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4. Přípravou projektu
na odkanalizování obce.
•
V současné době řešíme připojení
čerpacích stanic a ČOV na odběrnou síť ČEZ a souhlasy vlastníků s
umístěním a provedením stavby na
pozemcích.

Foto: Růžena Srpová.

Křest knihy o Kounovu. Za nevídané účasti přihlížejících byla 28. 9. pokřtěna kniha
M. Černého Kounov - obec na rozvodí. Roli kmotry přijala spisovatelka H. Pawlovská. Viz str. 2.

Zprávy z obecního úřadu
Ve třetím čtvrtletí zasedalo obecní zastupitelstvo dne 25. 9. a zabývalo se mimo jiné:
1. Bezúplatnými převody majetku:
•
Římskokatolická farnost Rakovník
nabízí darovací smlouvu na kapli
sv.Vojtěcha včetně pozemku pod
kaplí. Smlouva je spojena s věcným
břemenem využití pro církevní obřady. Žádná další omezení neobsahuje, přesto zastupitelstvo nesouhlasí
s věcným břemenem a doporučuje
další jednání s církví.
•
Státní pozemkový fondu ČR po
třech letech od přijetí žádosti obce
nabízí uzavření smlouvy o převodu pozemku KN 789/1 – třešňovka. Pozemek p.č.318/3 za školou
fond stále prověřuje, neboť je nutné
jeho geometrické oddělení a převod pozemků p.č.KN 2048, 1392/9
a PK 1392/1, a 1395/1, 1396 (pozemky okolo hřiště a pod kabinami)
byl SPF zamítnut.
2. Výpovědí veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi obcí Kounov a Městem
Rakovník ze dne 11. března 2011
o odchytu toulavých zvířat.

•

Dne 12. 6. 2013 byl zastupitelstvem
projednán návrh dohody o změně
veřejnoprávní smlouvy na odchyt
toulavých zvířat v katastru obce
Kounov městskou policií Rakovníka a bylo doporučeno neuzavírat
dohodu, neboť v současnosti má
obec smlouvu s útulkem v Jimlíně,
který nabízí obci lepší podmínky.
Dle právničky Města Rakovník toto
projednání nestačí a je nutno Veřejnoprávní smlouvu mezi obcemi vypovědět.

3. Úpravou Obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování kom. odpadů.
•
Změna se týká termínů placení na
základě připomínek svozové firmy.
Za první pololetí je nutno zaplatit do 28. 2. a za druhé pololetí do
31. 7. každého roku. Po tomto termínu nebude svozová firma odvoz
na staré známky již provádět. Částka 600 Kč za osobu a rok zůstává a
rovněž i možnost rozdělení částky
do dvou pololetních plateb.

5. Centrálním vytápěním na biomasu
•
Dne 12. 9. 2013 se na pracovní zasedání zastupitelstva dostavil zástupce
hlavního dodavatele a informoval
členy zastupitelstva o stavu realizace stavby a přípravy na ni. Firma
GASCO s.r.o. nabízí záruky za úvěr
na dofinancování akce
6. Stížnostmi a žádostmi občanů
a organizací
•
Sportovní klub FK Kounov požádal
o nákup sekačky na údržbu hřiště.
Zastupitelstvo souhlasí s nákupem,
sekačka zůstane v majetku obce,
sekat hřiště budou obecní zaměstnanci a FK bude sekání obci platit. Sekačku zakoupí p. J. Turšner
a Ing. Ryska po dohodě se sportovci.
•
Zastupitelstvo vyhovělo žádosti
pana Jiřího Bartůška o přidělení
bytu v čp. 44 po panu Josefu Malém. Pan Malý přidělený byt odmítl
s odkazem na svůj současný zdravotní stav, kdy potřebuje péči jiné
osoby.
•
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
stížnost manželů Havlíčkových
ohledně odvodnění přístupové komunikace k domu čp. 60 a nechalo stav prověřit stavební komisí.
Ta konstatovala, že vybudované odvodnění je funkční.
•
Ve věci stížnosti manželů Havlíčkových na sousedské vztahy doporučuje zastupitelstvo jednání na správním odboru MěÚ Rakovník, který za
obec vede agendu přestupků.

Celé znění usnesení včetně
zápisu je k dispozici na obecním
úřadě a internetových stránkách
www.obec-kounov.cz, tel. 313 119 822.

Největší událostí letošního roku bylo
bezesporu vydání knihy Kounov obec na
rozvodí autora Mgr. Miroslava Černého
a její křest.
Na otázku, jak vznikl název knihy odpovídá sám autor: “Z velkého množství
kounovských zajímavostí je těžké vybírat.
Já jsem vybral jednu, která je málo známá
a vložil ji i do podnázvu knihy. Obec Kounov leží na rozvodí dvou velkých řek, jde
o Ohři a Berounku. Tato skutečnost tvoří
z obce zvláštní místo – hranici i spojnici
různých oblastí. Střetávají se zde různorodé
vlivy, setkávají se odlišné typy krajiny, dělí
se zde územní správa a v minulých dobách
tu probíhala jazyková i kulturní hranice.“

kníže Václav s družinou, v níž nechyběl ani
svatý Vojtěch. Po přivítání knížete chlebem
a solí, kterého se ujala děvčata z opočenské
Myslivny, a Svatováclavském chorálu v provedení souboru Berušky a Barušky z Mutějovic, promluvil kníže Václav k přítomným
projevem, z něhož bylo patrné, že naše
současné problémy jsou obdobné těm, které měli naši předkové před téměř tisíci lety.
Po projevu sv.Václava požehnal Kounovu
svatý Vojtěch, poslední z rodu Slavníkovců,
kterého uvítala Vilma Svobodová z lounského klubu Seniorů.
Při vlastním křtu knihy se na pódiu sešli
kníže Václav, svatý Vojtěch, starostka obce
Kounov, Halina Pawlowská a samozřejmě

poklona a poděkování patří též kapele The
Villains, která bavila návštěvníky celé odpoledne též bez honoráře. Členové kapely,
jmenovitě kapelník Ing.Georgi Štilijanov
CSc., sami nabídli, že si u nás rádi zahrají
a zavzpomínají na staré časy chmelových
brigád. Jejich vystoupení sklidilo ovace.
Kromě počasí, které vyšlo stoprocentně, má největší zásluhu na zdařilé akci pan
JUDr. Milouš Červencl, ředitel Národního
památníku Lidice, který celou akci nejen
bravurně moderoval, ale v podstatě i vymyslel. K její realizaci si přizval partu svých
známých a přátel, kteří vše zorganizovali pro
potěšení své i potěšení ostatních, bez nároku
na odměnu.

Křest knihy
Kounov: obec na rozvodí
Kniha, která vznikala více než dva roky,
je o obci jako takové, o její historii od pravěku až po současnost, ale i o lidech, kteří tuto
historii tvořili a jsou její součástí. Připomíná
nám, že i my máme být hrdi na svoji obec a
svoje předky, kteří ji budovali.
V knize je otištěna více jak stovka fotografií, většinou se jedná o snímky historické.
Obec vydala knihu nákladem 300 výtisků, které byly okamžitě rozebrány.
K zájmu o knihu určitě přispěl i její
křest pěti kmotry s bohatým doprovodným
programem v den české státnosti na svátek
svatého Václava dne 28. 9. 2013.
Samotnému křtu předcházely ukázky
práce hasičů s dětmi SDH Krupá a SDH Domoušice za asistence SDH Kounov a Kounov u Dobrušky, viz samostatný článek.
Na velkém počtu diváků, kteří se sešli
u sokolovny, mělo svůj podíl i krásné slunečné podzimní počasí bez jediného mráčku. Denní tisk uváděl až osm set návštěvníků. Jenom krojovaných účinkujících bylo
téměř sto osmdesát.
Vlastní křest knihy zahájili čestnými
salvami Rakovničtí ostrostřelci a historická
skupina Skupina historického šermu Týřov.
Křivoklátští trubači uvítali fanfárami starostku Kounova, která všechny účastníky
přivítala.
Pěvecký sbor Kvítek z Loun státní
hymnou připomněl státní svátek. O knize
krátce promluvil její autor Miroslav Černý.
Nostalgie z chmelových brigád přivedla do
Kounova po čtyřiceti letech také paní Halinu
Pawlowskou, která se stala jednou z kmotrů
knihy. Kromě chmelových brigád zavzpomínala na první lásky, které zde prožívala. Nadneseně uvedla, že spisovatelkou se
vlastně stala kvůli nešťastným láskám prožitým právě v Kounově. Poté o přečetla ukázku z knihy, přijel na koni patron České země

Obálku knihy navrhl Roman Hartl.
autor knihy. Setník Sboru rakovnických ostrostřelců otevřel šavlí láhev šampaňského,
takže kniha byla pokřtěna jak se patří.
Po odjezdu knížete s manželkou a jízdní
družinou došlo k šarvátce mezi ozbrojeným
doprovodem kvůli přízni krásných Děvčat
z Myslivny. Václav se tedy ještě vrátil, aby
zjednal pořádek a napomenul znesvářené
strany. Po těchto slavnostních chvílích se
prostor před pódiem postupně zaplnil tanečnicemi zumby z Krupé, postoloprtskými mažoretkami a coutry tanci v provedení
Hašlerek z Kounova. Závěr odpoledne patřil
bluesrockové skupině The Villains.
Pochvalu zaslouží všech 180 účinkujících, jmenovitě Halina Pawlowská, Ing. Petr
Bendl jako Václav, kněžna Martina Krausová, dr. Jiří Vaníček jako Vojtěch, jezdecká
skupina Garuda z Cínovce, psovodi s vlkodavy, Rakovničtí ostrostřelci, Křivoklátští
trubači, skupina historického šermu Týřov,
Děvčata z Myslivny, Senomatské ženy, Senior klub Louny, pěvecké sbory Berušky
a Barušky z Mutějovic a Kvítek z Loun,
taneční skupiny Postoloprtské mažoretky,
Hašlerky Kounov a Zumba Krupá. Hluboká

Vážím si práce všech, kteří se zapojili do práce a připravili pro nás všechny tak
krásnou atmosféru. Jsem ráda, že se podařilo
zapojit občany do práce pro obec, podnítit
jejich zájem o její historii a snad i upevnit vzájemné vztahy. Velké díky patří také
všem, kteří se podíleli na vytvoření skvělého
zázemí pro účinkující, především děvčatům
ze školní kuchyně za vynikající guláš, paní
Martě Amlerové a Dáše Pleierové za skvěle upečené cukroví a všem zaměstnancům
obce a dobrovolníkům za obsluhu, úklid
a další pomoc.
O akci se psalo v superlativech v denním
tisku, fotografie a články je možno nalézt na
stránkách obcí Opočno a Touchovice, u vydavatelství Rakovnicko, Raport, Rakovnický deník, ale i Ohře Media a dalších.
Z akce byl pořízen videozáznam, který
by měl být k dispozici během listopadu.
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Návštěva
z Kounova u Dobrušky
Nejvíce nás potěšila návštěva delegace
našich přátel ze stejnojmenné obce Kounov u Dobrušky včele s panem starostou
Ing.Jaroslavem Baškem. Naše delegace
navštívila tuto nádhernou obec v loňském
roce při příležitosti 100 let výročí založení
tamějšího hasičského sboru. Byli jsme nadšeni atmosférou, která v obci panuje, tím, jak
občané drží pospolu, jak jsou hrdi na svou
obec, kterou si vlastními silami zvelebují.
Se zástupci Kounova u Dobrušky jsme
kromě soboty strávili ještě celé nedělní dopoledne a dovolili jsme se pochlubit také
našimi úspěchy a naší prací. Prošli jsme se
po celém katastru obce a představili naše
zajímavosti. Atmosféra setkání byla velice
příjemná a těšíme se na další spolupráci.

Fotografie

Muzeum řad
a Špičácká stezka

ogramiáda
ra knihy Miroslava Černého
motry knihy Haliny Pawlovské.

e pořídil Petr Kadeřábek.

S hosty z Kounova u Dobrušky.

Obec stále intenzivně pracuje na projektu „Kounovské kamenné řady, stálá expozice a tematická stezka“, který se blíží k dokončení. Slavnostní otevření je připraveno
na jaro, tedy na zahájení příští turistické sezony. Trasa naučné stezky, která vede do lokality Špičák, byla proti původnímu návrhu
pozměněna, protože Lesy České republiky
se rozhodly na svých pozemcích vybudovat
pro návštěvníky lesa vlastní trasu v rámci
akce Program 2020.
Naše stezka začíná u muzea Kounovských kamenných řad, respektive u bludiště, a pokračuje kolem sochy Otevřená
náruč přes železniční mostek. Zde je nově
umístěna socha Panenky Marie, která původně stávala za obcí na křižovatce cest
k Milostínu a Mutějovicím. Dnes je tato lokalita nepřístupná, proto jsme se rozhodli
pro přemístění torza, které se zde našlo, na
místo frekventovanější. Pomoc se stěhováním těžkého podstavce nabídl pan Karel
Komárek, vlastní instalaci sochy pan Jan
Turšner, a samozřejmě největší zásluhu
mají všichni zaměstnanci obce. Vlastní socha je dílem pana Václava Kroba, který při
jejím zhotovení vycházel ze zachovaného
fragmentu její spodní části.
U sochy se stezka rozděluje, jeden směr
ukazuje ke kapli sv. Vojtěcha, jejíž celková
oprava byla letos dokončena opravou interiéru. Druhá cesta pokračuje pod Somperkem na silnici a dále lesem až ke Špičáckým kamenům. Stezka je značena šipkami
od pana Jana Koláře a je na ni umístěno pět
velkých informačních tabulí, jejichž autorem je pan Roman Hartl.
Pan Hartl je též autorem všech nově instalovaných panelů v expozici, kromě obrazu „Rekonstrukce zátoky permokarbonského jezera v Kounově“, který namaloval pan
Jiří Svoboda.
Součástí expozice
je rovněž ručně malovaná mapa obce a jejího nejbližšího okolí.
Tato mapa je také
součástí internetových stránek
obce.
Na instalaci
expozice se dále
podíleli pracovníci
Národního
muzea,
konkrétně
RNDr. Boris Ekrt,
pracovníci
Muzea
T. G. Masaryka
v Rakovníku, Muzea Karla Polánka
v Žatci a další.
Všem děkujeme za
spolupráci, za zapůjčení či darováMariánská socha
ní exponátů a rozod Václava Kroba.
hodně počítáme s
dalšími společnými projekty.

Společenská
kronika
Narozené děti
Matěj Malý (čp.65) * 13. 7. 2013
Nella Zárubová (čp.139) * 28. 7. 2013
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !

Vítání občánků

Členky Sboru pro občanské záležitosti paní Zdeňka Amlerová a paní
Zdeňka Dubinová připravily v sobotu
14.9.2013 na obecním úřadě malou
slavnost, při které byli mezi občany
Kounova přivítáni Matěj Malý, Izabela
Amlerová a Dominika Pospíšilová.
Slavnostní atmosféru sobotního odpoledne umocnily svou recitací Kristýna
Huttrová a Jiřina Vlčková.

V uplynulém období
oslavili svá jubilea
80 let: Květuška Andrlová
70 let: Evžen Dubina
60 let: Jiří Andrle, Anna Hlavatá
50 let: Jiří Zeinert

Zlatou svatbu oslavili dne 30. 7. 2013
manželé Zdeňka a Roland Amlerovi.

Sbor dobrovolných hasičů Kounov
Kounovský sbor dobrovolných hasičů se
v letošním roce systematicky zaměřil na získávání nové členské základny. Okamžitě, jak
se děti vrátily z prázdnin do školy a školky,
spustili hasiči agitační kampaň. Její součástí
byl také den s mateřskou školkou 11. 9. 2013.
Hasiči zde předvedli dětem svou techniku, vysvětlili jim, na co se používá, jaké je poslání
hasičů, ale nechali dětem také prostor, aby si
vše osahaly a vyzkoušely.

Den s mateřskou školkou.
Největším zážitkem pro děti byly praktické ukázky práce hasičů s dětmi dne
28. 9. 2013, kterých se zúčastnily hasičské sbory z Krupé pod vedením Pavla Mixy
a z Domoušic pod vedením Pavla Krila. Vše začalo kolem 13 hod ukázkou, co vše děti dělají.
V podání dětí SDH Domoušice, které měly
připravených pět stanovišť, na nichž probíhalo
stříkání hadicí na cíl, hod granátem na cíl, poznávání značek a orientace podle buzoly, hod
hadicí s namotáním hadice a vázaní uzlů. Dále
děti z Domoušic sdělovaly ostatním, co se ještě
učí. Vyzdvihovaly především základy první pomoci. Děti z SDH Krupá předvedly, jak vypadá samotný útok a běh přes překážky. Diváků
a hlavně dětí bylo hodně a hlavně si děti mohly

BLAHOPŘEJEME!

Ukázka práce s dětmi 28. září.

Nejsou již mezi námi

vše vyzkoušet, a to i několikrát za sebou. Z Domoušic přijelo 20 dětí a 7 dospělých, z Krupé
přijelo 13 dětí a 5 dospělých. Tak velký ohlas
jsme rozhodně nečekali. Během celé akce probíhal nábor dětí, což mělo velký úspěch, vzhledem k počtu přihlášených. Já jsem pobíhala
po celou dobu mezi dětmi a ten jejich krásný
úsměv a zvědavost mě nabíjela. Byl to krásný

Zdeňka Dubšová (čp. 94) † 10. 6. 2013
Helena Jirkalová (čp. 148) † 2. 7. 2013
Jaroslav Turšner (čp. 1) † 3. 8. 2013
Věra Šmídová (čp. 70) † 15. 8. 2013
Jiřina Kučabová (čp.175) † 12.10.2013
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

pocit, i když vím, že to bude náročná práce, ale
je to úžasný pocit učit děti něco, co má smysl.
S myšlenkou, že se založí „Mladý hasič“ jsme si pohrávali delší dobu. Vše jsme
probírali ze všech stran a nakonec se dne
28. září 2013 uskutečnil nábor. Mohl se přihlásit každý, kdo měl zájem. Úspěch byl nečekaný,
k 28. 9. 2013 se nám přihlásilo 13 dětí od 2 let
do 10 let a dva dospělí .
Dne 13. 10. 2013 jsme byli s dětmi pozváni do Domoušic na branné cvičení. Naše
děti nevěděly oč půjde, ale měly tu možnost
si cvičení vyzkoušet a moc se jim to líbilo. Dokonce některé děti nás překvapily tím, co vše
znají a umějí.

Prohlídka hasičské zbrojnice.
Pravidelné schůzky s dětmi jsme zahájili
16. 10. 2013. Schůzky se budou konat každou
středu od 17 hod na sále U Třech Lip. „Mladý
hasič“ bude fungovat od září do června, přes
prázdniny budou mít děti volno. Děti byly seznámeny s osnovami, aby věděly co je čeká
a co se budou učit. Během roku se děti naučí
například uvazování uzlů, základy první pomoci, co se čím hasí, jaký hasicí přístroj se má
používat a který se použít nesmí, topografické
značky, orientace podle mapy a buzoly, střílet
ze vzduchovky, běh přes překážky , štafetu
a samotný útok, který budeme děti učit až na
jaře u velkého rybníka. Na jaře děti čeká jedno branné cvičení, což zabere jeden celý den.
Děti se již stačily seznámit s hasičskou zbrojnicí a celou její výbavou, včetně zásahového
vozidla, které jsme pojmenovali „Beruška“.
Zájemci si vyzkoušeli rozhazovaní a motání
hadic a uvazování uzlů.
Mladý hasič je pod dozorem velitele jednotky Josefa Černého, mladší děti vede paní
Jaroslava Černá a dvě instruktory Jaroslava
Černá ml. a Nikola Tomešová.
Pokud má někdo zájem je možné každou
středu od 17 hodin se přijít podívat.
Jaroslava Černá
vedoucí práce s dětmi, SDH Kounov
Kromě aktivit s dětmi se kounovští hasiči
zúčastnili ještě traktoriády ve Hředlích 5. 7.,
130. výročí založení SDH v Krupé spojené
s oslavami 660. výročí založení obce dne
22. 6., výročního aktivu hasičů ve Hředlích
dne 17. 8. a pravidelného okrskového cvičení
v Mutějovicích dne 20. 9. 2013.

Připravujeme - Mikulášské rozsvícení vánočního stromu u OÚ s překvapením a ohňostrojem.

