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V Y DÁVÁ OBE C NÍ Ú Ř A D KO U NOV

Svatba u kaple sv.Vojtěcha. Krásné romantické prostředí a opravená kaple sv.Voj-

těcha láká v hojné míře nejen turisty, ale i svatebčany. V sobotu 16.6. si zde řekli své ano nevěsta
Veronika Tichá a ženich David Imríšek z Mutějovic. Foto Jana Koláčková

Zprávy z obecního úřadu
Ve druhém čtvrtletí letošního roku zasedalo obecní zastupitelstvo dne 12. 6. a zabývalo
se mimo jiné :
1. Rozpočtové opatření a zpráva finančního výboru z kontroly v Základní škole
a Mateřské škole Kounov. Výborem bylo konstatováno, že hospodaření školy je v pořádku
a nebyly shledány závady, všechny dotazy
členů výboru byly zodpovězeny pracovnicemi
školy uspokojivě.
2. Příprava projektu na odkanalizování
obce. Firma INGAS Praha spol. s r. o. předala projekt pro Územní rozhodnutí k vyjádření
obce na akci „Splašková kanalizace a ČOV
650 EOKounov“, dokumentace je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, z řad zastupitelů nebyly vzneseny připomínky, na veřejném
projednávání s příslušnými dotčenými orgány
pokračujeme ve spolupráci s Ing. Topinkou,
bohužel stoupají náklady např. za příslib připojení čerpacích stanic k elektrické síti, za
smlouvy o smlouvách budoucích na věcná
břemena apod.

3. Centrální vytápění na biomasu. Dne
22. 5. 2013 se na pracovní zasedání zastupitelstva dostavil Ing. Picka jako určený stavební dozor a p. Folvarečný, kteří informovali o
stavu realizace stavby „Centrální vytápění na
biomasu v obci Kounov“ a přípravy na ni; stále
není ukončen výběr poskytovatele bankovního úvěru na dofinancování akce. V jednáních
se i nadále pokračuje, bližší termíny obnovení
prací zatím nebyly sděleny, ale předpokládá se
během letních měsíců.
4. Stále se opakující nešvary v obci:
- v důsledku nedisciplinovanosti občanů při
třídění odpadu došlo k poklesu tržeb od EKO-KOMu více než o třetinu. Pokud je v kontejnerech na tříděný odpad něco jiného, než tam patří, svozová firma přeřadí odpad do netříděného
a nejen, že nezaplatí, ale naúčtuje obci částku
jako za likvidaci odpadu netříděného
- upozornění občanů na množící se drobné
krádeže na místním hřbitově
- upozornění na nesmyslné a protizákonné
zasypávání potoka v lokalitě za mostkem
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- upozornění na množící se černé skládky
- stížnosti na nepořádek a chování brigádníků v ubytovně PROBIOSu
5. zápis stavební komise z místního šetření
dne 9. 5. 2013
a) ujíždějící stráň a škody po jarním tání –
pan Malý v žádosti o koupi pozemku uvedl, že
si vybuduje taras proti ujíždějícímu svahu, na
pozemku p. Skoupého bylo provedeno vyčištění kanálové vpusti, ve které byla zaklíněná
traktorová pneumatika, v lokalitě na budovou
čp. 65 bude omezen provoz pro vozidla nad 6 t
b) voda pod hospodou U tří lip – p. Turšner
zjistí vedení kanalizace a možnosti případného
vyčištění
c) voda ve sklepě OÚ – bude řešeno jímkou a čerpadlem
d) cesta k čp. 200 a odtok vody z PROBIOSu – odtok vody z areálu PROBIOS nepotvrzen, povrchová voda z cesty, p. Turšner
s p. Malým provedou drenáže, skruže od benziny, zřejmě nevhodné kvůli velkému průměru
e) odvedení povrchové vody od čp. 177
a 178 – řeší Ing. Ryska, který jedná s vlastníkem
komunikace, se správou a údržbou silnic, Telecomem, ČEZ a dalšími dotčenými orgány
f) cesta v Huprticích – nejasné vlastnické
vztahy, nutné geometrické zaměření, omezení
provozu vozidel nad 6t
Celé znění usnesení včetně zápisu
je k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz,
telefon 313 119 822.

Svoz TKO
Od 1. 7. je nutno vylepit na
popelnice známku na 2. pololetí,
jinak nebude svozová firma odpad
vyvážet. Upozorňujeme občany,
že nezaplacené poplatky za svoz
odpadu budou předány k vymáhání exekutorskému úřadu,
což bohužel obnáší pro dlužníky
zbytečné poplatky a další navýšení
dlužné částky.

Jaro v Kounově - jedna akce za druhou
Pouť ke sv. Vojtěchu
Tradiční poutní mši u kaple svatého
Vojtěcha sloužil v neděli 21. dubna rakovnický vikář MUDr. P. Vojtěch Novák.
V současné době již firma Král PM
Centrum, s.r.o., Plzeň dokončuje opravu interiérů kaple, kterou bychom chtěli
slavnostně otevřít na svátek svatého Vojtěcha v příštím roce. Stavba se zpozdila
kvůli dlouhotrvající zimě, kdy musely
být práce přerušeny. Po zimě se bohužel
ve velké míře projevily i závady na vnější omítce, která začala opadávat. Reklamace byla u uplatněna u firmy TESMO,
s.r.o. Plzeň, která prováděla opravu před
dvěma lety. Firma reklamaci uznala a přislíbila během letních měsíců nápravu.

Pouť ke sv. Vojtěchu.

Pálení čarodějnic.

Pálení čarodějnic
Hasiči a Svaz žen uspořádali v úterý
30. 4. pro děti lampionový průvod a zapálili vatru s čarodějnicí. Následovalo oblíbené opékání buřtů.

Den matek
Tradiční odpolední program u příležitosti dne matek 11. 5. připravil obecní
úřad. S velice pěkným programem vystoupily děti z mateřské školky a žáci naší
základní školy. Nezklamali ani ostatní
účinkující, kterými byli již tradičně klienti
Domova bez zámků z Tuchořic, ženy ze
Senomat, Berušky a Barušky z Mutějovic,
mažoretky Sokola Rakovník, Tuchoholky
a naše Kounovské Hašlerky.

Pálení čarodějnic.

Pálení čarodějnic.

Rybářské závody
V sobotu 18. května uspořádali T.
Vitner, B. Machač a P. Houdek pod záštitou Mysliveckého sdružení Hubert na
Velkém rybníku v Kounově již 4. ročník
rybářských závodů. Přes velice nepříznivé
a deštivé počasí se sešlo 22 rybářů. Vítězem se stal Petr Zejmon.

Dětský den.

Dětský den
Zajímavý program pro děti vymysleli pořadatelé dětského dne, který se konal
8. 6. u sokolovny. Lenka Smolová spolu
s hasiči připravili odpoledne plné soutěží,
her a ukázek požárního sportu. Počasí tentokrát přálo pořadatelům i dětem, které si
odnesly velké zážitky, především z řádění
v technické pěně, kterou pro ně nachystali hasiči z Tuchořic. Pořadatelé děkují
sponzorům, kterými byli Petr Vlček, Petr
Hlaváček, Karel a Tomáš Turšnerovi, Věra
Lapková, František Ševíc, Miroslav Novák, COOP Rakovník, POGGR Rakovník, pivovar Bernard, Svaz žen Kounov,
FK Kounov, ADECO a VALEO.

Den matek.

Den matek.

Různé
● Upozorňujeme na nové informační stránky
Vodohospodářského sdružení Rakovnicka
(VSOR) www.vsor.cz, kde je možno nalézt
zajímavé informace, především o cenách
vody, rozborech vody, krizová čísla, ale
i o valné hromadě sdružení, která se konala
15. 4. 2013, a další.

Zřícená část čp. 26.
● Dne 7. dubna se zřítila další část objektu
čp. 26 (Židovna). Vlastník objektu i stavební
úřad byli neprodleně informováni. Dle získaných informací objekt posoudil statik a majitel se rozhodl budovu opravit. Během letních
měsíců by údajně mělo dojít k zajištění zřícené části a následně k opravě střechy celého
objektu.

Základní škola a mateřská škola
Pomalu sec blíží konec června a my
hodnotíme některé akce, které na škole
proběhly během posledních měsíců.
Dvě akce pro své spolužáky připravili
žáci devátého ročníku. Poslední dubnový
den patřil ,,Čarodějnicím“. Žáci 1. stupně
pod vedením starších spolužáků prožili
velmi pěkné dopoledne. Aby nepřišli o zážitky ani žáci 2. stupně, připravili jsme pro
ně sportovní dopoledne. Sice stejně jako
,,Dětský den“ se uskutečnil až na druhý
pokus, ale nakonec se obě akce vydařily
a děti si je užily.
Přiblížil se 7. červen a i přes to, že bylo
páteční odpoledne, škola ožila dětským
smíchem a štěbetáním. Chystalo se odpoledne plné her. Děti si užily spoustu legrace.
Po hrách se posilnily opečenými špekáčky,
které si pod vedením paní učitelek opekly
na ,,Sokolovně“. Kolem půl deváté si poslechly pohádku o školních skřítcích a uložily se ke spánku. Poklidný pozdní večer
byl přerušen ,,Nočním putováním za skřítky“. V některém z dětí byla sice malá dušička, když procházelo ,,Stezku odvahy“,
ale když na ně na konci čekal poklad, bylo
vše zapomenuto. Potom už škola utichla
a všichni se uložili k zaslouženému odpo-

činku. Akce se vydařila, některým žákům
se ani nechtělo domů.
Zmínila jsem se o sportování. Několik našich žáků se zúčastnilo okresních
sportovních soutěží. Štafeta na 4x60m si
nevedla špatně. Skončila na 3. místě. Ani
v dalších disciplínách se naši žáci neztratili.
Za zmínku stojí také účast členů šachového kroužku pod vedením pana Hesse
z Pnětluk na turnaji v Postoloprtech – 5.
místo Jiřího Vondráčka nás velmi potěšilo.
Doufám, že se jim bude dařit i na nadcházejícím turnaji. Poděkování také patří všem
žákům, kteří se zúčastnili soutěže zdravotních hlídek.
Závěrem bych ráda využila tohoto příspěvku také k pozvání rodičů a přátel školy
na ,,Školní akademii“, která se koná dne
25. 6. 2013 od 15 hodin. přijďte podpořit
naše žáky, kteří věnovali přípravě na vystoupení mnoho času i sil.
Pak už nás čekají závěrečné práce
a 28. června se všichni žáci rozejdou na
hlavní prázdniny. Už se určitě těší. Přejeme
všem hezké léto a v září se opět budeme
těšit na shledání s Vámi.
Mgr. Zdeňka Mixová, ředitelka školy

● Poslanecký den s poslankyní Poslanecké
sněmovny, místopředsedkyní rozpočtového
výboru a místopředsedkyní KSČM Miloslavou Vostrou se uskutečnil na obecním úřadě
v pondělí 8. 4. Zajímavé setkání s bohatou
diskuzí a čerstvými zprávami z Parlamentu
se bohužel setkalo s malým zájmem ze strany
občanů.

Připravujeme

Návrh na vzhled nových panelů v expozici řad.

28. 9. 2013 se uskuteční křest
knihy Mgr. M. Černého: Kounov,
obec na rozvodí, spojený s autorským čtením a dalším doprovodným programem, oficiální vernisáž
nové stálé expozice v muzeu Kounovských kamenných řad a nové
turistické stezky na vrch Špičák.
Putování za zvířátky na hájovnu.
Děti i učitelky z mateřské školky již
několik let citelně postrádají venkovní hřiště, které vždy bývá a bylo součástí areálu
školky. Vzhledem k jeho stáří a opotřebování inspekce BOZP a hygieny nedoporučila provozování stávajících herních prvků,
které musely být zrušeny. Na nové hřiště se
zatím nedaří získat potřebné finanční prostředky, i když se jedná o prioritu obecního zastupitelstva. Pedagogický personál
vodí děti na hřiště u sokolovny, které je sice
v pořádku a má všechny potřebné certifikáty, ale cestování s dětmi je pro jejich dozor
velice složité a fyzicky náročné vzhledem k
vybavení, které děti musí mít sebou. Učitel-

ky s dětmi absolvují však i náročnější exkurze, jako je například putování za zvířátky
na hájovnu, spojené s opékáním buřtů a odbornou exkurzí. Kolektiv mateřské školky
děkuje pracovníkům Lesů České republiky
a panu Fraňkovi za věcné ceny, ale především za to, že se jim v pátek 7. 6. celé dopoledne věnovali. Děti si pod jejich dohledem
vyzkoušely střelbu ze vzduchovky a dozvěděly se mnohé o přírodě a o práci myslivců.
Další zajímavou aktivitu pro děti, rodiče
i další hosty připravil kolektiv mateřské školy na pátek 21. 6., kdy na zahradě mateřské
školy proběhne „Pravěké grilování“ a následně děti stráví noc v prostorách školky.

Výsledky a rozpis jarních
zápasů IV. třídy OP
ve fotbale

SDH chystá kroužek mladých hasičů

Meteor Hřebečníky - FK Kounov 3:2
Góly: M. Porcal 2
FK Kounov - Sokol P. Újezd 4:0
Góly: P. Huttr 2, J. Koukal, F. Amler
ESTA Oráčov B - FK Kounov 4:3
Góly: František Amler 2, Jiří Hubička
FK Kounov - Sokol Mšec B 1:3
Gól: R. Pokorný
FK Kounov - TJ Slabce 2:4
Góly: H. Minařík, J. Hubička
ČL Kolešovice B - FK Kounov 3:0
FK Kounov - TJ Roztoky B 2:5
Góly: M. Porcal, Z. Dupáč
FC Hořesedly - FK Kounov 2:8
Góly: J. Dědek, H. Minařík, M. Porcal,
F. Amler, M. Amler,
M. Pochman, Z. Kukla, D. Čech
FK Kounov - TJ Šanov 1:0
Gól: D. Rais
FK Kněževes B - FK Kounov 5:1
Gól: J. Dědek
FK Kounov - FC PO Olešná B 5:0
Góly: H. Minařík, M. Porcal, F. Amler,
J. Koukal, J. Hubička
Baník Lubná - FK Kounov 11:1
Gól: F. Amler
FK Kounov - Sokol Petrohrad
Hraje se 22. 6. od 10 hodin.

Společenská
kronika
Narozené děti
Tadeáš Káža (čp. 44)
* 15. 4. 2013
Izabela Amlerová (čp. 206)
* 16. 5. 2013
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !

V uplynulém období
oslavili svá jubilea
90 let: Helena Jirkalová
70 let: Anna Kučabová, Daniel Baxa
60 let: Marie Radová,
Vladimír Kučaba
50 let: Václava Nedvědová
Zlatou svatbu oslavili
dne 27. 4. 2013 manželé
Jana a Jaroslav Vlasákovi (čp. 131)
BLAHOPŘEJEME!

Nejsou již mezi námi
Adéla Rysková (čp. 159) † 23. 4. 2013
Petr Dlouhý (čp. 123)
† 24. 4. 2013
Jarmila Paterová (čp.172) † 25. 4. 2013
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Cvičení ve Svojetíně.

Hasiči se zaměřili na práci s mládeží.

Po letošní dlouhé a tuhé zimě přišlo studené a deštivé jaro, které výrazně zhoršilo
stav především komunikací. V naší obci nedošlo naštěstí k žádným záplavám, tudíž ani
následným škodám. Vodu vniklou do většiny sklepů naši hasiči obětavě odčerpávali.
Hasiči měli napilno i jinak. Kromě pravidelného cvičení okrsku, které se konalo
14. 6. ve Svojetíně, se dne 27. 4. spolu se
svou Avií účastnili traktoriády v Praze Libni. Hlavní svou činnost však soustředili

na práci s mládeží a náboru mladých hasičů. Dětem prezentují svou činnost a snaží
se je s významem hasičů seznámit např. při
společenských akcích jako je den dětí nebo
pálení čarodějnic.
Od září chce SDH založit ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Kounov kroužek mladých hasičů. Zkušenosti
s prací s mládeží čerpají u hasičských sborů
okolních obcí, které přislíbily v tomto směru pomoc.

Historky
z Kounova

nezbylo polozoufalému ženichu nic jiného,
než že po několikahodinném „stavu obležení“ vsedl s nevěstou potají do kočáru a ujel
rychle do Nečemic, kde byl konečně po přestálých úzkostech oddán. Na den své svatby
bude asi dlouho pamatovati. Rozumí se, že
svatba za tak nezvyklých okolností konaná
vzbudila mimořádnou pozornost a je v místě i v okolí živě přetřásána.

Vybráno z dobového tisku.

Svatba s překážkami
V Kounově měl býti dne 16. t. m. oddán železniční zřízenec, mladý vdovec
R. z Ústí n. Labem a oddavky měl vykonati v zastoupení nemocného tamního
p. faráře sousední p. farář nečemický. V noci
před svatou přijela však do Kounova z Ústí
n. L. dřívější milenka R.-ova se svou matkou, dámou velice robustní a energickou,
a s malým děckem, jehož otcem je jmenovaný R., a chtěly mermomocí oddavky R.-ovy
překaziti. Poněvadž to dle platných zákonů
a z důvodů, které zrazená milenka uváděla,
není přípustno, hodlala se oklamaná milenka R.-ovi pomstíti tím způsobem, že chtěla
mu v kostele resp. na ulici udělati skandál.
Za tím účelem střežily obě dámy zraky
Argusovými dům, v němž bydlí nevěsta
a ve kterém se ustrašený ženich skrýval,
aby včas „zakročily“. Za těchto okolností

(Národní politika 21. 1. 1913)

Přepadený obchodník
Na cestě mezi obcemi Kounov a Mutějovice byl dne 15. 1. přepaden a o peníze
60 K oloupen obchodník Gustav Taussig.
Jako pachatel této loupeže byl vypátrán
a zatčen 20letý honák dobytka Václav Č.
z Krupé. Týž zpozoroval v Mutějovicích
obchodníka a napadlo mu, aby si opatřil
pěníze na pití. Číhal tudíž na cestě, až obchodník půjde domů, načež provedl loupež. Po spáchaném činu vrátil se do Krupé,
kde ve společnosti svých kamarádů hýřil.
Při návratu domů byl lupič zatčen a do vazby k soudu dopraven.
(Národní listy, 24. 1. 1917)

Obecní úřad přeje všem
příjemnou dovolenou a prosluněné prázdniny

