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Oprava budovy OÚ
a předání bezpečných
branek

Zahájení školního roku. 3. září začal i v Kounově nový školní rok. Do první třídy
nastoupilo 11 prvňáků. Více informací o činnosti školy najdete na straně 2.

Zprávy z obecního úřadu
Ve třetím čtvrtletí letošního roku zasedalo
obecní zastupitelstvo jednou dne 12. 9. a na
programu mělo mimo jiné zahájení školního
roku v základní a mateřské škole, rozpočtové
změny za rok 2012, slib nového člena zastupitelstva, podání žádostí o dotace, pokračování v
projektu „Centrální topení na biomasu“, stížnosti a žádosti občanů.
Pan Josef Hajný rezignoval na mandát
člena obecního zastupitelstva Obce Kounov.
Mandát přijala paní Jitka Porcalová, která
byla prvním náhradníkem na kandidátní listině strany SNK Pro rozvoj obce Kounov. Paní
Porcalová bude vykonávat uvolněné funkce ve
finančním výboru a v radě školy.
Na základě podnětů z řad zastupitelů obce
i veřejnosti byla na jednání přizvána ředitelka
Základní školy a Mateřské školy Kounov paní
Mgr.Mixová, která seznámila přítomné se situací ve škole u příležitosti zahájení nového
školního roku 2012/2013.
Schválené rozpočtové změny se týkaly

nákupu valníku za obecní teru, splátky úvěru v
ČMZRB Plzeň, příjmu dotace na průběžné financování opravy kaple sv.Vojtěcha, zakoupení stožárů na vlajky před OÚ, nákup materiálu
pro hasiče v rámci dotací Středočeského kraje
a zhotovení stříšky nad hřbitovními vraty.
Z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného bylo rozhodnuto o vypovězení nájemní
smlouvy Petře Dlouhé na provozovnu kadeřnictví v budově obecního úřadu.
Zastupitelstvo schválilo podání žádostí o
dotace na akci “Hřiště pro mateřskou školu
Kounov”, která je připravena do Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst – Program
obnovy venkova, celkové náklady 500 tis. Kč.
Obci bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v
rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků SFŽP ČR na akci “Centrální
vytápění na biomasu v obci Kounov, celkové
náklady 108.786.600,- Kč, způsobilé výdaje
84.701.247,-Kč. (Pokračování na str. 2)

V pátek 31. 8. 2012 se konalo slavnostní ukončení opravy budovy OÚ a předání
bezpečných branek za přítomnosti náměstka
hejtmana Středočeského kraje a senátora Parlamentu ČR PhDr. Marcela Chládka, MBA.
Oprava budovy obecního úřadu byla realizována za podpory Středočeského fondu rozvoje obcí a měst. Celkový rozpočet na opravu
činil 2.830.179,- Kč, Středočeský kraj poskytl
dotaci ve výši 95% nákladů, tedy 2.688.670,Kč. Cílem opravy byl venkovní plášť, střecha,
úprava přístupu do budovy a řešení parkovacích míst. Na budově byla provedena výměna
střešní krytiny a oprava fasády po celém obvodu budovy. Jedná se o historickou budovu
z roku 1876, která je postavena ze džbánské
opuky, proto bylo počítáno se záměrem ponechat část opuky obnaženou. Na severní straně
budovy došlo k výměně ještě původních oken
a vchodových dveří za platová. Důležitým záměrem projektu byla i úprava přístupu do budovy. Z čelní strany budovy jsou vybudovány
nové schody, které nahradily prudké a polorozpadlé původní schodiště a k zadnímu vchodu vede bezbariérový chodníček pro imobilní
spoluobčany. Před budovou bylo zřízeno deset
parkovacích míst, včetně vyhrazeného místa
pro vozíčkáře. Letopočty ve štítu budovy napovídají o její opravě, poslední byla provedena
zřejmě před 80 lety v roce 1932. Ve štítě přibyl
i datum letošní. Stavbu provedla firma KRÁL
PM CENTRUM s.r.o. Plzeň, která uspěla ve
výběrovém řízení. (Dokončení na str. 2)

PhDr. M. Chládek při předání bezpečných
branek. Foto: Středočeský kraj

Oprava budovy OÚ
a předání bezpečných
branek
(Dokončení ze str. 1) Touto opravou se
budova stala opět důstojným sídlem OÚ
Kounov a dominantou celé obce, tak jak
tomu bývalo a jak by to být mělo.
O bezpečné branky požádala obec Krajský úřad Středočeského kraje koncem loňského roku. Branky jsou určeny pro hřiště
Základní a mateřské školy v Kounově. Jedná
se o hřiště s atletickou dráhou 160 m, doskočištěm a hrací plochou na házenou, kopanou
a tenis. Hrací plocha hřiště je 50x40 m, celá
plocha hřiště 80x50 m, povrch hřiště tartan.
Hřiště bylo dokončeno v roce 2004 za pomoci dotace SAPARD. Hřiště je využíváno
v hodinách tělesné výchovy, útočiště zde
nachází žáci, kteří pobývají ve školní družině. Nové branky o rozměrech 2x3m nainstaloval Mgr.Vladimír Myšák, který vyučuje
tělesnou výchovu.

Dočesná s pivovarem
O příjemný víkend v Kounově se postaral
Krušovický pivovar. V pátek 7. září uspořádal ve spolupráci s Lenkou Smolovou, která
má v nájmu hostinec v sokolovně, dočesnou
zábavu s bohatou krušovickou tombolou, a v
sobotu 8. 9. 2012 přijel již tradičně ke škole
s pojízdným výčepem krušovických sládků.
Pivo teklo proudem, harmonika hrála, přítomní se bavili. Ti nejstatečnější se zapojili
do soutěže, kdo nejdéle udrží tuplák piva v
natažené ruce. V soutěži padly dokonce i rekordy v kategorii mužů, ale především žen.
Postarali se o ně pan Karel Pochman a paní
Bronislava Turšnerová. Zdatně si však vedli
i ostatní soutěžící.

Slavnostní otevření zrekonstruované budovy obecního úřadu.

Zprávy z obecního úřadu
(Dokončení ze str. 1) V současné době je
vypsáno výběrové řízení, na Centrální adrese i na internetové desce obce je zveřejněna
zadávací dokumentace na kvalifikační předpoklady. Na jednání zastupitelstva byla přítomna paní Soňa Vítkovská, která zodpověděla přítomným dotazy ohledně administrace
stavby. S občany, kteří mají o topení zájem
byly sepsány „Smlouvy o smlouvě budoucí
na dodávku tepla“. Smlouvy byly předány na
stavební úřad jako podklady pro stavební řízení a budou součástí povolení stavby.
Obec obdržela Oznámení o registraci žádosti o dotaci na RO SZIF, Program rozvoje
venkova, na akci “Kounovské kamenné řady
- stálá expozice a tématická stezka”. Žádost
byla doporučena Místní akční skupinou Rakovnicko. Celkové náklady 998.424,- Kč,
výše dotace 763.067,- Kč, projekt rozdělen
do dvou let, součástí projektu expozice muzea, kamenné bludiště na prostranství před

Kamenné bludiště.
budovou muzea, naučná stezka Špičácké
řady, instalace opravené sochy Otevřená náruč a rekonstrukce zapomenuté a zničené sochy Panny Marie.
Celé znění usnesení včetně zápisu je
k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz, telefon číslo 313 119 882.

Základní a mateřská škola

Dočesná v Kounově.

Krásné letní dny jsou nenávratně pryč. Plíživými kroky se přiblížilo 3. září. Do té doby
ticho a klid, který panoval v celé školní budově, vystřídaly hlasy a smích dětí. Škola ožila.
Postaralo se o to 140 žáků, kteří v letošním
školním roce navštěvují naši školu. Velmi srdečně jsme přivítali naše prvňáčky, kterých je
v letošním roce 11. Po celý rok se o ně bude
starat pí.uč.Sunkovská. Některé děti přešly do
naší školy z jiných škol. I jim přejeme, aby se
ve škole cítily dobře a byly spokojené.
Složení pedagogického sboru zůstalo stejné jako v loňském školním roce. Stejné obsazení má i školní kuchyně. Ke změně nedošlo
ani mezi provozními zaměstnanci školy. K několika změnám došlo v MŠ. Na místo školnice

nastoupila za paní Turšnerovou paní Zeinertová. Pedagogický sbor vzhledem k navýšení počtu žáků posílila paní uč.Hossinger Plavcová.
Věřím, že školní rok proběhne v klidu.
Aby tomu tak bylo, je potřeba úsilí nás všech
– dětí, pracovníků školy i zastupitelstva obce.
Děti získají nové kamarády, nové zkušenosti. Stejně tak jako v loňském roce plánujeme
některé osvědčené akce. Na počátek října sběr
papíru a pet víček. Během loňského roku si
žáci tímto sběrem vydělali částku 7920,- Kč. Z
těchto peněz byly pořízeny míče, pásmo, sítě
na branky. Vyúčtování bylo předloženo ,,Školnímu parlamentu.“
Mgr.Zdeňka Mixová, ředitelka školy

Změna provozovatele
hostince U Tří lip
V pololetí letošního roku došlo k další
změně v hostinci U Tří lip. Novým provozovatelem se stal pan Miroslav Novák. Všichni
doufáme, že je to změna poslední, a to nejen
pro letošní rok.

Hasiči navštívili Kounov
v Orlických horách

Keltský památník
Z iniciativy pana Václava Višnera se na
cestě ke kapli sv.Vojtěcha při okraji lesa objevila krásná stavbička připomínající odkaz
našich keltských předků. Panu Višnerovi, který je milovníkem historie, kultury a přírody
a který si své znalosti a poznatky nenechává
pro sebe a šíří osvětu dál, patří obdiv a poděkování.

Keltský památník.

Odpady
Termín pro zaplacení poplatku za vývoz
TKO na 2. pololetí 2012 končí 30. 9. 2012.
Uvedený termín platí i pro poplatek za psy.
V zimním období od 1. 10. do 30. 4. budou
popelnice vyváženy každý týden.
Svoz nebezpečného odpadu se koná v
sobotu 22. 9. 2012 od 7.30 do 10.30 hod na
dvoře hasičské zbrojnice.
Žádáme občany, aby do sběru nebezpečného i velkoobjemového odpadu vozili pouze odpady ze svých domácností. Odpady z
podnikatelské činnosti si podnikatelé musí
likvidovat na vlastní náklady v rámci své činnosti. Těmito náklady nelze zatěžovat obecní
rozpočet. Jedná se především o odpad vzniklý z likvidace aut, pneumatiky a plasty, které nelze zpeněžit. Do nebezpečného odpadu
budou přijímány pouze pneumatiky osobních
automobilů a menší v počtu 4 kusy. Za pneumatiky nad tento počet bude vybírán poplatek
ve výši 35,- Kč za kus. Totéž se bude uplatňovat u plastů a čelních skel automobilů, popř.
dalších odpadů nad rámec běžné produkce
domácnosti.
Odvoz odpadních vod včetně vydání dokladu o likvidaci provádí firma Karel Turšner Kounov. Objednávky na tel. 602 333 658.

Členové SDH v Kounově u Rakovníka s velkou radostí přijali pozvání svých
kolegů ze stejnojmenné obce v Orlických
horách a v pátek 6. 7. 2012 vyrazili do
Kounova u Dobrušky.
Zdejší Sbor dobrovolných hasičů slavil
100. výročí svého založení. I když se jedná
o menší obec, oslavy byly rozjety ve velkém stylu. Program byl zajímavý pro dospělé, ale poutavý i pro děti, kterým se nejvíc líbilo vystoupení kouzelníka. Program
uvedly mažoretky, následovala ukázka
požárního zásahu profesionálních hasičů,
seskok parašutistů. Zlatým hřebem programu bylo posvěcení nového hasičského praporu. Prapor z těžkého sametu zdobí kromě
postavy patrona hasičů sv.Floriána a data
založení sboru, též zlatě vyšívané hasičské
heslo „Sobě ke cti, obci ku prospěchu, lidem ku pomoci“.
Setkání členů obou sborů bylo velice
přátelské, posloužilo k výměně zkušeností
a všichni se dobře bavili. Zástupci obce v
Orlických horách uspořádali pro naše členy
malou exkurzi po své krásné obci, kterou
postihla rozsáhlá povodeň v roce 1998. Vyprávění i fotografie z postižených míst byly
děsivé. Kromě spousty upomínkových dárků dostali naši hasiči brožuru, která byla
vydána u příležitosti vzpomínky 10. výročí
povodní. Zde je přímými účastníky detailně popsán sled událostí před povodní, v jejím průběhu i při obnově obce. Tiskovina je

bohatě doplněna fotografiemi. Při povodni
zahynuli dva místní občané a pět objektů
bylo určeno k demolici. Způsobené škody
v obci byly vyčísleny na téměř 100 miliónů
korun, obnova infrastruktury si vyžádala
skoro 4 miliardy korun.
Také občané naší obce Kounov projevili účast na osudu Kounova v Orlických
horách, o čemž svědčí záznam v naší kronice: “V první polovině srpna se uskutečnila sbírka na pomoc povodní zničené obce
Kounova u Dobrušky ve Východočeském
kraji, tedy obci nesoucí stejný název jako
obec naše. Zastupitelstvo odsouhlasilo darovat z rozpočtu 10.000,- Kč. Tělovýchovná jednota Kounov „Staří páni“ poskytla
jako dar 3.000,- Kč a Myslivecké sdružení
2.000,- Kč. Celkem se tedy poskytlo postižené obci 23.230,- Kč, které spolu s ostatními potřebnými věcmi, které poskytli i
ostatní občané naší obce, odvezli starosta
obce Jiří Šobek s Janem Raisem, hostinským z naší sokolovny.“
Na obnově záplavami postižené obce
se podíleli všichni její občané, což je sblížilo a semklo dohromady. Nám kounovským
uštědřili určitě lekci, jak vypadá život v
obci, kde všichni táhnou za jeden provaz.
Dvěstědvanáct kilometrů není v dnešní
době zas tak moc, abychom se nemohli navštěvovat častěji. Určitě i my najdeme příležitost, abychom mohli svým kamarádům
pozvání oplatit.

Společenská
kronika
Narozené děti
Jan Dědek

* 26. 6. 2012

HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !

V uplynulém období
oslavili svá jubilea
60 let: Zdeněk Černý
50 let: Otakar Tůma
Našim jubilantům, kteří se dožívají
významného životního výročí, přejeme
vše nejlepší, především pevné zdraví.

Nejsou již mezi námi
Jarmila Náglová

† 28. 5. 2012

Oldřich Štys

† 28. 6. 2012

Věra Šobková

† 22. 8. 2012

Anežka Kodejšová

† 30. 8. 2012

S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

VOLBY

do zastupitelstva
Středočeského kraje
Pátek 12. 10. 2012
Sobota 13. 10. 2012
Všechny občany, kterým není lhostejný
osud jejich obce a jejich kraje, zveme
k volbám do zastupitelstva Středočeského kraje, které proběhnou ve dnech
12. a 13. října 2012 jako vždy ve volební
místnosti obecního úřadu Kounov. Letargie a kritika stávajících poměrů nepomohou, pokud se sami nepokusíme
situaci změnit. Účast ve volbách je tou
správnou příležitostí.

Členové volební komise jsou
připraveni navštívit nemocné
či imobilní spoluobčany v době
voleb s přenosnou urnou. Zájem
oznamte prosím předem na
obecním úřadě.

KOMINÍK
Před blížící se zimní sezonou je možno
objednávat na OU služby kominíka.

Ředitelka SOA Rakovník Renata Mayerová přebírá Kroniku obce Kounov.

Předání kroniky do archivu
V souvislosti s předáním funkce kronikáře
byla dne 12. 7. 2012 předána k trvalému uložení
do Státního okresního archivu v Rakovníku v
souladu s ustanovením zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě, Kronika obce
Kounov, vedená od roku 1966 do roku 2004.
Kronika má 392 stran.
O založení kroniky rozhodla rada Místního
národního výboru v Kounově a funkce kronikáře se ujal pan Josef Benda, učitel dějepisu a
českého jazyka ve zdejší základní škole.
Z jeho zápisků lze vyčíst např., že v roce
1966 žilo v obci Kounov 700 obyvatel, z toho
bylo 155 zaměstnáno v místním JZD. Základní
školu navštěvovalo 308 dětí. Lékařská ordinace
MUDr.Leitnera měla ordinační hodiny denně,
zubař v pondělí a čtvrtek, dětská poradna ve
středu a nepravidelně dojížděl ženský lékař. V
obci fungovalo mnoho společenských organizací jako SOKOL, oddíl kopané, Český červený
kříž, Svaz mládeže, Český zahrádkářský svaz,
Český svaz invalidů, Osvětová beseda. Obecní
knihovna byla otevřena několikrát týdně, v sobotu a v neděli se promítalo kino, pořádaly se
máje, masopust, svatovojtěšská pouť, havelské
posvícení, plesy a zájezdy do divadla. V plném
provozu byly dva hostince „U Hálů“ a „U Tří
lip“, samoobslužná prodejna potravin, prodejna průmyslového zboží, textilní prodejna,
prodejna obuvi a řeznictví. Fungovaly služby
jako švadleny, krejčí, holičství, sběrna prádla,
sběrna obuvi, kuchyně JZD. Obec hospodařila s rozpočtem 393.687,- Kč, základní škola
s 94.255,- Kč.
V tomto roce došlo k uzavření dolů Perun,
kde bylo zaměstnáno hodně místních občanů.
Pan učitel Benda bohužel záhy zemřel, takže po dvou letech se kronika opět přestala psát.
Funkci kronikáře dobrovolně převzal pan Roland Amler v roce 1977 a vedl ji až do konce
roku 2011, tedy celých 35 let. Jeho zápisky jsou
cenným pokladem pro historii obce Kounov.
V roce 1977, kdy byla kronika obnovena,
žilo v obci 583 obyvatel, základní školu navštěvovalo 199 dětí, mateřskou školu 40 dětí.

Ozdobná vazba kounovské kroniky .
Obec hospodařila s rozpočtem 351.000,- Kč.
V tomto roce byla provedena rekonstrukce školy
za 1,8 mil.Kč, která spočívala především ve
změně topení z lokálních kamen na akumulační
vytápění. Kromě změny vytápění byly vykáceny přestárlé stromy, především topoly, vysázeny růže a vybudováno nové oplocení. Svépomocí, pod vedením pana Miroslava Kmínka, za
finanční podpory Místního národního výboru a
technické pomoci JZD, vybudoval oddíl kopané
Sokola Kounov kabiny na hřišti pro kopanou.
Kronika obce bude spolu se sokolskou kronikou, předanou k uložení do archivu v roce
2007 při příležitosti oslav 70. výročí otevření
budovy sokolovny, patřit ke zlatému fondu SOA
Rakovník.. Sokolská kronika byla již několikrát
vystavována např. v rámci dne otevřených dveří
u příležitosti Mezinárodního dne archivů nebo
v rámci výstavy ke 150. výročí založení České
obce sokolské s názvem „V mysli vlast, v srdci
smělost, v paži sílu!“.
Obě kroniky budou zpracovány v digitální
podobě a zveřejněny na webu obce.

