšner se vrátil do Anglie.
Do konce války sloužil v Londýně.
Do vlasti se vrátil na podzim 1945. Byl
povýšen na štábního rotmistra. Při parašutistickém výcviku v létě 1946 utrpěl roz-

Úvodní slovo starosty
obce před odhalením
pamětní desky

Rudolf Turšner v roce 1945.
Reprodukce z publikace Český chmel 2016

Momentka z odhalení pamětní desky.
sáhlá zranění, která mu znemožnila další
působení v armádě. Na jaře 1947 se vrátil
do Kounova.
Během služby v Anglii se v roce 1942
oženil s Beryl Payne, v březnu 1943 se manželům narodil syn Milan Václav. V roce 1945
se Rudolf Turšner vrátil do osvobozeného
Československa sám, manželka se synem
měli dorazit později. Změna politické situace v roce 1948 jejich příjezd do Československa znemožnila a téhož roku bylo manželství rozvedeno. S manželkou a synem se
znovu setkal až v roce 1968 přímo v Anglii,
kam zavítal jako člen československé delegace chmelařů, účastnící se Mezinárodního
chmelařského kongresu v Londýně. Novou
životní partnerkou a oporou Rudolfa Turšnera se po roce 1948 stala Marie Krippne-

Vážení, sešli jsme se u místa, kde bude
odhalena pamětní deska štábního kapitána p. Rudolfa Turšnera, který sloužil
v britském vojsku. Mimo p. Turšnera patřil
k rodákům, který také sloužil v britském
vojsku, p. Josef Maryška.
Poměrně veliký počet obyvatel Kounova zažil útrapy koncentračních táborů.
Snad z vykonstruovaných příčin byly vězněni p. Emilie, Anna, Václav a Josef Turšnerovi, dále byly vězněni p. Jiří a František
Šobkovi a František Štiler. Pobyty v koncentračním táboře stály život Jiřího Tobiáše a Jiřího Rabase. Čest jejich památce.
A nyní již předávám slovo Ing. Svobodovi, který je předsedou Klubu vojenské
historie Rakovník, který přišel s návrhem
na pamětní desku p. Turšnerovi.

rová, vdova po německém obvodním lékaři
z Kounova, ubitém při poválečném odsunu
Němců z Československa ve sběrném táboře v Žatci.
Rudolf Turšner hospodařil samostatně
na 12 hektarech půdy, a to až do roku 1957,
kdy vstoupil do vznikajícího JZD Kounov.
Byl zvolen účetním družstva a posléze, po
úmrtí prvního předsedy družstva Miroslava
Porcala, i jeho předsedou. Funkci předsedy
JZD zastával pak do roku 1976.
Podle Vladimíra Valeše se JZD v Kounově proměnilo pod vedením Rudolfa Turšnera „ve skutečný podnik. Zatímco okolní
JZD rozdělovala vydělané peníze družstevníkům, v Kounově se stavělo, zvelebovalo
a investovalo. To se projevilo i ve chmelařství. Byly zde moderně vybavené ubytovny
a sušárny chmele byly vybavovány moderní
technologií. Poprvé u nás zde byly osazeny
hořáky německé firmy Heindl. Družstvo
stavělo i budovy občanské vybavenosti. Za
tím vším byl Rudolf Turšner.“
Doménou Rudolfa Turšnera bylo chmelařství. Po návratu z Anglie do Československa získával zkušenosti v tomto specializovaném zemědělském oboru od Františka
Šváchy v Milostíně. V roce 1964 byl Rudolf
Turšner za svůj přínos chmelařství oceněn
Mezinárodním sdružením pěstitelů chmele
Chmelovým řádem 1. stupně.
Rudolf Turšner zemřel 26. srpna 1989.
Zpracováno podle údajů v databázi československých parašutistů www.lib.cas.cz/
parasut a publikace Český chmel 2016.

