Kounovský

občasník
V Y DÁVÁ OBE C NÍ Ú Ř A D KO U NOV

Slavnostní začátek školního roku. Prvního září začal i v kounovské škole nový
školní rok. Mezi 137 žáky, kteří letos budou školu v Kounově navštěvovat, je 12 prvňáčků. Více
o činnosti základní školy a mateřské školy najdete v článku na straně 3.

Na závěr volebního období
Bývá zvykem s končícím volebním
obdobím bilancovat úspěchy i neúspěchy. Tak jak to bývá v životě,
dostavilo se obojí. V záplavě drobné
mravenčí práce a běžných starostí
je nutno vyzdvihnout úspěšné čerpání dotací, s nimiž se nám podařila oprava budov mateřské školy,
základní školy, obecního úřadu a
kaple sv.Vojtěcha, ale i rekonstrukce
veřejného osvětlení.. Také muzeum
Kounovských kamenných řad a Špičácká stezka byly vybudovány za pomocí dotačních titulů. Dařilo se nám
zlepšovat život občanům obce, ale
udržovat i odkazy předků v podobě
oprav a obnovy drobných sakrálních
památek jako jsou křížky, sochy (Jan

Nepomucký, P.Marie), ale i kaple sv.
Vojtěcha. Ta se díky zdařilé opravě
opět stává centrem společenského
života a cílem turistických výprav.
Péči o životní prostředí, výsadbu a
údržbu zeleně v obci i mimo ní, jistě ocení budoucí generace, kterým
chceme tento odkaz zanechat. Velmi
kladně byla přijata kniha o historii
Kounova „Kounov, obec na rozvodí“, ale i kniha o špičáckých kamenech „Lovci menhirů“. Informacemi
v tisku, pořady v televizi i rozhlase se
podařilo dostat obec Kounov do povědomí široké veřejnosti. Hojně navštěvovány a velice dobře hodnoceny jsou také naše internetové stránky
www.obec-kounov.cz
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Podařilo se nám navázat úspěšnou spolupráci se stejnojmennou
obcí Kounov u Dobrušky.
Pro obec je významné i fungování Sboru dobrovolných hasičů, jehož
obnovení bylo též velmi složitým a
dlouhodobým procesem.
Dnes je obec v dobré kondici,
na účtu má cca jeden milion korun.
Proti tomu jsou dlouhodobě splácené úvěry na rekonstrukci veřejného
osvětlení ve výši 277.480,-Kč a na
výstavbu veřejného vodovodu ve
výši 3.686 tis.Kč, který končí v roce
2019.
V letošním roce bude ještě provedena výměna oken v restauraci U
Tří lip a doplnění veřejného osvětlení. V restauraci U Tří lip došlo od
1.7.2014 k výměně provozovatele,
kterým je pan František Ševíc.
Naproti tomu jsou věci, které se
nepodařilo, či dlouhodobě nedaří.
Jedním z nich je hřiště u mateřské
školy, na které se nám nepodařilo
získat dotaci. Neúnosnou situaci
jsme začali řešit postupným pořizováním hracích prvků. Také budova
sokolovny, která je poslední neopravenou budovou v majetku obce,
je naším neúspěchem. Ani zde jsme
neuspěli s podanou žádostí o dotace. Přitom tato nádherná a historicky cenná budova po opravě úpěnlivě
volá. Dotaci nezískala obec ani na
celkovou opravu místních komunikací, na kterou také existuje projekt
včetně stavebního povolení.
Poděkování za práci pro obec
patří samozřejmě celému obecnímu
zastupitelstvu, dále všem zaměstnancům obce, jmenovitě obětavé

Z činnosti hasičů
Se zahájením školního roku obnovili své pravidelné středeční schůzky i
mladí hasiči. Neznamená to ovšem,
že během prázdnin úplně zaháleli.
Zúčastnili se výročí 140 let od založení sboru v Nesuchyni dne 12. 7. a
netradiční soutěže v Krupé dne 2. 8.
V sobotu 30. 8. jsme se zúčastnili leteckého dne v Mutějovicích. K 1. 9. se
do kroužku přihlásily další čtyři děti.
Pro další rok plánujeme zapojit děti do
různých soutěží, aby si mohly vyzkoušet své dovednosti a během letních
prázdnin zkusit uspořádat netradiční
soutěž po vzoru SDH Krupá a SDH
Nesuchyně. Pokud budou mít rodiče
zájem o další trička za stejnou cenu,
prosím, aby mi to po dětech vzkázali.
Jaroslava Černá,
vedoucí mladých hasičů

Oslava svátku
svatého Vavřince
Dne 8. 8. 2014 se v areálu sokolovny
konalo přátelské posezení a oslava
svátku sv.Vavřince, patrona chmelařů. Organizátoři ZEM-INVEST a.s.
– Rosa, Cmel-Vent s.r.o. – Vent a
Probios Kounov a.s. – Řepík pozvali
na X.společný Vavřinec chmelaře ze
žatecka, rakovnicka a lounska.
Ten den se nedoporučuje provádět
jakékoli práce ve chmelnici, aby nedošlo k přerušení činnosti samotného
sv.Vavřince, který hází ve chmelnici
chmel lopatou. Ten den se povětšinou schází chmelaři při dobrém jídle
a chmelovém moku a debatují o nadcházející sklizni chmele.
Oslava se při hudbě a příjemné
zábavě protáhla do pozdního večera.
Program oslav zpestřilo také vystoupení kounovských Hašlerek.

Povinné očkování psů
proti vzteklině proběhne
v pondělí 15. 9. 2014
v 16 hodin před budovou
základní školy. Očkování
provede MVDr. Biňovec; cena
100,- Kč za očkovací dávku.

Na závěr volebního období
paní Martě Amlerové a pracovitému
panu Ladislavu Makulovi, ochotným občanům panu Karlu Komárkovi a Jaroslavu Vlasákovi. Poděkování členkám sboru pro občanské
záležitosti paní Zdeňce Dubinové a
Zdeňce Amlerové je již obsaženo v
jiném příspěvku tohoto Občasníku,
ale také pan kronikář Rudolf Kraus,
paní ředitelka Zdeňka Mixová a
celý učitelský sbor se podílejí mírou vrchovatou na společenském i
kulturním dění v obci. Velké díky
patří i manželům Černým, kterým
se společnými silami podařilo nejen
obnovit Sbor dobrovolných hasičů
v obci, ale jeho bohatou činností jej
zařadit mezi nejlepší sbory okresu.
Josef Černý jako velitel zásahové
jednotky se věnuje i údržbě a opravě techniky a Jaroslava Černá dala
dohromady a úspěšně vede přípravu
mladých hasičů.

Jana Koláčková

K 31. 8. 2014 odešla z úřadu paní
Jana Koláčková, ve funkci účetní ji
od 1. 9. 2014 nahradila paní Martina
Dohnalová. Protože úředník obce je
duší obecního úřadu, patří poděkování i jim.
Před novým zastupitelstvem,
které budeme příští měsíc volit, je

Ing. Dana Bechynská

náročné období a mnoho velkých
úkolů. Největším je rozpracovaný
projekt na vytápění biomasou, který
se vleče již pět let, a je třeba dokončit. Dalším náročným projektem je
odkanalizování obce, na které je vydané územní rozhodnutí a zpracovává se projekt pro stavební povolení.
Zde je nutno reagovat na vypisované
dotace a včas o ně požádat. Odkládat nelze ani vypracovaný projekt
na celkovou rekonstrukci budovy
sokolovny a opravit je nutno i mostek přes železniční trať na cestě ke
kapli sv.Vojtěcha, který je v současné době z důvodu špatného stavu
uzavřen. Nově zvolené zastupitelstvo čekají i významné oslavy 140.
výročí založení Sboru dobrovolných
hasičů Kounov v příštím roce.
Všem kandidátům do obecního
zastupitelstva přejeme, aby uspěli
ve volbách, a nově zvolenému obecnímu zastupitelstvu držíme palce
k úspěšnému zdolání všech úkolů,
které mají před sebou.
Ing. Dana Bechynská,
starostka obce Kounov

Volby do obecního zastupitelstva
a volby do senátu
proběhnou v pátek 10. října 2014 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné
druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 17. října 2014 od
14. 00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Členové volební komise jsou připraveni navštívit
nemocné či imobilní spoluobčany v době voleb s přenosnou urnou.
Své požadavky oznamte prosím předem na obecním úřadě.Občané
obdrží své volební lístky těsně před volbami, ale seznam všech kandidujících subjektů je již nyní k dispozici na www.volby.cz

Pohádkový les
V sobotu 16.8.2014 uspořádali sportovci FK Kounov Pohádkový les pro
děti kounovské i přespolní. Akce
měla mimořádný ohlas, jak co do
počtu zúčastněných, tak co do poutavosti. Cesta od železničního mostku
ke kapli sv.Vojtěcha i následující les
byly plné nejrůznějších a nejroztodivnějších pohádkových bytostí, někdy vlídných, někdy strašidelných.
Lesem se nesly hlasité zvuky a skřeky. Na vyznačených stanovištích
děti plnily různé jednoduché úkoly,
za které byly odměněny. Vše dobře
dopadlo a nakonec se všichni sešli u
sokolovny při opékání buřtíků.

Základní škola a mateřská škola
Krásné letní dny jsou nenávratně
pryč. Začal nový školní rok. Do té
doby ticho a klid, který panoval v
celé školní budově, vystřídaly hlasy
a smích dětí. Škola ožila. Postaralo se
o to 137 žáků, kteří v letošním školním roce navštěvují naši školu. Velmi
srdečně jsme přivítali naše prvňáčky,
kterých je v letošním roce 12. Po celý
rok budou pracovat pod vedením paní
učitelky Šlesingrové. Druhý ročník
povede paní učitelka Kubánková.
Některé děti přešly do naší školy z
jiných škol. I jim přejeme, aby se ve
škole cítily dobře a byly spokojené.
Je jich celkem 10. Pět z nich přišlo do
spojené třídy, kterou si i nadále povede paní učitelka Sunkovská. Třídní
učitelkou 5. ročníku je paní učitelka
Jirásková, 6. ročníku paní učitelka
Křikavová, 7. ročník povede pan
učitel Myšák, 8. ročník paní učitelka
Jochová a 9. ročník pan učitel Huleš.
Posilou učitelského sboru je od letošního roku paní učitelka Krejcarová.
I nadále pracuje ve škole pan učitel
Fišer, paní učitelka Nováková a paní
učitelka Černá.
Stejné obsazení jako v loňském
roce má školní kuchyně: vedoucí Jitka Frambergová, kuchařky Olga Hokešová a Radka Kolářová. Ke změně
nedošlo ani mezi provozními zaměstnanci školy, kterými jsou uklízečky
Ivana Pospíšilová, Žaneta Bahníková

1. září v mateřské škole

a školník Luboš Linhart. Ekonomické záležitosti školy má na starosti Jitka Šeráková. Ke změně nedošlo ani
v mateřské škole. Stále zde pracují 3
učitelky Dana Jakubská, Ivana Hlaváčková a Jana Hossinger Plavcová.
Školnicí zůstává Hana Zeinertová.
Do mateřské školy je pro letošní rok
zapsáno 35 dětí, což je její maximální kapacita.
Věřím, že školní rok proběhne v
klidu a pohodě. 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.
Např. sběr papíru a PET víček, výuku
na dopravním hřišti, plavání, bruslení, některé preventivní programy.
Mgr. Zdeňka Mixová,
ředitelka školy

Lovci menhirů
V srpnu vyšla nová kniha autorky
Hany Jakovcové „Lovci menhirů“,
která je k dostání v expozici Kounovských kamenných řad za 200,- Kč.
Podtitul knihy „Příběh o lidech a kamenech pod kounovským Špičákem“
přesně vystihuje to, o čem kniha pojednává. Objevování kamenů, jejich
odkrývání, dohady o jejich původu.
Kniha je deníkem lidí, kteří odhalují
tajemství zdejší krajiny. Na vydání
knihy se sponzorsky podílela i Obec
Kounov. Křest knihy za účasti veřejnosti i médií proběhl přímo v lese pod
Špičákem u kamene Princezna. Knize
požehnal mjr. Mgr. et Mgr. Jiří I. Laňka, trvalý jáhen, pověřen ordinářem
Diecéze pražské pro práci ve prospěch
Policie ČR. Z dalších význačných
osobností se křtu zúčastnili geolog,
klimatolog a spisovatelVáclav Cílek,
hudebník Daniel Landa a další hosté.
Vloni byla v rámci projektu Muzea
Kounovských kamenných řad zřízena
nová stezka, která má za cíl zavést turisty právě do nově objevované lokality kolem vrchu Špičák.

Ze křtu knihy „Lovci menhirů“
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Vítání nových občánků. Členky Sboru pro občanské záležitosti paní Zdeň-

ka Amlerová a paní Zdeňka Dubinová připravily v sobotu 2.8. a 30.8.2014 na
obecním úřadě malé slavnosti, při kterých byli mezi občany Kounova přivítáni
Natálie Barkociová, Zdeněk Sabáček, Tomáš Jirák a Jana Bechynská. Slavnostní atmosféru sobotního odpoledne umocnily svou recitací Kristýna Huttrová, Kateřina Huttrová a Kristýna Pavlíčková. Členkám Sboru pro občanské
záležitosti děkuji za dlouholetou spolupráci a za obětavou práci pro občany.

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 automobilů a menší v
počtu 4 kusy na domácnost, za kusy nad toto množství
je stanoven poplatek 30,-Kč/ks

v pátek 12.9.2014 od 14.00 hod do 18.00 hodin
v sobotu 13.9.2014 od 8.00 hod do 9.30 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 19.9.2014 od 14.00 hod do 18.00 hod
v sobotu 20.9.2013 od 8.00 hod do 12.00 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.

Sběr železa
Železo je možné vozit na dvůr hasičské zbrojnice ve dnech sběru
ostatních surovin nebo po dohodě na tel.725 955 433, 773 004 080.
Odvoz provedou hasiči SDH Kounov.

 1. kolo, neděle 7. 9., 13:30 h
SK Oráčov - FK Kounov 4:3
 2. kolo, neděle 14. 9., 13:30 h
ČL Kolešovice B - FK Kounov
 3. kolo, sobota 20. 9., 10:00 h
FK Kounov - TJ Slabce
 4. kolo, neděle 28. 9., 13.30 h
FK Kněževes B - FK Kounov
 5. kolo, sobota 4. 10., 10:00 h
FK Kounov - Sokol P. Újezd
 6. kolo, neděle 12. 10., 16:00 h
Sokol Ruda - FK Kounov
 7. kolo, sobota 18. 10., 10:00 h
FK Kounov - PO Olešná B
 8. kolo, neděle 26. 10., 14.30 h
Sokol Srbeč - FK Kounov
 9. kolo, sobota 1. 11., 10:00
FK Kounov - FC Hořesedly

Společenská kronika
Narozené děti:
Dominik Tůma (čp.44)
* 8.7.2014
Milan Zingr (čp.3)
* 14.7.2014
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !

Nejsou již mezi námi:
Anna Gogová (čp.38)
† 18.6.2014
Marie Radová (čp.35)
† 25.8.2014
Miroslava Raisová (čp.209)
† 27.8.2014
S úctou vzpomínáme

Kadeřnictví
Dne 2. 9. 2014 bylo
v 1. patře budovy Obecního úřadu Kounov opět
otevřeno kadeřnictví.
Provozní doba:
úterý 9.00 – 16.00 h
středa 16.00 – 19.00 h
čtvrtek 9.00 – 16.00 h
jinak po domluvě
na telefonu 733 192 429
s paní kadeřnicí
Světlanou Houdovou

