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Rekonstrukce
veřejného osvětlení
a další práce v obci

V Kounově to žije. Jaro v Kounově hýřilo událostmi. Uskutečnil se čarodějnický průvod, máje, Svatovojtěšská pouť, oslava Dne matek, Dětský den a oslava 80. výročí založení FK
Kounov, při které se stará garda FK Kounov utkala s týmem populárních osobností AMFORA.
S klubem AMFORA přijel do Kounova např. Karol Dobiáš, Pavel Zuna nebo Martin Dejdar
(na snímku; foto: Libor Michalec). Více informací a fotografií k akcím v Kounově na str. 2 a 3.

Zprávy z obecního úřadu
Ve druhém čtvrtletí letošního roku zasedalo
obecní zastupitelstvo jednou dne 13. 6. a zabývalo se mimo jiné :
1. Přijetím dotací
z fondů Středočeského kraje
•

Středočeský Fond kultury a obnovy památek, Oprava interiérů kaple sv.Vojtěcha
v Kounově, celkové náklady 772.670,Kč, výše dotace 95 % 734.000,- Kč,
vlastní zdroje 38.670,-Kč

•

Středočeský fond podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS, Základní vybavení
jednotky hasičskou technikou, celkové
náklady 108.380,- Kč, výše dotace 95 %
102.880,- Kč, vlastní zdroje 5.500,- Kč

•

Středočeský fond rozvoje obcí a měst,
oprava budovy sokolovny, střecha,
okna, fasáda, schodiště, celkové náklady
4.472.777 Kč - nebylo schváleno

2. Výběrové řízení na stavební práce
Výběrová komise ve složení: Ing. Antonín
Ryska, Josef Hajný, Jan Turšner, Jan Libra
vyhodnotila jako nejlepší nabídku pro opravu kaple sv. Vojtěcha nabídku firmy KRÁL
PM CENTRUM s.r.o., s kterou byla sepsána
smlouva. Kontrolní den s památkáři na kapli
sv. Vojtěcha proběhl dne 7. 6. 2012 od 9 hod.,
další práce budou probíhat pod dozorem a podle pokynů pracovníků památkové péče
3. Prodej nemovitostí
•

•

prodej lesa 4,3057 ha, vypsat záměr prodat obecní les a pozemky p.č.PK 697/2 o
výměře 12498 m2 , PK 698 o výměře
23359 m2 , PK o výměře 1798 m2 a část
pozemku p.č. PK 697/1 o výměře 5402
m2 , který bude oddělen geometrickým
plánem,
jednat o prodeji pozemků v areálu PROBIOS, a.s., v obecním rozpočtu chybí pro

Během měsíce dubna provedla firma Kabelspoj s.r.o. rekonstrukci veřejného osvětlení
výměnou sodíkových svítidel za úsporná LED
svítidla, u nichž garantuje bezporuchovost a
úsporu až 80 % energie. Náklady na výměnu
činily 498 480 Kč a byly hrazeny z úvěru u
České spořitelny, splatného do pěti let.
V jarních měsících byla provedena úprava
a vyčištění potoka v areálu základní školy v
částce 36 tis. Kč a v dohledné době bude instalována nová stříška nad hřbitovními vraty
za 7,5 tis. Kč.
Na základě stížností občanů na množící se
hlodavce byly provedeny též v měsíci dubnu
deratizační práce v obecní kanalizaci. Použit
byl přípravek LANIRAT.

Likvidace odpadních vod
V důsledku neustálých připomínek a dotazů občanů k ekologické likvidaci odpadních
vod znovu upozorňujeme na současnou platnost vodního zákona. Vlastník, resp.uživatel
stavby, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zabezpečit jejich zneškodňování v souladu s právními předpisy. Pokud není v obci
splašková kanalizace, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod
pomocí zařízení určených pro individuální
čištění odpadních vod nebo akumulovat odpadní vody v bezodtokové jímce.Vypouštění
odpadních vod do dešťové kanalizace je nepřípustné. V zákoně je zakotvena povinnost
na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí předkládat doklady o zneškodňování odpadních vod. Tyto
doklady je nutno v souladu se zákonem uchovávat tři roky.

Ekologickou likvidaci odpadních vod
s vydáním dokladu provádí pan Trubač z Krupé
s vozidlem TATRA CAS 11.
Objednávky na tel. 728 221 467

Pitná voda
Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka dokončilo vlastními náklady stavbu „Vodovod Nesuchyně-Mutějovice“ a dne 23.5.2012
napojilo veřejný vodovod v obci Kounov na
zdroj pitné vody v Rakovníku. Tato voda splňuje nejpřísnější parametry a je označována
jako „kojenecká“.

Škola a mateřská škola
Žáci a učitelé základní školy zvou rodiče
a veřejnost na školskou akademii ve čtvrtek
28. 6. od 13 hodin
Rozloučení dětí s mateřskou školou proběhne v pátek 22.6. od 16.30 hod.
Mateřská škola v Kounově bude uzavřená
po oba prázdninové měsíce červenec a srpen,
prázdninový provoz od 23. 7. do 24. 8. zajišťuje mateřská školka v Mutějovicích. Provoz
mateřské školky v Kounově a školní jídelny,
která zajišťuje obědy pro veřejnost, bude zahájen dne 27. 8. 2012.

Hasiči
Perné období mají za sebou členové našeho SDH. Kromě vlastních povinností jako
je např.příprava a údržba techniky, uspořádali
několik vlastních akcí a na dalších se podíleli svou účastí. Poslední dubnový den 30.4.
to byly „Čarodějnice“, tradiční akce pro děti
s pálením hranice a opékáním buřtů. Lampiónový průvod ve slušivých kostýmech zorganizovaly a vedly členky místní organizace Svazu žen. Další úspěšnou akcí, na které
měly členové SDH lví podíl byly „Máje“.
Doslova „na roztrhání“ byli však o prvních
červnových víkendech. V sobotu 2.6. asistovali při dětském dnu u sokolovny, kde potěšili
opět děti ukázkou stříkání vody na cíl, a ještě tentýž den stačili reprezentovat v nových
slavnostních uniformách na 110. výročí založení SDH v Janově. V neděli 3.6. byli oficielně požádání o asistenci u fotbalového utkání
našeho FK Kounov s Amforou Praha, kde
stáli se zásahovým autem v pohotovosti celý
den. V pátek 8.6. se zúčastnili cvičení okrsku
ve Hředlích, které bylo zaměřeno na vyhledávání osoby, a v sobotu 9.6. oslav 135.výročí
založení SDH v Domoušicích. Tyto oslavy
byly spojeny se soutěžemi družstev v požárním útoku, slalomu, nošení vody proudnicí a
dalších disciplínách. Ani zde si naše družstvo
rozhodně neudělalo ostudu. Právě ve spolupráci s domoušickými hasiči chce náš SDH
začít práci s dětmi, aby bylo možno čerpat z
bohatých a dlouholetých zkušeností našich
sousedů.
V nejbližší době čeká naše družstvo Memoriál ve Velké Chmelištné a na podzim cvičení okrsku, které bude pořádat a hostit právě
naše obec, proto je nutno se na ně pečlivě připravit. K tomu jistě přispěje i nové vybavení,
které bude pořízeno ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Středočeského kraje. Ze svých prostředků
získaných sběrem železného šrotu a dalšími
aktivitami, si členové SDH začnou postupně
pořizovat slavnostní uniformy.

Zprávy z obecního úřadu
letošní rok zatím přesně nespecifikovaná
vyšší částka, pro příští rok vláda schválila
změnu zákona o RUD (rozpočtové určení
daní), ve které by mělo dojít ke změně ve
financování obcí a navýšení rozpočtu především malých obcí
•

prodej parcely p.č. 112 v k. ú. Kounov u
Rakovníka o výměře 264 m2 panu Tomáši
Malému, odůvodněno padajícím svahem,
který potřebuje zpevnit, nepřístupností a
svažitostí pozemku,

4. Žádostí o navýšení kapacity
Mateřské školy Kounov
ředitelka Základní školy a Mateřské školy v
Kounově Mgr. Mixová dala podnět k podání
návrhu na změnu zápisu do rejstříku škol a
školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro stanovení kapacity
Mateřské školy Kounov z původního počtu 25

na 35 dětí, tuto žádost podporuje stanovisko
Krajské hygienické stanice sdělením, že prostory Mateřské školy Kounov čp.101 lze využívat pro poskytování školských služeb pro
35 dětí , neboť splňují hygienické požadavky. V březnu byl schválen počet 28 dětí, ale
při zápise se ukázalo, že ani tento počet není
dostatečný, neboť zájem rodičů o umístění dětí
je daleko vyšší. V souvislosti s nedostatkem
finančních prostředků na dovybavení školky,
zastupitelstvo doporučuje uzavírání dohod
s rodiči na výpomoc při opravách a údržbě
školky (venkovní zařízení, herní prvky, plot,
hračky apod.), navýšení měsíčního poplatku
za dítě a nekrácení poplatku v případě, že dítě
nedochází do školky každý den.
Celé znění usnesení včetně zápisu je k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz.

Oslavy 80. výročí založení FK Kounov

Týmy staré gardy FK Kounov a Amfory při společném fotografování. (Foto: Libor Michalec)
V rámci oslav 80. výročí svého založení
uspořádal fotbalový klub Kounov dne 3. 6.
2012 fotbalový zápas mezi starou gardou FK
Kounov a klubem Amfora Praha, který sdružuje známé osobnosti ze světa sportu, herectví, politiky i dalších oborů. Takové množství
známých osobností se v Kounově nejspíše
neobjevilo za celou jeho existenci, jako v
tento jeden den. Před utkáním byl prostor i
pro kus řeči s místními i návštěvníky, podpisy či fotografie. Samotné utkání začalo představováním jednotlivých hráčů včetně jejich
úspěchů. A za každým jménem se nesl velký potlesk, neboť se ve svém letošním čtvrtém jarním vystoupení Amfora představila v
Kounově ve velmi silné sestavě: M.Michal,
K.Dobiaš, M.Pitkin, L.Semelka, P.Větrovec,
J.Rosák, P.Salava, J.Skorkovský, J.A.Náhlovský, P.Bičovský, P.Rada, F.Jakubec, J.Berger, M.Dejdar, V.Hruška, J.Fiala, V.Hron,
R.Skamene, M.Čamaj, P.Zuna a J.Zonyga.
Čestný výkop provedli Monika Absolonová
a Antonín Panenka, hlavní sudí byla Dagmar
Damková, která přímo z hřiště odjela na letiště v Ruzyni, aby v barvách UEFA odletěla
do dějiště ME 2012. O branky se postarali 2x
Pavel Zuna a po jedné R.Skamene a M.Čamaj. Domácí stará garda ale dlouho válcova-

la Amforu a ta dokázala po „jasné penaltě“
vyrovnat na 4:4 až 2 minuty před koncem.
Silnou domácí sestavu vedl kapitán a legenda
kounovského fotbalu Ladislav Ryska, který
sklidil rovněž bouřlivé ovace minimálně 600
diváků. Další oporou domácího týmu byli za
Kounov Antonín Liko, Jiří Zuska, Petr Huttr,
Jiří Diepold a František Kalaš a hosté Jiří
Čihař, Josef Petráš, Miroslav Kopřiva, Antonín Sýkora, Martin Kokšál, Josef Pekárna,
Michal Beneš, Vlastimil Chládek a současný
senátor a náměstek hejtmana Středočeského
kraje pan Marcel Chládek.
Diváci se bavili při komentářích moderátorů P. Salavy a zejména J. A. Náhlovského,
které navíc zpestřil V. Hron, když utkání komentoval hlasem komentátorské legendy Karola Poláka. Atmosféru oslav si užily i děti,
neboť pořadatelé zajistili na celý den pro děti
trampolínu a skákací hrad zcela zdarma.
Součástí oslav bylo i odpolední utkání
mezi druholigovými družstvy žen FK Rakovník a FK Postoloprty, kde vítězství 7 : 0 přesvědčivě vybojoval Rakovník.
Za úspěch celé akce, která nemá v Kounově obdoby, patří poděkování hlavnímu organizátorovi panu Josefu Dědkovi a všem,
kteří se na organizaci podíleli.

Jaro v Kounově hýřilo událostmi
Čarodějnice
Poslední dubnový den přichystali kounovští hasiči u sokolovny
velikou hranici i s věrohodnou čarodějnicí určenou k upálení. Průvod zkušených čarodějnic i čarodějnického potěru se vydal obcí v
šest hodin od hostince U Tří lip, vatra vzplála o půl hodiny později.
Největší zážitek však hasiči připravili dětem, když jim dali možnost, aby si samy vyzkoušely, jak se pracuje s hadicemi naplněnými proudem vody. Akce se setkala s velkým ohlasem mezi dětmi i
dospělými. Ti první stačili spořádat skoro osmdesát buřtů, které jim
hasiči rozdali, ti druzí vydrželi při kytaře u ohně až do rána.

Máje
V sobotu 19.5. se konaly v Kounově tradiční Staročeské máje.
Letos ovšem bez závěrečné České besedy. Problém je v neochotě
mladých pravidelně se scházet a učit se, všichni stále bojují s nedostatkem času. Také s účastí v průvodu byly problémy, ale nakonec
vše zachránila generace mladších děvčat do patnácti let. Alespoň si
přípravu vyzkoušely a až na ně přijde s organizací májů řada, budou
si už vědět rady. Nádherné slunné počasí vylákalo ven i diváky a
vydařila se i večerní zábava s kapelou Orion. Dovoz a stavbu krále
zajistili vlastními silami naši hasiči pomocí kladek a vrátku. Tentokrát byl král přivezen z obecního lesa.

Čarodějnice.

Pouť ke kapli
V neděli 29.4.2012 se více než šest desítek věřících a turistů
sešlo u kaple sv.Vojtěcha u Kounova. Za krásného slunného počasí
celebrovali mši pod širým nebem v rozzářené jarní přírodě rakovnický vikář Páter Vojtěch Novák a otec Vilém z Liběšic u Žatce.
Vzpomněli tradice sv.Vojtěcha, jeho života, myšlenek, které hlásal
i jeho tragické smrti. V kázání zmínili, že ke změně společnosti
nedojde pouhou kritikou, ale změnou myšlení v sobě samém.
Kaple sv. Vojtěcha jako kulturní památka je opravována za pomocí Středočeského Fondu oprav kulturních památek. V současné
době je kaple kompletně opravena zvnějšku, má novou střechu,
fasádu a schodiště. Novotou září také zrestaurované kamenné prvky a socha sv.Vojtěcha. V letošním roce poskytl Středočeský kraj
dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, ve výši
tři čtvrtě miliónů korun na dokončení oprav interiérů. Napřesrok
se tedy snad konečně dočkáme tradiční svatovojtěšské mše již pod
střechou uvnitř kaple.

Máje.

Den matek
Již tradicí se v Kounově stala oslava květnového Svátku matek.
Letos sice nevyšlo počasí a déšť byl načasován téměř přesně na
začátek oslav. Operativně byla zvolena záložní varianta a všichni
se rychle přesunuli do sokolovny. V téměř dvouhodinovém programu vystoupilo kromě žáků místní základní a mateřské školy a
kounovských Hašlerek také mnoho hostů. Program tradičně zahájily mažoretky rakovnického sokola, dále se zaplněné sokolovně
představily senomatské ženy, s nově nacvičeným programem, klienti Domova bez zámků v Tuchořicích a závěrem ženy z Tuchořic
předvedly, že se smetákem se nemusí vždy jen uklízet.

Pouť ke kapli svatého Vojtěcha.

Dětský den
Lenka Smolová, která v současné době provozuje hostinec v
sokolovně, připravila za podpory celé rodiny a dalších spolupracovníků v sobotu 2.6. velice zdařilou akci pro děti u příležitosti
svátku Den dětí. Účastníci změřili své síly v mnoha soutěžních
disciplínách, za jejichž zdolání byli bohatě odměněni. První část
programu se nesla ve znamení pohádkového seriálu Šmoulové, ve
druhé části se o zábavu dětí postarali hasiči. Nejprve hasiči z Tuchořic nastříkali na plochu pěnu, ve které si mohly děti jak se patří
zařádit, a program uzavřeli kounovští hasiči stříkáním vody na cíl.

Den matek.

Dětský den.

Veřejná výzva
V souvislosti s odchodem paní
Vladimíry Obrazové do starobního důchodu, vyhlašuje Obec Kounov podle
zákona č.312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o
změně některých zákonů, v souladu
s vyhláškou 512/2002 Sb,. o zvláštní
odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků a zákona
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění
Výběrové řízení na obsazení místa
úředníka územního samosprávného
celku, zařazeného do Obecního úřadu
Kounov v platové třídě 8 s termínem
nástupu do funkce 1. 1. 2013.

Požadavky:
•
•
•
•
•
•

odpovídající ekonomické vzdělání
praxe v oboru
znalost podvojného účetnictví
znalost problematiky organizace
a řízení obce
zkouška zvláštní odborné
způsobilosti
občanská a morální bezúhonnost

Náležitosti přihlášky:
•
•
•
•
•
•
•

jméno, příjmení, titul zájemce
datum a místo narození zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
státní příslušnost zájemce
číslo občanského průkazu
kontaktní údaje (telefon, mail)
datum a vlastnoruční podpis zájemce

Přílohy k přihlášce:
•
•

•
•

úředně ověřená kopie dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání
životopis, ve kterém se uvedou
údaje o průběhu dosavadních zaměstnání a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností, vlastnoručně podepsaný
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3
měsíců)
lékařské potvrzení o zdravotní
způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)

Termín podání přihlášky:
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh je nutno osobně doručit na
Obecní úřad obce Kounov nebo zaslat
doporučeně tak, aby byla doručena
nejpozději do 4. 9. 2012 včetně, na adresu Obec Kounov, 270 06 Kounov 44.
Na obálku uveďte:
„Výběrové řízení – OÚ“
Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným způsobem nebude brán zřetel. Přihláška
podaná po termínu bude vrácena
uchazeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení.

nepřehlédněte

Centrální topení na biomasu
Na základě informací o přidělení dotace na udržitelné využívání zdrojů energie
pro Obec Kounov, uveřejněných na stránkách Státního fondu životního prostředí,
bude zahájeno uzavírání smluv s občany.
Od pátku 29. června do neděle 1. července 2012 denně od 10 hod dopoledne do
večerních hodin (cca do 20 hod.) budou
pracovníci firmy BIOSA obcházet jednotlivé nemovitosti a uzavírat se zájemci
„Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
dodávce tepelné energie z obecního CZT
a o zřízení věcného břemene“. Předmětem této smlouvy je uzavření smlouvy o
dodávce tepelné energie z tepelných zařízení budoucího dodavatele do systému
tepelného zařízení budoucího odběratele
v k.ú. Kounov, dle platných zákonných
předpisů, vyhlášek a základních podmínek dodávky tepelné energie. Budoucí
cena tepla je stanovena ve výši 340,- Kč/
GJ včetně DPH a je fixní po dobu pěti let
od kolaudace systému. Může být zvýšena
pouze o jasně prokázané zvýšení nákladových položek na výrobu tepla a jedině po
odsouhlasení SFŽP ČR. Po uplynutí pěti
let od kolaudace systému může být cena

upravována pouze se souhlasem zastupitelstva a po zavedení tzv. zelených bonusů
se předpokládá adekvátní snížení ceny.
Po spuštění provozu celého systému
bude budoucí odběratel platit měsíční zálohy ve výši odpovídající velikosti vytápěného objektu a předpokládaného množství odebíraného tepla za rok.
Konečné vyúčtování za dodávku tepla bude provedeno na základě skutečně
naměřených hodnot, nejpozději do konce
července následujícího roku.
Tato smlouva zároveň řeší budoucí
souhlas se zřízením věcného břemene na
veškeré části systému obce, které budou
umístěny na majetku budoucího odběratele.
Pro zájemce o dodávky tepla, kteří se
v pracovních dnech nezdržují doma, chalupáře či vlastníky jiných nemovitostí, budou pracovníci firmy k dispozici v pátek
29.6. od 17 hod nebo v sobotu 30.6. od 10
hod na Obecním úřadě, kde s nimi bude
smlouva projednána a uzavřena.
Celé znění „Smlouvy“ je zveřejněno
na www.obec-kounov.cz nebo k dispozici
na obecním úřadě.

Společenská kronika
Narozené děti
Vlastimil Rais

* 17. 5. 2012

HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !

V uplynulém období
oslavili svá jubilea
70 let: Zdeňka Dubšová
Milan Havlíček
Marie Horová
Stanislav Sochr
60 let: Stanislava Vaňúrová
50 let: Jana Lippertová
Našim jubilantům, kteří se dožívají
významného životního výročí, přejeme
vše nejlepší, především pevné zdraví.

Nejsou již mezi námi
Jaroslav Pipek
František Amler
Bohumil Videman

† 3. 5. 2012
† 7. 5. 2012
† 15. 6. 2012

S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Dovolená
praktického lékaře
Od 2. 7. do 7. 7. 2012 bude MUDr. Šimek
čerpat dovolenou, zastupuje MUDr. Alterová
v Masarykově nemocnici Rakovník, telefon
313 525 200, pohotovost - telefon 313 516
613, záchranná služba - telefon 155.

Vítání občánků. Členky sboru
pro občanské záležitosti připravily v
sobotu dne 9.6. na obecním úřadě malou slavnost, při které byli slavnostně
přivítáni do života noví občánkové obce
Kounova Ondřej Barkoci, Tomáš Bechynský a Antonín Bechynský. K milé a
slavnostní atmosféře přispěly tradičně
svou krásnou recitací sestry Huttrovy.

