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Změny v kanceláři
i na webových stránkách

Deset zastavení s chmelem a pivem. Až do konce května si v expozici kounov-

ských řad můžete prohlédnout unikátní putovní naučnou stezku obecně prospěšné společnosti
Rakovnicko, věnovanou chmelařství a pivovarnictví na Rakovnicku. Více na str. 3.

Zprávy z obecního úřadu
V prvním čtvrtletí letošního roku zasedalo obecní zastupitelstvo dvakrát, a to 13. 2.
a 20. 3., a zabývalo se mimo jiné:
1. Schválením závěrečného účtu za rok
2012: Příjmy 11.358.926,83 Kč (z toho daňové 5.005.322,99 Kč, nedaňové 581.540,34
Kč, prodej nemovitostí 156.060,- Kč, přijaté
dotace 5.616.003,50 Kč)
Výdaje10.902.202,99 Kč (z toho běžné
výdaje 10.286.602,99 Kč, neinvestiční příspěvek ZŠ 1.411.618,- Kč, opravy 5.099.920,50
Kč, kapitálové výdaje 615.600,- Kč)
2. Projednáním výsledku auditu Krajského úřadu Středočeského kraje. Přezkoumání hospodaření obce provedly pracovnice
Krajského úřadu Středočeského kraje dne
15. 3. 2013. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období
r. 2012. Při kontrole hospodaření obce Kounov byly zjištěny chyby a nedostatky menší
závažnosti. Bylo zjištěno pozdní schvalování
rozpočtových změn. Dále bylo zjištěno, že

skutečný stav nebyl při dokladové inventuře
ověřen podle inventarizačních evidencí účtů
042, 331, 314, 902.
Doporučeno schválit závěrečný účet
s výhradou a projednat nápravu chyb. Nápravné opatření spočívá ve včasném schvalování rozpočtových opatření a zpracování a
dokladování inventur dle předpisů o inventarizaci.
3. Výroční zprávou Základní školy a
Mateřské školy Kounov. Z údajů výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kounov vyplývá, že škola v roce 2012 hospodařila se
ziskem 250.849,25 Kč. Příjmy školy činily
10.693.374,23 Kč, výdaje 10.442.524,98 Kč,
čerpání prostředků fondů 661.851,05 Kč, především fond EU Peníze školám.
Provozní výdaje školy činily 1.479.764,87
Kč, největší podíl na výdajích tvoří energie,
v budově ZŠ 876.701,- Kč, v budově MŠ
87.784,- Kč. Zisk bude v plné výši převeden
do rezervního fondu školy, ze kterého budou

Koncem loňského roku se konečně podařilo vytvořit na OÚ další pracovní místo, tak
jak to současná situace vyžaduje. Aktuálně
jsou v kanceláři OÚ kompletně zařízená tři
pracovní místa, a to pro starostu, místostarostu a úředníka (účetní). S tím souvisí i nově
vytvořené mailové adresy ucetni@obec-kounov.cz a mistostarosta@obec-kounov.cz, které umožňují přímou a tudíž rychlejší komunikaci s kompetentními pracovníky.
Spuštěny byly také rozšířené a modernizované stránky www.obec-kounov.cz s novou
grafickou podobou a více informacemi pro
občany i pro turisty. K tomuto rozšíření bylo
přikročeno poté, co byla zjištěna nadprůměrná
návštěvnost webových stánek obce. Dlouhodobý průměr činí 600 návštěv, v letních měsících a v turistické sezoně přes 1000 návštěv
měsíčně Přitom se nejedná pouze o návštěvníky tuzemské, ale i z exotických lokalit jako
např. Španělsko, Turecko, USA, Japonsko
atd. Hlavním zájmem návštěvníků jsou kromě
úřední desky a aktuálních zpráv z obce, především turistické informace. Proto nové stránky
budou zaměřeny právě na poskytování široké
škály těchto požadovaných údajů.
Stránky obsahují mj. i modul pro seniory, mluvené slovo, překladač a další užitečné
funkce. Novým prvkem bude i mapový systém s možností plánování tras, zaměřením
cílových míst a dalšími možnostmi. Nově zde
bude umístěna i ručně malovaná mapa obce a
okolí, kterou Kounov získal v rámci projektu
„Kounovské kamenné řady - stálá expozice a
tematická stezka“ a její originál bude součástí
muzejní expozice.

Nový vzhled webových stránek obce.

Hasiči

Zprávy z obecního úřadu

Letošní rok zahájil SDH Kounov valnou
hromadou dne 13. 1., které se zúčastnili zástupci všech okolních sborů. Naši členové
též hostovali na valných hromadách ostatních
sborů, aktivně se zúčastnili okrskové valné
hromady a jednání okresního sdružení hasičů
v Rakovníku. Josef Černý a Tomáš Turšner absolvovali pravidelné školení velitelů jednotek
a Josef Huttr, Radek Kučaba a Josef Černý
ml. cyklické školení pro strojníky zásahových
jednotek. V pátek 15. 3. se konala pravidelná členská schůze, na které se připravovala
cvičení a společenské akce pro první pololetí
letošního roku.

hrazeny potřebné investice, jako je nákup nových kamen do školní jídelny a vybavení tříd
a poslucháren.
Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů
školy na rok 2013 ve výši 1.413.300,- Kč je
sestaven na základě skutečných nákladů čerpaných v loňském roce.
Na základě zákona č. 295/2012 Sb ze
dne 16. srpna 2012, kterým se mění zákon
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným
celkům a některým státním fondům (zákon
o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, dochází od 1. 1. 2013 ke změně
ve financování škol zřizovaných obcemi.
Pro školní rok 2012/2013 bylo do první
třídy zapsáno 11 dětí, celkem v tomto školním roce navštěvuje základní školu 139 dětí,
mateřskou školu 35 dětí.
4. Zprávou hlavní inventarizační komise za rok 2012: Podle inventarizačního soupisu má obec k 31. 12. 2012 majetek ve výši zůstatkové ceny (po odpisech) 36.643.368,- Kč
a majetek evidovaný na podrozvaze ve výši
509.509,- Kč
Pohledávky činí 54.997,- Kč, závazky 116.332,- Kč, stav nesplacených úvěrů
5.414.952,- Kč.
V roce 2012 byla provedena oprava budovy obecního úřadu ve výši 1 668588,- Kč za
pomoci dotace, oprava kaple sv. Vojtěcha částkou 394 785,- Kč z toho dotace ve výši 381
069 ,- Kč a rekonstrukce veřejného osvětlení
za 498 480,- Kč za pomoci úvěru. Na provozu
veřejného osvětlení se v loňském roce podařilo díky provedené rekonstrukci ušetřit téměř
100 tis. Kč, z toho 40 tis. Kč na opravách
a zbytek na spotřebě elektrické energie.

Svaz žen
Členky Svazu žen v Kounově uspořádaly
v sobotu 9. 3. pro místní ženy tradiční oslavy Mezinároního dne žen. Ženy v Kounově
nepřestaly slavit tento svátek, kterým připomínají nejen odkaz amerických švadlen, které
stávkou v roce 1908 upozornily na svá práva,
ale jako den mezinárodní solidarity žen za
rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
V rámci oslav vystoupily se svým pásmem básniček, písní, tanečků a scének děti
z místní mateřské a základní školy. Nově
nacvičeným tanečním číslem překvapily
Kounovké hašlerky a zajímavým pásmem
pohádkových melodií a hraných ukázek ze
známých i zapomenutých pohádek program
zakončily mutějovické Berušky a Barušky.
Potom už následovala volná zábava, hudba a
tanec dlouho do noci.

Oslava MDŽ.

Myslivci
Myslivecké sdružení Hubert Kounov
uspořádalo dne 16. 2. tradiční myslivecký
ples s bohatou tombolou.

Vytápění biomasou zlepší ovzduší v obci.
6. Centrální vytápění na biomasu. Dne
14. 3. 2013 byla podepsána smlouva o dílo
s firmou GASCO, s.r.o., na zhotovení stavby
„Centrální vytápění na biomasu v obci Kounov“, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Administrativní úkony narostly o 50
tis.Kč za zpracování zadávací dokumentace

Zima v Kounově.
včetně organizace zadávacího řízení na výběr
poskytovatele bankovního úvěru na dofinancování akce. Stavební povolení na akci bylo
vydáno 1. 2. 2013. V současné době probíhá
jednání o dofinancování akce.
7. Neutěšeným stavem obecního majetku. Po letošní dlouhé a tuhé zimě se teprve začínají projevovat škody. Tou nejzávažnější je
stav budovy sokolovny, především zatékání do
budovy. Voda se také stahuje do budovy U Tří
lip a budovy obecního úřadu. Po jarním tání
se zhoršil stav ujíždějící stráně u čp. 65 a stav
cesty k čp. 200 . Tristní je též stav místní komunikace v Huprticích. Všechny tyto podněty
prošetří stavební komise, která navrhne řešení.
Stavební komise, která byla doplněna, pracuje
ve složení Ing. Antonín Ryska, Pavel Vlček,
Jan Turšner.
8. Odkanalizováním obce. Dne 18. 2.
2013 byla podepsána smlouva o dílo se společností INGAS PRAHA s.r.o. na akci „Splašková kanalizace včetně ČOV v obci Kounov,
projekt pro územní rozhodnutí“, za nabídkovou cenu 188.760,-Kč včetně DPH. Veškeré
administrativní záležitosti potřebné k vydání
územního rozhodnutí na akci „Splašková
kanalizace včetně ČOV“ zajistí na základě
mandátní smlouvy Ing. Petr Topinka za cenu
65.000,- Kč.
Celé znění usnesení včetně zápisu
je k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz,
telefon 313 119 822.

Rozlosování jarních
zápasů IV. třídy OP
ve fotbale
14. kolo - sobota 23. 3. 2013 (odloženo)

FK Kounov - Sokol Petrohrad

15. kolo - sobota 30. 3. 2013 od 10 h

Meteor Hřebečníky - FK Kounov
16. kolo - sobota 6. 4. 2013 od 10 h

FK Kounov - Sokol P. Újezd

17. kolo - neděle 14. 4. 2013 od 10 h

ESTA Oráčov B - FK Kounov

18. kolo - sobota 20. 4. 2013 od 10 h
FK Kounov - Sokol Mšec B
19. kolo - sobota 27. 4. 2013 od 10 h

FK Kounov - TJ Slabce

20. kolo - neděle 5. 5. 2013 od 13.30 h

ČL Kolešovice B - FK Kounov

21. kolo - sobota 11. 5. 2013 od 10 h

FK Kounov - TJ Roztoky B

22. kolo - neděle 19. 5. 2013 od 14 h

FC Hořesedly - FK Kounov
23. kolo - sobota 25. 5. od 10 h

FK Kounov - TJ Šanov

24. kolo - neděle 2. 6. 2013 od 10 h

FK Kněževes B - FK Kounov

Základní a mateřská škola
I když už zde máme jaro, počasí nás stále
přesvědčuje o tom, že zima ještě pevně drží
vládu ve svých rukou. Máme tedy stále dosti
času na to, abychom si zrekapitulovali to, co
se v minulých měsících událo a zároveň máme
také prostor plánovat dny příští.
Budu – li vzpomínat na uplynulé akce, je
třeba se zmínit o besedě našich žáků s mluvčí Policie ČR Janou Žáčkovou 22. a 23. ledna
letošního roku. Naši žáci se dozvěděli mnoho cenných poznatků. Závěr ledna byl věnován besedě žáků 8. ročníku s Mgr. Škábovou
z Rakovníka, která je pracovnicí Manželské
a předmanželské poradny.
Leden byl nejen měsícem besed, ale proběhl také zápis žáků do 1.ročníku. K zápisu
přišlo 17 žáků, přijato bylo 15 žáků, 2 žáci na
základě výsledků zápisu dostali odklad školní
docházky o jeden rok.
Během 1. pololetí žáci 1. stupně jedenkrát
měsíčně jezdili bruslit. Poslední bruslení proběhlo 19. února. Na tuto akci navázalo plavání. Tento dlouhodobý kurz je určen také žákům
1.stupně. V úmyslu jsme měli iněkolik lekcí
kondičního plavání pro žáky 2. stupně. Vzhledem k tomu, že ze strany žáků není o tuto akci
zájem, pravděpodobně k této akci nedojde.
Současné dění na škole se soustředí na

sběr papíru a PET víček. Sběr končí v pátek
5. dubna ráno. Pokud máte doma přebytečný
starý papír nebo výše zmiňovaná víčka, prosím, podpořte naše žáky a sběr přivezte do
školy. Výtěžek bude použit na nákup 1 žíněnky na skok vysoký.
Nyní se podíváme trochu do budoucnosti.
Kromě pracovních povinností nás čeká několik
akcí. Již 18. dubna se žáci 2. stupně zúčastní pořadu, který je zaměřen na dosti ožehavé téma
současnosti – šikanu. To, že máme na škole šikovné žáky, nám již několikrát dokázali. Konec
dubna je již tradičně věnován ,,Čarodějnicím.“
Tentokrát si vše vzali na svá bedra žáci 9. ročníku. Doufáme, že se jim bude dařit stejně dobře jako v minulých akcích. Květen je opět ve
znamení dopravní výchovy. Opět se uskuteční
tato praktická část na dopravním hřišti v Rakovníku. Pomalými kroky se bude blížit měsíc červen. Ten je tradičně věnován školním výletům.
Mladší žáci se chystají na hrad Opočno u Loun,
na turistický výlet do okolí Křivoklátu. Žáky
1. stupně čeká ,,spaní ve škole.“ Závěr roku
bude opět patřit školní akademii. Doufám, že se
nám plánované akce vydaří a všichni si odneseme nezapomenutelné vzpomínky.
Mgr.Zdeňka Mixová, ředitelka školy

25. kolo - sobota 8. 6. 2013 od 10 h

FK Kounov - FC PO Olešná B

26. kolo - neděle 16. 6. 2013 od 10 h

Baník Lubná - FK Kounov

Výsledky první přímé volby prezidenta
v obou kolech konaných v lednu 2013 v obci Kounov
Číslo

Otevření expozice
Kounovských řad
Muzeum v budově hostince U Tří lip
(čp.49) bude otevřeno v sobotu 30. března
2013. Otevírací doba: Út-ne od 10 do 17 hodin až do 3. listopadu 2013.
V expozici je umístěna unikátní putovní
naučná stezka obecně prospěšné společnosti
Rakovnicko - „Deset zastavení s chmelem a
pivem“, na které se podíleli mutějovický keramik Jiří Duchek a řezbář Libor Daenemark
z Přílep. Jednotlivé chmelařské a pivovarské
výjevy jsou vsazeny do konkrétních prostředí na Rakovnicku - pivovarů v Rakovníku a
Krušovicích, do Kněževsi, na chmelnici u
Přílep, do sušárny v Mutějovicích atd. Exponáty jsou zapůjčeny do 31. května 2013.
V měsíci květnu se rozšíří expozice o výstavu „Doteky vody aneb Život v pravěkých
mořích širší žatecké oblasti“, která přiblíží
Žatec a okolí pod mořem, živé zkameněliny
a další neuvěřitelná poznání. Výstava je nyní
v Regionálním muzeu K.A.Polánka v Žatci.
V současné době pracujeme na nové stálé
expozici, která je součástí projektu „Kounovské kamenné řady-stálá expozice a tematická
stezka“. Projekt, na který obec získala dotaci
ve výši 763.067,- Kč z programu LEADER
Program rozvoje venkova ČR, by měl být
realizován do konce letošního roku. Celkové
náklady projektu 998.424,- Kč.

Kandidát

Politická
příslušnost

1. kolo
hlasy

%

2. kolo
hlasy

%

1

Roithová Zuzana, MUDr. MBA

KDU-ČSL

7

3,27

-

-

2

Fischer Jan Ing. CSc.

BEZPP

38

17,75

-

-

3

Bobošíková Jana Ing.

SBB

10

4,67

-

-

4

Fischerová Taťana

KH

1

0,46

-

-

5

Sobotka Přemysl MUDr.

ODS

0

0,00

-

-

6

Zeman Miloš Ing.

SPOZ

66

30,84

160

76,55

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

BEZPP

25

11,68

-

-

8

Dienstbier Jiří

ČSSD

52

24,29

-

-

9

Schwarzenberg Karel

TOP 09

15

7,00

49

23,44

Volební účast: V prvním kole 52,7 %, ve druhém kole 51,09 %.

Deset zastavení s chmelem a pivem
Navštivte unikátní putovní naučnou stezku
Deset zastavení s chmelem a pivem. Deset
velkých diorám s vyřezávanými figurkami vám
atraktivní formou přiblíží pěstování chmele
a výrobu piva na Rakovnicku.
Zábava pro celou rodinu!

od 30. 3. do 31. 5. 2013 v expozici
Kounovských řad v Kounově
Putovní naučná stezka Deset zastavení s chmelem a pivem vznikla v rámci realizace projektu
spolupráce Rakovnicko o. p. s. a Posázaví o. p. s. „Pivo, chmel, slad - to mám rád.“

Připravujeme
Pouť ke sv. Vojtěchu

Velikonoční zvyky

Pálení čarodějnic

Některé dávné zvyky se udržely až
do současnosti: jarní svátky - červené
svátky našich pohanských předků - jsou
nyní známé coby Velikonoce. Hoši chodívali klepat a řehtat po vesnicích, když
zvony na kostelích nezvoní a v pondělí obcházeli zase s pamihodami ves
a zpívali, za což dostávali barevná (hlavně červená) vajíčka - pohanský symbol
plodnosti a znovuzrození přírody.
Na Bílou sobotu lidé čekali, až začnou zvony opět zvonit. Postávali v zahradě a jakmile zvon zaklinkal, běželi

Neděle 21. dubna 2013, kaple sv. Vojtěcha od 15.00 h. Tradiční mši u kaple sv. Vojtěcha bude sloužit Páter MUDr.Vojtěch Novák.
V loňském roce byla zahájena rozsáhlá
rekonstrukce interiéru kaple sv.Vojtěcha, která bude dokončena v letošním roce. Vzhledem k dlouhotrvající zimě není možné práce
ukončit do svátku sv.Vojtěcha v dubnu, jak se
původně předpokládalo. Letošní pouť bude
proto ještě na venkovním prostanství, slavnostní otevření interiéru kaple musí být přesunuto na pouť v příštím roce.

strom od stromu a třásli s nimi, aby byly
úrodné a měly hodně ovoce. Jak dlouho
zvon zvonil, tak dlouho třásli stromy
a dávali pozor, aby žádný nevynechali.
Při klepání ráno na Velký pátek
chlapci obcházeli ves a pak šli všichni
k potoku, kde se umyli. Snad se rovněž
jedná o pozůstatek pohanského zvyku,
který měl způsobit, že tělo po umytí mělo být celý následující rok zdravé
a odolné vůči nemocem.
Podobně při pomlázce své zpívání
končívali výhrůžkou: „Když nám nedáte,
pošlem na vás smrt, uřízne vám krk!“.
Rudolf Kraus, kronikář obce

30. 4. od 18 h u sokolovny, lampionový
průvod, vatra, opékání, buřty pro děti zdarma.

Den matek

11. 5. od 14.00 h, sokolovna. Tradiční odpolední program u příležitosti Dne matek, ale
nejen pro ně, pořádá obecní úřad. V případě
pěkného počasí bude pro děti před sokolovnou přistaven obří skákací hrad.

Staročeské máje

Dosud se nenašel potřebný počet májovníků, kteří by byli ochotni se letos zúčastnit
průvodu a tančit. Pokud se dá mládež dohromady, jsou hasiči i OÚ připraveni poskytnout
materiální i technické zázemí včetně kapely,
májek a stavby krále předběžně na 25. 5.

Dětský den

1. 6. od 14 h, sokolovna. SDH ve spolupráci s nájemcem hospůdky v sokolovně Lenkou Smolovou uspořádají odpoledne soutěží,
her a ukázek požárního sportu pro děti.

Společenská
kronika
Narozené děti
Dominika Pospíšilová (čp.140)
* 21. 12. 2012
Kien Steven Counsel (čp.120)
* 10. 2. 2013
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !

V uplynulém období
oslavili svá jubilea
85 let: Anna Gogová, Otakar Hocký
75 let: Miluška Dubšová
70 let: Danuše Diepoldová,
Helena Schölerová
60 let: Miroslava Raisová, Jiří Frk,
Anna Křížková
50 let: Jiří Cinybulk
BLAHOPŘEJEME!

Nejsou již mezi námi
Jiří Šindelář (čp.70) † 17. 1. 2013
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

SVOZ ODPADU
Příjmy od občanů za odvoz netříděného odpadu v roce 2012 činily 235.810,- Kč, příjmy od
EKO KOM za tříděný odpad 118.789,- Kč, výdaje na svoz odpadu 468.288,- Kč, obec doplácí
ze svého rozpočtu 113.690,- Kč, průměrný náklad na svoz netříděného odpadu na jednoho
obyvatele za rok 2012 činil 872,- Kč (občan platí pouze 600,- Kč). Do konce dubna se provádí
svoz popelnic každý týden, od května (13. 5.) do 30. 9. pouze v sudé týdny. Poplatek za svoz
TKO (popelnice) a psa je nutno zaplatit nejpozději do 29. 3. 2013, od 1. 4. se na staré známky
odpad již nebude vyvážet.

SBĚR ŽELEZA
V sobotu 18. 5. 2013 seberou železo připravené před vašimi nemovitostmi místní hasiči. Železo je možné po dohodě vozit na dvůr hasičské zbrojnice (telefon 725 955 433, 737 704 014)

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Zářivky, výbojky, autobaterie, monočlánky, použité olejové filtry v obalech, použité fritovací
oleje v obalech, barvy a laky v obalech, kyseliny, rozpouštědla, čističe, nádobky od sprejů,
ledničky, televize, počítače, pneumatiky bez disků a to pouze od osobních aut a menší v počtu
4 kusy na domácnost, za kusy nad toto množství je stanoven poplatek 30,- Kč/ks

V PÁTEK 3. 5. 2013 OD 14 DO 18 HODIN
V SOBOTU 4. 5. 2013 OD 8 DO 10 HODIN

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Starý nábytek, drátěnky, koberce, linolea, matrace, pračky, myčky, sanitární keramiku (záchody, umyvadla, dřezy, vany), části autovraků (skla, plastové nárazníky), v množství z jednoho
auta na rodinu, odpady z podnikatelské činnosti si podnikatelé hradí sami, nemohou jít na
vrub obecního rozpočtu

V PÁTEK 10. 5. 2013 OD 14 DO 18 HODIN
V SOBOTU 11. 5. 2013 OD 8 DO 12 HOD
Sběrné místo - dvůr hostince U Tří lip
Občané odevzdají odpad v daném časovém rozmezí osobně obsluze. Není možno ponechat
odpad volně složený u sběrného místa. Odevzdat odpad bude umožněno pouze těm občanům, kteří obci uhradili poplatek za komunální odpad. Odvoz provede firma Becker Bohemia
s. r. o., Kralovice.

