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Likvidace
odpadních vod

Záchrana člověka z probořeného ledu. Kounovští hasiči uspořádali ve spolu-

práci s asociací řidičů Zdravotnických záchranných služeb a IZS ČR dne 19. 2. na polorozmrzlém kounovském rybníku cvičení zaměřené na vyprošťování osob z ledu. Více na str. 3

Zprávy z obecního úřadu
V prvním čtvrtletí letošního roku zasedalo
obecní zastupitelstvo dvakrát, a to 25. ledna
a 21. března, a zabývalo se mimo jiné :

musí schvalovat rozpočtové změny každý měsíc nebo schválit usnesení, kde tyto pravomoci
uděluje starostovi obce.

1.Schválením závěrečného účtu za rok 2011:
Příjmy 17.077.434,93 Kč (z toho daňové
4.740.195,96 Kč, nedaňové 992.349,46 Kč,
prodej nemovitostí 944.330,- Kč, přijaté dotace 10.400.559,51 Kč)
Výdaje 14.000.945,18 Kč (z toho běžné
výdaje 13.937.685,18 Kč, neinvestiční příspěvek základní škole 1.525.083,31 Kč, opravy
8.658.031,51 Kč, kapitálové výdaje 63.260,- Kč).

3. Výroční zprávou Základní školy
a Mateřské školy Kounov
Z údajů výroční zprávy o hospodaření školy vyplývá, že škola v r. 2011 hospodařila bez
zisku. Příjmy školy činily 10.823.117,68 Kč,
výdaje 10.823.117,68 Kč, škola čerpala rezervní fond výši 401.979,- Kč. Dne 1. 3. 2012
proběhlo v základní škole jednání se starosty
okolních obcí, na němž byl stanoven příspěvek na žáka ve výši 7.882,- Kč, příspěvek byl
oproti loňskému roku zvýšen o 52,- Kč, o tuto
částku byl snížen státní příspěvek na žáka, který pro letošní rok činí 1.336,- Kč. Pro školní
rok 2011/2012 bylo do první třídy zapsáno
12 dětí, celkem v tomto školním roce navštěvuje základní školu 137 dětí, mateřskou školu
26 dětí.

2. Projednáním výsledku auditu
Krajského úřadu Středočeského kraje
Přezkoumání hospodaření obce provedly
pracovnice Krajského úřadu Středočeského
kraje dne 27. 2. 2012. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané
období r. 2011. Při přezkoumání hospodaření
obce Kounov bylo zjištěno pozdní schvalování rozpočtových změn. Zasedání zastupitelstva

Dokončení na str. 2

Městský úřad Rakovník, odbor životního
prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad,
upozorňuje na skutečnost, že provádí v rámci plánu vodoprávních dozorů kontrolu zneškodňování odpadních vod z nemovitostí dle
současně platného 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.
Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně
povolena a zkolaudována příslušným stavebním úřadem (jímka – stavební úřad, čistírna
odpadních vod – vodoprávní úřad). Jiné zneškodňování odpadních vod než výše uvedené
není v souladu s vodním zákonem a podléhá
sankcím. 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. Za nedovolené vypouštění vod do kanalizace hrozí
fyzické osobě pokuta až 100.000,- Kč, za nepředložení dokladů až 50.000,- Kč.

Muzeum kounovských
řad otevřelo dřív
Tlak veřejnosti, rostoucí zájem turistů
a mimořádně teplé počasí nás letos donutilo
otevřít muzeum Kounovských kamenných
řad (hostinec U Tří lip čp.49) předčasně již
sobotu 17. 3. 2012. V expozici bude zachována stávající výstava Kamenné otazníky
autorů Dudek – Pritulová a historie obce.
V současné době pracujeme na nové expozici, na kterou se pokusíme požádat o dotace
– viz Zprávy z OÚ. Otevřeno je út-ne od 10
do 17 hod až do 31. října 2012, součástí expozice je také veřejné internetové místo.

ZŠ a MŠ Kounov

Zprávy z obecního úřadu

Naše škola není k uzavření,
protože je v ní stále
mnoho dění

Dokončení ze str. 1
Návrh rozpočtu neinvestičních výdajů
školy na rok 2012 ve výši 1.262.866,- Kč,
reálně hrozí zvýšení nákladů na topení, které
půjdou k tíži rozpočtu obce 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 28 dětí, tuto
žádost podporuje stanovisko Krajské hygienické stanice sdělením, že prostory Mateřské
školy Kounov čp.101 lze využívat pro poskytování školských služeb pro 28 dětí , neboť
splňují požadavky plochy 3 m2 na dítě v denní
místnosti 1,7 m2 pro spánek.

S příchodem prvních jarních dnů přišly
i jarní akce školy. První akcí byla návštěva
p. Bc. Josefa Pořádka (Městská policie Rakovník), který se našim dětem věnoval celé úterní
dopoledne a hovořil s nimi na téma ,,Šikana,
kyberšikana, slušné chování…“
Ve středu 21.3.2012 navštívili žáci 1. stupně muzikálové představení ,,Velká školní taškařice“ v KC Rakovník.
Děti ze školní družiny začínají zdobit různými technikami kraslice, abychom důstojně
oslavili první jarní svátky.
Měli jsme v úmyslu uspořádat ,,Velikonoční jarmark“, ale jelikož byly děti zklamány malou účastí rodičů, obyvatel Kounova
a okolních vesnic na ,,Vánočním jarmarku“,
od této akce jsme upustili.
Na další jarní dny plánujeme divadelní
představení v Mostě - ,,Ať žijí duchové“. Následovat bude ,,Čarodějnický rej“ – 30. dubna.
V květnu k nám do školy zavítají herci
Divadélka pro školy Hradec Králové – první
stupeň shlédne pohádku ,,Nová dobrodružství
veverky Zrzečky“, druhý stupeň ,,Divadelní
cestopis aneb Evropou od renesance po realismus“.
Plánujeme také několik školních výletů –
např. návštěvu kláštera v Mariánské Týnici,
ZOO Plzeň (zde máme zajištěn zajímavý výukový program) a navštívíme i vojenské muzeum ve Zruči.
Během celého měsíce března sbíráme starý papír a PET víčka. Tato akce je v pořadí druhá v tomto školním roce. Vzhledem k tomu, že
papír sbíraly hlavně děti, výtěžek z této akce se
vrátí opět mezi ně. Jako první byly zakoupeny
sítě na fotbalové branky, dále budou pořízeny
basketbalové míče. Doufáme, že se nám nyní
bude dařit stejně dobře jako na podzim.
Mgr.Zdeňka Mixová, ředitelka školy

4. Vydáním obecně závazných
vyhlášek obce
OZV č. 1/2012, kterou se ruší OZV č.
3/2010 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, od 1. 1. 2012 nejsou
obce oprávněny zpoplatnit provoz žádných
výherních hracích přístrojů a OZV č. 2/2012,
která se týká opravy OZV č. 4/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5. Zprávou hlavní inventarizační komise
za rok 2011
Zpráva uvádí majetek obce k 31. 12. 2011
ve výši 37.520.837,82 Kč, pohledávky
110.200,- Kč, závazky 46.926,- Kč, vyřazen
byl majetek v hodnotě 108.863,40 Kč, stav
nesplacených úvěrů obce je 5.676.800,- Kč,
v průběhu roku byl zařazen nový majetek v
hodnotě 208.961,- Kč.
V roce 2011 byla provedena oprava vnějšího pláště kaple sv.Vojtěcha celkovým nákladem 1.111.240,- Kč, z toho dotace ve výši
1.040.500,- Kč . Na opravu budovy školy bylo
vynaloženo 7.413.687,- Kč, z toho dotace činila 6.312.728,- Kč, byla zahájena oprava budo-

vy obecního úřadu za 355.194,- Kč, z toho dotace 347.914,-Kč, opraveny okapy na budově
mateřské školy za 33.323,- Kč a mostek přes
potok u školy za 68.846,- Kč. Nová hřbitovní
vrata byla pořízena za 82.922,- Kč a oprava
obecního rozhlasu za 10.000,- Kč. Na údržbu
a opravy veřejného osvětlení bylo vynaloženo
41.900,- Kč, oprava cesty kolem OÚ a malého
rybníka stála 27.712,- Kč
6. Projektem do programu LEADER
Po loňských zkušenostech s programem
LEADER, z něhož byly podpořeny především
projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu
byl podán návrh projektu na obnovení expozice KKŘ. Expozice byla vytvořena v roce
2008 během jednoho měsíce jako provizorní
s minimálními náklady jen málo převyšujícími
dotaci 15 tis. Kč s tím, že na trvalou expozici
bude zažádáno z některého dotačního titulu.
Doba je neúprosná, prostředí vlhké a většina
exponátů je už za zenitem životnosti a navíc
vlhkem velmi poničená. Návštěvníci si zvykli
chodit a je předpoklad zvýšení jejich počtu se
zveřejněním objevování řad v lokalitě Špičák,
proto je zpracováván projekt, který by mohl
odpovídat kritériím nastaveným v programu
LEADER administrovaný MAS Rakovnicko.
7. Rekonstrukcí veřejného osvětlení
Rekonstrukci veřejného osvětlení s úsporou až 80% nabídla firma Moderní technologie z Libočan. Jedná se výměnu sodíkových
svítidel za úsporné LED, náklady na výměnu
by činily cca 500 tis.Kč, úvěr by byl hrazen
úsporou na elektrické energii a splacen do pěti
let, úspora na energii by za dvanáct let dosáhla
částky miliónu korun. Rekonstrukce by proběhla v krátké době, proto nesvítící zdroje již
nebudou opravovány.
Celé znění usnesení včetně zápisu je
k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz, telefon
313 119 882.

Den otevřených dveří v MŠ
Den otevřených dveří chystá Mateřská
škola na úterý 3. dubna 2012. Školka bude
otevřena veřejnosti od 8 do 14 hod. v uvedeném termínu proběhne i Zápis dětí do Mateřské školy.
Učitelky MŠ v Kounově zvou rodiče
3-6letých dětí na zápis do MŠ pro školní rok
2012/2013, který se uskuteční 3. dubna 2012
od 8.00 do 14.00 hodin.
V tento den bude i Den otevřených dveří v MŠ. Rodiče si tak budou moci i s dětmi
prohlédnout všechny prostory školky i školní zahrady. Zároveň je seznámíme s naším
Školním vzdělávacím programem a akcemi,
které pro děti pořádáme. Seznam přijatých i
nepřijatých děti bude (pod přiřazenými čísly)
vyvěšen na vstupních dveřích MŠ po „Rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ“ do 3. 5. 2012.
Na nové děti se těší učitelky MŠ Kounov
- Danuše Jakubská a Ivana Hlaváčková.

Mateřská škola v Kounově pořádá v úterý 3. dubna Den otevřených dveří.

Hasiči
Letošní rok zahájil SDH Kounov valnou
hromadou hned 13. 1. 2012 a hned následující den zdravotnickým kurzem první pomoci. Cvičení zaměřené na vyprošťování osob
z ledu uspořádali hasiči ve spolupráci s asociací řidičů Zdravotnických záchranných
služeb a IZS ČR, o.s. dne 19. 2. na polorozmrzlém kounovském rybníku. Všichni aktéři
se při cvičení řádně zapotili, ale hlavně promrzli. Dne 2.března nahlásili našim hasičům
jejich profesionální kolegové z Rakovníka
podezření na požár v okolí kaple sv. Vojtěcha
a požádali je o pomoc. Naši hasiči k hlášenému místu ihned vyrazili, ale zde zjistili, že se
naštěstí jednalo o planý poplach. V udaném
místě probíhalo pálení zbytků po lesní těžbě,
které bylo řádně ohlášeno.
V sobotu 16. 3. se konala pravidelná členská schůze SDH, na které se projednaly úkoly, akce a cvičení na příští čtvrtletí.

Hasičské cvičení na kounovském rybníku.

Svaz žen
Členky místní organizace Svazu žen
uspořádaly dne 10. 3. 2012 již tradiční oslavy
MDŽ na sále hostince U Tří lip s bohatým
programem.Tamtéž proběhla dne 24. 3. burza
ošacení a drobných domácích předmětů.

Oslava MDŽ. Foto: Mgr. M.Černý

Myslivci
Myslivecké sdružení Hubert Kounov
uspořádalo dne 18.2. tradiční myslivecký ples
s bohatou tombolou.

Kounov má nového kronikáře
Od 1. ledna letošního roku došlo k předání štafety na postu obecního kronikáře.
Dlouholetý kronikář pan Roland Amler ze
zdravotních důvodů předal kroniku se všemi
svými povinnostmi panu Rudolfu Krausovi.
Pan Kraus je velkým sběratelem poznatků z
historie v písemném i ústním podání, proto je
tvrzení o vhodném nástupci , ještě před zahájením jeho „kronikářské kariéry“ , určitě na
místě. Posoudit to mohou i čtenáři Občasníku
v následujícím příspěvku o historii Janova.

Rudolf Kraus, nový kronikář Kounova.

Okolí Kounova - Janov

Janov je obcí, která někdy bývala pod
jednou společnou správou se Svojetínem,
ale i Kounovem, jindy zase toužila po samostatnosti.
U cesty ze Žatce do Krupé stávala kdysi
vesnice Olešek. Po jejím zániku zde zůstala hospoda, někdy označovaná jako Nová
hospoda. Pod ní býval rybník, nazývaný
„Žabárna“ - Němci mu říkali: „Cabarna“
(někteří badatelé v minulém století to zpětně
přepisovali: „Kabárna“, což je zjevné nepochopení původu jména). Uvedené krčmě se
podobně říkalo „Žabárna“ či „Cabarna“.
Hrabě Jan Štěpán Meraviglia-Crivelli
někdy v letech 1771-79 u hospody založil
vesnici, kterou po něm pojmenovali „Johannesthal“. Český úřední název v 19.století zněl „Janové údolí“. Teprve kolem roku
1860 to zkrátili a počeštili na „Janov“. První osadníci byli národnostně smíšeni: čp.1
Jakub Polívka, 2 Mates Gregor, 3 Václav
Schirz, 4 Tomáš Renč, 5 Jakub Trigler, 6
Antonín Renč, 7 Ondřej Riegel, 8 František
Reis. Postupně se však obec počešťovala.
Zdejší děti chodívaly do kounovské
utrakvistické školy, kde se dopoledne učilo
německy a odpoledne česky. Od 1.října 1848
byl Janov přiškolený do Milostína, ale r.1859
zpátky do Kounova, r.1872 jako ryze česká
obec opět spadala pod Milostín. Přesouvání
skončilo v roce 1885, kdy si Janovští opatřili
vlastní samostatnou českou školu.

Janov dostal r.1886 knihovnu o 96-ti
svazcích, a to od literárního spolku. O rok
později přispěla Národní Jednota Severočeská se sídlem v Praze dalšími třiceti svazky.
Na národnostní uvědomění mělo vliv vytvoření odboru této Národní Jednoty r.1885 v
samotném Janově.
V roce 1887 byly pro Janov, Svojetín a
Veclov volby, jenže liknavostí svojetinských
Čechů byl zvoleným starostou německý občan z Veclova . Alespoň radním se stal Václav Ulich z Janova č.1, a tato obec si volila
starosty pro svoji část. Roku 1892 to byl J.
Hajný, 1893 Jan Amler, 1906 Josef Praste,
1908-9 Adolf Ulrich z č.20, 1914 Josef Mendl...
Z minulosti Janova lze vyjmout některé
zajímavosti:
R. 1866 šli tudy prušáci, ale k obyvatelstvu se kupodivu chovali přátelsky, R. 1869
byla prodloužena buštěhradská dráha až do
žatce, dokončena v roce 1871, R. 1892 Janov byl nucený přispívat Svojetínu 7 zlatých
za donášku úředních spisů ze Svojetína do
Janova, R. 1902 vystavěna druhá kolej dráhy směrem na Žatec, R. 1903 započato se
stavbou dráhy Rakovník - Louny, dokončeno r. 1907, R. 1903 byl v Janově založený
sbor dobrovolných hasičů, R 1911 založena
Kampelička, která 1.6.1911 začala úřadovat.
Severně od Janova je pozoruhodná technická pamětihodnost: mimoúrovňová železniční křižovatka.
Na počátku 20. století zde žilo necelých 300 obyvatel, převážně Čechů. V době
II.světové války byla obec zabrána nacistickým Německem, a plno obyvatel se odstěhovalo do vnitrozemí. Dnes má obec asi 110
obyvatel.
Z období II.světové války je třeba vyzdvihnout hrdinství bratří rtm.Arnošta Mikše (člena zahraniční paraskupiny Zinc, který
zahynul při přestřelce s příslušníky protektorátního četnictva) a jeho bratří Antonína a
Františka (byli popraveni na kobyliské střelnici v Praze), a to z čp.21.
V roce 1950 se Janov oddělil jako samostatná obec od Svojetína. V letech 1980
- 1990 byl začleněn pod obec Kounov. Od
24. listopadu.1990 má Janov opět statut samostatné obce, jejímž starostou je dodnes
pan Jiří Lep.

Pozoruhodná mimoúrovňová železniční
křižovatka u Janova.

Špičácké řady

Společenská kronika

V poslední době se do popředí zájmu laické
i odborné veřejnosti dostává lokalita kolem
vrchu Špičák. Přinesou výzkumy nové poznatky? Souvisí lokalita s Kounovskými kamennými řadami? Mají tyto lokality vazbu na
zaniklé hradiště? Postup prací na Špičáku a
rozplétání záhad můžete sledovat na internetových stránkách obce pod heslem Kounovské kamenné řady, Špičák a Deník ZAPO.

Narozené děti
Martin Thürmer
Antonín Bechynský

* 5. 2. 2012
* 8. 2. 2012

HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !
V uplynulém období
oslavili svá jubilea
85 let: Jarmila Paterová
75 let: Jiří Pulchart
50 let: Jaroslava Andrtová,
Jitka Sikanová,
Zdeňka Eichlerová, Petr Dlouhý,
Tibor Kónya
BLAHOPŘEJEME !

Připravujeme
Diskotéky

nepřehlédněte
Svoz odpadu
Příjmy od občanů a za sběr tříděného odpadu v roce 2011 činily 310.836,- Kč,
výdaje na svoz odpadu 432.112,- Kč, obec doplácí ze svého rozpočtu
121.276,- Kč, průměrný náklad na svoz netříděného odpadu na jednoho
obyvatele za rok 2011 činil 760,- Kč (občan platí pouze 500,- Kč).

V sobotu 14. 4. 2012 od 20 hod se v sokolovně pořádá první ze série plánovaných diskoték, vstup zdarma.

Do konce dubna se provádí svoz popelnic každý týden, od 1. 5. do 30. 9.
pouze v sudé týdny.

Pouť ke sv. Vojtěchu

Sběr železa

Neděle 29. 4., kaple sv. Vojtěcha od 15 hod.
Tradiční mši u Kaple sv.Vojtěcha bude sloužit
Páter MUDr.Vojtěch Novák

Pálení čarodějnic
Pondělí 30. 4. od 18.00 hod. u sokolovny,
lampionový průvod, vatra, opékání, buřty
pro děti zdarma, vypouštění lampionů štěstí,

Den matek
6. května od 14.00 hod 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.

V sobotu 28. 4. 2012 seberou železo připravené před vašimi nemovitostmi
místní sportovci pod vedením pana Pavla Vlčka mladšího.

Sběr nebezpečného odpadu
Nebezpečným odpadem se rozumí - 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

Staročeské máje

v pátek 4. 5. 2012 od 14 do 18 hodin
v sobotu 5. 5. 2012 od 8 do 10 hodin

19. 5. od 14.00 hod, pořádají hasiči. Stavění
májky, tradiční průvod obcí, koně s vozem,
odpoledne hraje Senior Band, večer hraje
ORION, bohatá tombola, tanec Česká beseda

Sběr velkoobjemového odpadu

Kounov vs. Amfora
3. 6. 2012 od 10.30 hod. fotbalový zápas
s klubem AMFORA. Sportovní klub FK Kounov pořádá u příležitosti osmdesátého výročí
svého založení přátelské utkání s fotbalovým
klubem AMFORA Praha. FK Kounov byl
založen v roce 1932 pod názvem TJ Sokol
Kounov. Součástí oslav bude i další program.

Poplatky za hrobová místa se platí na pět let
a tato doba uplyne s koncem tohoto roku. Termín další platby bude v roce 2013.

Velkoobjemovým odpadem se rozumí - starý nábytek, drátěnky, koberce,
linolea, matrace, pračky, myčky, sanitární keramiku (záchody, umyvadla,
dřezy, vany), části autovraků (skla, plastové nárazníky)

v pátek 11. 5. 2012 od 14 do 18 hodin
v sobotu 12. 5. 2012 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.

