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Vladimíra Obrazová

Bramborová hostina. V rámci ekologické výchovy podnikly děti z mateřské školy

vycházku do přírody, při níž poznávaly podzimní plody, ovoce na zahrádkách a také ochutnaly v
ohni pečené brambory (na snímku). Více informací o činnosti MŠ a ZŠ najdete na str. 3.

Zprávy z obecního úřadu
Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku zasedalo obecní zastupitelstvo dvakrát dne 24.
10. a 12. 12. a na programu mělo mimo jiné
setrvání ve Svazku obcí okresu Rakovník pro
zajištění dopravní obslužnosti. Zastupitelstvo
obce schválilo vystoupení obce Kounov ze
Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti, důvodem pro toto
opatření byl především nedostatek peněz, ale
také názor, že zajištění dopravní obslužnosti
je v kompetenci Krajského úřadu. Jednání se
zúčastnil předseda Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti pan
Jiří Loskot a po vzájemné diskuzi bylo dohodnuto setrvání obce ve svazku a odložení
rozhodnutí o vystoupení o jeden rok z důvodu
solidarity s ostatními obcemi okresu a z důvodu pozic vyjednávání s Krajským úřadem.
Obec vydala dvě obecně závazné vyhlášky,
a to o poplatcích za odpad, kterou se zvyšuje poplatek za TKO na 600,- Kč pro občana
a rok. Vyhláška neřeší celkové náklady obce

na svoz odpadu velkoobjemového a nebezpečného. Nová úprava zákona zohledňuje pobyt cizinců na území obcí, tzn. že cizinci hlášení k trvalému pobytu na území obce, jsou
povinni platit poplatek za odpad. Další vyhláška zakazuje provozování loterií a jiných
podobných her na celém území obce. Platnost obou vyhlášek je od 1. 1. 2013, povolení
k provozování hracích automatů vydaná před
účinností vyhlášky však zůstávají v platnosti.
Zastupitelstvo schválilo zvýšení nájmu
v obecních bytech z důvodu postupného
sjednocení výše nájmů v bytech stejných
kategorií. Běžně uváděné obvyklé nájemné v obecních bytech se pohybuje od 40 do
60 Kč/m2, výše nájemného v našich bytech
této výše nedosahuje.
Na prosincovém zasedání zastupitelstvo
schválilo rozpočet na rok 2013 Návrh rozpočtu na paragrafy byl vyvěšen na úřední desce
od 27. 11.do 12. 12.
(Pokračování na str. 2)

S koncem letošního roku se rozhodla pro
zasloužený odchod do důchodu dlouholetá
úřednice a především pečlivá účetní obecního
úřadu paní Vladimíra Obrazová. Paní Obrazová, která pochází ze Lhoty pod Džbánem
pracovala v obci Kounov na různých pozicích již dříve, ale v roce 2003 nastoupila do
kanceláře obecního úřadu, kde setrvala celých
deset let. Po celou dobu jejího působení na
obecním úřadě neshledal audit žádné závažné
pochybení, všechny doklady byly v pořádku,
evidence přehledně vedená, veškeré úkoly plněny, termíny dodržovány. Po celou dobu byla
ostražitou strážkyní obecního účtu a rozpočtu,
díky ní se obec nikdy nedostala do nesnází ani
platební neschopnosti, a to přes všechny úvěry, dluhy, splátky a půjčky. Největší ocenění
zaslouží bezesporu její práce v oblasti dotací,
kterých za jejího působení obec vyúčtovala
bezpočet. Právě při vyúčtování dotačních titulů velice záleží na preciznosti a perfektní práci
účetní. Zde odvedla paní Obrazová obci práci
nedocenitelnou.
Při současném vývoji, stále se měnících
pravidlech, postupech a stoupajících požadavcích na pracovníky obecních úřadů, je rozhodnutí paní Obrazové pochopitelné. Všichni
ji přejeme hodně zdraví, aby si mohla dlouho
užívat zaslouženého odpočinku a v klidu se
věnovat svým zájmům a zálibám.
Od ledna příštího roku nastoupí do kanceláře obecního úřadu paní Jana Koláčková,
rozená Hajná z Kounova, nyní bydlící v Mutějovicích.

Vladimíra Obrazová.

Zprávy z OÚ
(Dokončení ze str. 1) Zatím nejsou známa
žádná pravidla financování obcí v návaznosti
na státní rozpočet v souladu s nově schválenými zákony a vyhláškami. V rozpočtu jsou
obsaženy pouze mandatorní a quasimandatorní
výdaje, včetně již potvrzených dotací (biomasa, muzeum, kaple a dosud neproplacená oprava OÚ) a peníze, které by měly přijít na provoz
školy. Celkové příjmy 84.987.152,- Kč, výdaje 84.526.646,- Kč, financování 406.506,- Kč.
Z celkových příjmů činí potvrzené dotace na
biomasu 76.231.122,- Kč, na projekt muzeum
KKŘ 763.068- Kč, na započatou opravu interiéru kaple sv.Vojtěcha 659.163,- Kč a dosud
neproplacená částka za opravu budovy obecního úřadu 1.020.081,50 Kč.
Celé znění usnesení včetně zápisu
je k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz,
telefon 313 119 882.

Poplatky
l Hrobová místa - V letošním roce
skončilo pětileté období, na které je vybírán
poplatek za hrobové místo. Od ledna 2013
bude vybírán poplatek na další období 2013
– 2017. Poplatek se nezvyšuje, za jednohrob
činí 315,-Kč, za dvojhrob 630,-Kč.
l Odpady - Poplatek za vyvážení odpadů byl navýšen obecně závaznou vyhláškou
č.4/2012 na 600,-Kč za osobu. Termín pro
zaplacení poplatku za vývoz TKO na 1.pololetí 2013 končí 31.3.2013. Do této doby bude
svozová firma tolerovat staré známky. Do
29.4. 2013 budou popelnice vyváženy každý
týden, potom pouze v každé sudé pondělí.

Poděkování
Přesně před rokem, v prosinci 2011 jsme informovali o úspěších mladého nadějného golfisty Jiřího
Zusky. Jak se ukázalo, Jirka byl ve vynikající kondici
i v letošní sezóně, kdy vybojoval zlato ve své kategorii
starších žáků na Národním mistrovství ČR v Sokolově.
Tím se mu otevřela cesta na další mezinárodní turnaje. Moc děkujeme za reprezentaci obce a držíme
palce.
Děkujeme všem občanům za jejich každodenní
práci pro obec, děkujeme především zaměstnancům
obce Martě Amlerové a Ladislavu Makulovi, kteří se
po celý rok starali nejen o čistotu a údržbu obce, ale
udělali ještě spoustu další potřebné práce, např. opravili schody k sokolovně a postavili kamenné bludiště.
Poděkování se týká i paní Květy Kotěšovské, které
se podařilo díky ochotě a téměř nepřetržité otvírací
době, zvýšit návštěvnost Muzea Kounovských kamenných řad skoro dvojnásobně.
Firmě Probios, a.s.Kounov děkujeme za spolupráci a pomoc s technickými záležitostmi, ale i s občerstvením při společenských akcích.
Za vzornou práci v komisi pro občanské záležitosti patří poděkování Zdeňce Amlerové a Zdeňce Dubinové, ale také Janě, Jitce a Šárce Huttrovým.

Kanalizace
Již téměř třicet let se všechna zvolená
zastupitelstva obce Kounov zabývají řešením odkanalizování obce Kounov. Nejstarší
nalezený dokument nese datum 20. 7. 1983.
Jedná se o výškopisný a polohopisný plán
pro akci „Kanalizace Kounov“ vyhotovený
panem Tomášem Rašínem pro MNV Kounov. Shodou okolností úplně stejné datum,
jenže o dvacet let později, tedy 20. 7. 2003,
nese rozhodnutí zastupitelstva, v němž se
uvádí, že pro nedostatek peněz bude ze studie Hydroprojektu Praha, která řešila vodovod i kanalizaci v obci, realizován pouze vodovod. Kanalizace bude zahrnuta do druhé
etapy po zaplacení úvěru na vodovod. Kromě uvedených studií a projektů existuje také
projekt odkanalizování osmi obcí a dvou
částí Mikroregionu Poddžbánsko z listopadu
2002 se společnou čistírnou odpadních vod
(ČOV) v obci Krupá a studie tlakové kanalizace vedené do obce Domoušice a napojené na společnou ČOV dalších obcí regionu
Podlesí z dubna 2009.
Současné zastupitelstvo obce se domnívá, že dozrál čas, a to nejen vzhledem
k třicetiletému výročí v příštím roce, aby se
reálně začala situace řešit. Podle podkladů
EU by v roce 2013 mělo být dokončeno od-

kanalizování sídel nad 2000 obyvatel. Proto
by se její pozornost, včetně dotačních titulů,
měla obrátit k obcím menším.
Pro realizaci byla vybrána studie odkanalizování obce s vlastní ČOV, vypracovaná
firmou KV engineering s.r.o. Karlovy Vary.
Kanalizace i stavba ČOV je již zahrnuta do
platného Územního plánu.
Vypracování projektu k Územnímu
rozhodnutí, popř. stavebnímu povolení
a dalších podkladů pro žádosti o dotace,
bez nichž není možno žádnou takto rozsáhlou a finančně náročnou stavbu realizovat,
není záležitostí jednoho roku. Nevyhneme
se náročné administrativě, výběrovým řízením, výkupům pozemků, jednáním s úřady
a dalším krokům. Vybudování kanalizace je
potřebné a zastupitelstvo učiní vše, co bude
v jeho silách. Občané však musí počítat s tím,
že provoz kanalizačních systémů je finančně
náročná záležitost. Pro rok 2013 schválila
valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka 33,40 Kč/ m3 za vodu
pitnou a užitkovou a 28,70 Kč/m3 za vodu
odkanalizovanou (vodné a stočné dohromady 62,10 Kč/m3 ). Ceny jsou uvedeny bez
DPH, sazba DPH bude účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Hasiči
V pátek 21. 9. 2012 od 17 hod se uskutečnilo v obci Kounov námětové cvičení hasičů
s prověřením techniky. Jednalo se o pravidelné cvičení okrsku SDH č. II Mutějovice.
Cvičení bylo zahájeno zvukem sirény, která
vyhlásila požární poplach. Ke cvičení se sjelo 6 hasičských sborů s celkovým počtem 46
členů. Dojezdové časy byly skvělé:

Jednotka SDH

Příjezd

Počet členů

Hředle

17.05

7

Janov

17.01

5

Kounov

17.00

14

Krupá

17.08

8

Krušovice

17.18

5

Svojetín

17.09

7

Dodatečně se omluvily SDH Mutějovice
a Nesuchyně, kterým nedošla výzva. Bohužel
zde selhala internetová komunikace.
Cílem cvičení bylo dovést vodu co nejdál. Byla zvolena trasa od rybníka směrem
ke hřbitovu, za vsí odbočka vlevo, po žluté
turistické značce, ke křížku, popř. dále k železniční trati směr ke kapli sv.Vojtěcha. Dosažená délka trasy byla 600 m a převýšení 40 m.
Výsledek byl velice dobrý: příjezd poslední jednotky 17.18 hod, zahájení čerpání vody 17.22 hod, voda dopravena do cíle
v 17.28 hod, tedy během 10 min.
K ostrému zásahu byla povolána naše
jednotka v sobotu 27. 10. 2012. V době

příjezdu SDH Kounov byla železniční trať
v úseku Kounov-Janov zavalena stromy, které popadaly pod tíhou mokrého sněhu, který
přes noc napadl. Na místě události zasahovali
také zaměstnanci železnice, později dorazila ještě jednotka SDH Chrášťany a jednotka HZS Rakovník. Popadané stromy hasiči
přeřezávali motorovou pilou a odstraňovali
z trati. Odklízení stromů trvalo celý den až
do večerních hodin.
V sobotu 3. 11. se naši hasiči se svou Avií
„Beruškou“ zúčastnili srazu historické techniky ve Hředlích.
V současné době začínají ve všech sborech probíhat výroční valné hromady. Naši
hasiči připravují svou valnou hromadu na
pátek 11. 1. 2013 od 17 hod na sále hostince U Tří lip. Zastupitelé obce i veřejnost jsou
srdečně zváni.

Hasičské cvičení.

Dění v obci
l Kounov se stal místem natáčení studentského filmu Davida Daenemarka „Vítejte
v první republice“. Scény do filmu se natáčely v sokolovně a u kostela sv.Víta.
l Na svátek sv. Václava 28. 9.se po více
než třech letech na původní místo vrátila
socha Otevřená náruč autora pana Václava
Kroba. Oprava sochy, kterou poničili bezcitní vandalové, byla složitá a pracná. Dle
vyjádření pana Kroba se rovnala zhotovení
sochy nové. S převozem hotového díla nabídl pomoc pan Karel Komárek, místní hasiči,
především Tomáš Turšner, a pracovníci obce.
Všem moc děkujeme. Krásný pohled na sochu, která symbolizuje lásku v mnoha jejich
podobách, ale je také symbolem křesťanství,
obdivují nejen místní, ale především turisté.
l Oslavy adventního času byly zahájeny
v sobotu 1. 12. rozsvícením vánočního stromu před obecním úřadem. Ozdobení stromu
je sice již několik let stejné, zato program,
který si připravují naši nejmenší, je každoročně milým překvapením. Stále více lidí se na
slavnosti těší, láká je také ohňostroj.

Rozsvícení vánočního stromu.
l Následovala pochůzka Mikulášské
družiny pana Krause po obci dne 5.12. a Mikulášská besídka připravená členkami místní
organizace Svazu žen v sobotu 8.12. v sokolovně, na které se pobavilo více než 80 dětí.
l Členky sboru pro občanské záležitosti paní Zdeňka Amlerová a paní Zdeňka
Dubinová připravily v sobotu dne 20.10. na
obecním úřadě malou slavnost, při které byli
slavnostně přivítáni do života noví občánkové obce Kounova Jan Dědek a Vlastimil Rais.
Slavnostní atmosféru dotvořily svou krásnou
recitací již tradičně sestry Huttrovy.

Základní a mateřská škola
V mateřské škole byla v tomto školním
roce rozšířena kapacita na 35 dětí.
Vznikly tak dvě třídy 25 dětí mladší věkové skupiny 2 – 5 let a druhá třída
10 dětí předškolních 5 – 6letých. Školní
rok jsme zahájily podle ŠVP „Dubínci“ se
zaměřením na ekologickou výchovu.
V rámci ekologie jsme byli s dětmi na
dvou větších vycházkách do přírody. První
byla ke sv. Vojtěchu, děti cestou poznávaly podzimní plody, stromy a práci na poli.
Učily se jak se mají chovat v lese a jak
chránit přírodu. Děti cestou sbíraly přírodniny, ze kterých si dělaly výtvarné práce
a na zahradě MŠ si vytvořily „mraveniště“.
Druhá vycházka byla k p. starostce na hájovnu. Děti cestou pozorovaly a poznávaly
podzimní plodiny, ovoce na zahrádkách
a barevnou přírodu. Na hájovně se seznámily s vycpanými lesními zvířátky,
ptactvem a společně si opekly brambory.
Získaly mnoho znalostí a dojmů z přírody.
Odměnou jim byly hry s využitím dětských
průlezek a skluzavky.
Starší děti se zúčastnily „Kouzelného
představení“ v ZŠ. Pro rodiče jsou připraveny tři přednášky o „Zdravém životním
stylu“. První přednáška byla s psycholožkou na téma „Předškolní výchova“. Rodiče měli možnost formou besedy pokládat
otázky ohledně dětí. Ještě budou v příštím roce dvě přednášky, a to s pedagogem
a dětským lékařem. Rodiče obdrží tří příručky vždy na daná témata. Přednášky jsou
hrazeny s evropských fondů.
Do konce prosince připravujeme
s dětmi zahájení Adventu, kulturním
programem na „Rozsvícení stromečku“
u obecního úřadu. Projektové odpoledne
s vánočním programem a dílničkami se
uskuteční v úterý 11. 12. odpoledne, kde si
děti společně s rodiči vyrobí vánoční dárky
a nazdobí perníčky,
Před vánočními prázdninami 18. 12.
pojedou starší děti na „Betlémskou pohádku“ do divadla v Mostě. Poslední týden
v tomto roce bude zakončen poznáváním
vánočních zvyků, zpíváním vánočních koled a očekávanou nadílkou pod stromečkem.
Za kolektiv MŠ
Danuše Jakubská, vedoucí učitelka

Vítání občánků.

Rozsvítili jsme druhou adventní svíčku,
advent se přehoupl do své druhé poloviny.
V této době plné očekávání se chvíli zastavím a zavzpomínám na uplynulé měsíce.
Ve škole se stále něco děje. Věci příjemné i věci, které si vyžadují okamžité řešení.
V tomto předvánočním čase se více věnujeme těm příjemným. Že máme ve škole mnoho šikovných dětí, je jasné. Stále nás o tom
přesvědčují. Druhý školní měsíc byl zakončen ,,Hallowenem“. Žáci 9.ročníku připravili pro své mladší spolužáky velmi pěkné
dopoledne plné her a soutěží. Závěr patřil
dýním. Každé družstvo si vyrobilo svoji

Na vycházce ke kapli sv. Vojtěcha se děti
z MŠ zastavily u sochy Otevřená náruč.
a hodnocení bylo velmi těžké. Podařilo se
a nejlepší družstva byla odměněna.
Škola není ale pouze zábava, ale především poučení. Šestnáctý listopad patřil
naučnému hudebnímu koncertu. Žáci se seznámili s různými druhy fléten a vyslechli si
mnoho pěkných skladeb, které byly hrány na
tento hudební nástroj. Na konci listopadu se
naši mladší žáci vypravili do Prahy. Vánočně laděná pohádka ,, Jak se peče písnička“
se dětem líbila. Než se rozkoukaly, byl tu
první adventní víkend. V sobotu 1.prosince
děti opět ukázaly svoji šikovnost při předvánočním pásmu. Společně s Mikulášem
a andělem jsme společně obdivovali krásně
svítící strom a velmi pěkný ohňostroj. Pátého prosince přišel Mikuláš, čerti a andělé
k nám do školy. Školou zněl dětský smích,
ale občas ukápla i nějaká slzička. Nakonec
vše dobře dopadlo a děti se vrátily ke své každodenní práci. Přesně na Mikuláše – 6.prosince - vyjeli naši starší žáci do mosteckého
divadla. Představení ,,Noc na Karlštějně“
se všem líbilo. Mikuláše si naši žáci užili
ještě do třetice. V sobotu 8.12. se zúčastnili
s krátkým programem ,,Mikulášské besídky“ v sokolovně. I zde byli za svoji snahu
při plnění úkolů odměněni sladkostmi. Odměnu, v tomto případě peněžní, získali žáci
školy za sběr papíru a pet víček. Za přispění
pana Vrábíka z obce Kněževes získali žáci
6590,- Kč. Výtěžek z pet víček byl společně
s dalším obnosem – celkem 1000,- Kč - věnován na léčbu vážně nemocné 18ti měsíční
Lucinky. Peníze byly věnovány na dobrou
věc a určitě budeme všichni velmi šťastni,
když se bude Lucince dařit lépe.
Nyní se již soustředíme na páteční předvánoční posezení s rodiči a občany z Kounova a okolí. Doufám, že vše dobře dopadne
a společně prožijeme příjemné odpoledne.
Přejeme všem klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví
a spokojenosti.
Mgr.Zdeňka Mixová, ředitelka školy

Výsledky voleb
do zastupitelstva kraje

Publikace o Kounovu

Voliči v Kounově svými hlasy podpořili
v říjnových volbách do zastupitelstva Středočeského kraje následující strany a uskupení:
Volební strana

Hlasy

V%

Sdružení nestraníků

2

1,38

Volte Pr. Blok www.cibulka.net

1

0,69

Strana soukromníků ČR

0

0

Suverenita - blok JB, SZR

1

0,69

Nár. socialisté - levice 21. stol.

0

0

TOP 09 a Starostové pro STČ

4

2,77

Věci veřejné

2

1,38

Změna 2012

2

1,38

KSČM

88

61,11

Strana zelených

1

0,69

Středočeši2012.cz

0

0

30

20,83

Koalice KDU-ČSL, SNK a nez.

1

0,69

ODS

5

3,47

Strana svob. občanů

2

1,38

Hn. na podporu dobr. hasičů

0

0

Komunistická str. Českosloven.

0

0

UNP-Středočeši 2012

0

0

SPO Zemanovci - Češi

4

2,77

Česká pirátská strana

0

0

ČSSD

Osobně děkuji všem
za podporu a preferenční
hlasy pro mé jméno na kandidátce KSČM. Podpory
voličů si nesmírně vážím
a budu se ze všech sil snažit
D. Bechynská. projevenou důvěru nezklamat. Jako řádně zvolený
člen zastupitelstva Středočeského kraje budu
pracovat ve výboru pro životní prostředí, což
je v souladu s mými zájmy i celoživotní profesí. Doufám, že budu přínosem pro naši obec
i občany také v ostatních oblastech, o což se
samozřejmě budu snažit.
Programové prohlášení Zastupitelstva
Středočeského kraje obsahuje priority, kterými je zachování dostupné péče v oblasti sociální a zdravotní, zajištění bezpečnosti občanů, oprava silnic, podpora školství a dopravní
obslužnosti. Finančně je však kraj, stejně jako
obce, závislý na finanční politice vlády, takže
jeho možnosti jsou při současném vývoji velmi omezené.

V letošní roce vyšly z pera pana Romana
Hartla dvě publikace věnované historii, která se
týká i naší obce. Obě publikace vydalo Rakovnicko o.p.s.
Dobu od začátku století až po konec druhé
světové války popisuje knížka „Většinové německé obce Rakovnicka po roce 1900“. I když
se jedná většinou o jednostranné vzpomínky
odsunutých obyvatel německé národnosti, lze
z této publikace určitě čerpat poznatky o historii
obcí, mezi nimi i Kounova.
Alfred Richter z Kounova vzpomíná na
tradice i zvyky v obci. Popisuje velikonoční
zvyky, jak probíhala Květná neděle v kostele,
průvod chlapců s klapačkami na Zelený čtvrtek,
procesí Zmrtvýchvstání na Bílou sobotu. Vzpomíná na slavnou a hojně navštěvovanou Svatovojtěšsou pouť v Kounově, vždy v neděli po
24. dubnu, zakončenou večerní tancovačkou.
Popisuje průmyslovou výrobu a těžební činnost
v obci a okolí, německou školu i činnost kounovských ochotníků. Nejvíce vzpomínek je věnováno národnostnímu soužití v obci, průběhu
druhé světové války a událostem, které následovaly po ní, především odsun části německého
obyvatelstva.
UNIKUM, rakovnický chmelařský a pivovarnický sborník, pojednává o historii a současnosti chmelařství a pivovarnictví na Rakovnicku jako charakteristického a důležitého odvětví
rakovnického regionu. Sborník je součástí dalších aktivit a projektů společnosti Rakovnicko
o.p.s, jako je např. Unikátní putovní naučná
stezka „Deset zastavení s chmelem a pivem“,
na které se podíleli mutějovický keramik Jiří
Duchek a řezbář Libor Daenemark z Přílep.
Obec Kounov již požádala o krátkodobé zapůjčení tohoto díla, které připomíná „chmelařský
a pivovarnický betlém“, do muzea KKŘ.
Také práce Mgr. Miroslava Černého se chýlí k závěru a my se můžeme těšit na její vydání
snad již v příštím roce.

Společenská
kronika
V uplynulém období
oslavili svá jubilea
85 let: Věra Sládková
80 let: Věra Hocká
75 let: Vlasta Pulchartová

Co se dělo okolo Kounovských kamenný řad
před padesáti lety? I na to se pokusí odpovědět
připravovaná kniha Kounov, obec na rozvodí. Kromě pionýrských výprav, které k řadám směřovaly
a hochů, kteří nevěřili výpovědi turistických
tabulek, budete moci pohlédnout do tváře
Mutějovického amatérského historika a geologa Fridricha Hammera – muže, který se
nejvíce zasloužil o poznání současného Kounova a jeho okolí v době pravěku a raného
středověku. Fridrich Hammer byl i první, kdo
sice nevědomě, ale rozpoznal nejpravděpodobnější význam názvu obce. Jedná se Cuno – latinské označení pro údolí, okouněcí (hlídací)
věž nebo Kunovu tvrz? Správnou odpověď, na
níž mimo jiné nasměroval i starosta Kounova
v Orlických horách, se dozvíte již za osm měsíců.
Když otevřete knihu, která začíná slovy středověkého kronikáře: „Kraj Rakovnický rozkládá
se na půlnoci od města Rakovníka až u vrch,
který slove Džbán; na pravo až po ves řečenou Dřevničov; na levo tím hřebenem dolův
mimo pustý hrad Pravdu na silnici od Žatče
ke vsi Kounovu...“

VOLBY

prezidenta

První přímá volba
prezidenta České republiky
se uskuteční ve dnech
11. a 12. ledna 2013.
Volební místnosti budou otevřeny
v pátek 11. 1. 2013 od 14 do 22 hodin
a v soboru 12. 1. 2013 od 8 do 14
hodin Případné druhé kolo prezidentských voleb bude probíhat v pátek
25. 1. a v sobotu 26.1.2013.
Členové volební komise jsou připraveni jako vždy navštívit nemocné či
imobilní spoluobčany v době voleb
s přenosnou urnou. Zájem oznamte
prosím předem na obecním úřadě.

Irena Turšnerová
Anna Šťavíková

Dovolená
na obecním úřadě

70 let: Jaroslav Holátko
50 let: Václav Sikola

Obecní úřad
přeje všem občanům
klidné a spokojené vánoční svátky
a hodně zdraví
do nového roku 2013

Kounov, obec na rozvodí

BLAHOPŘEJEME!

Nejsou již mezi námi
Alena Krausová

† 20. 9. 2012

S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Od 17.12. do 21.12.2012 bude provoz
obecního úřadu omezen z důvodu
inventur, úklidu a předávání funkcí.
Od 27. 12. 2012 do 7. ledna 2013 bude
obecní úřad z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.

