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Zprávy
z obecního úřadu

V sobotu 12. března zatančily Kounovské hašlerky při oslavě Mezinárodního dne žen
v reprezentačním sále Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Při té příležitosti se hašlerky se-

tkaly i s prvním československým kosmonautem a nynějším europoslanecem Vladimírem Remkem (viz snímek). Podrobnosti najdete na str. 3

Hospodaření obce a školy
Závěrečný účet obce za rok 2010 byl vyvěšen na úřední desce od 22. 2. do 9. 3. 2011.
Celkové příjmy obce v roce 2010 činily 11.014
tis. Kč, celkové výdaje 10.324 tis. Kč. Celkové dotace poskytnuté Krajským úřadem,
Úřadem práce, Ministerstvem zemědělství
a Ministerstvem vnitra činily 2.721 tis. Kč,
na splátkách úvěru obec zaplatila 710 tis.Kč,
na svoz odpadu obec doplácela ze svého rozpočtu 100 tis. Kč.
Hlavní inventarizační komise pracovala
ve složení Ing. Ryska a paní Holátková, obec
měla podle inventurního soupisu majetek ve
výši 48.117 tis. Kč, stav nesplacených úvěrů
obce je 8.386 tis. Kč. Vyřazen byl majetek v
hodnotě 102 tis. Kč, výše majetku evidovaného v účetnictví na podrozvahovém účtu činí
285 tis.Kč. Pohledávky obce činí 182 tis.Kč,
závazky obce 413 tis. Kč.
Přezkoumání hospodaření Obce Kounov
za rok 2010 proběhlo dne 4. 3. 2011. Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Obec byla upozorněna na vysoký
podíl závazků na rozpočtu územního celku,

které tvoří 78,37 %.
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku činí 10,64 %,
celkový objem dlouhodobých závazků činí
8.478.000,-Kč. Obec byla upozorněna na
velkou dluhovou službu, rizikovou zadluženost obce a tudíž špatné ratingové hodnocení
známkou C mínus. Celorepublikový průměr
zadluženosti obcí je 5845 korun na jednoho
obyvatele. V Kounově to činí 18 tisíc korun,
což je trojnásobné zvýšení.
Z údajů výroční zprávy o hospodaření
ZŠ Kounov vyplývá, že škola hospodařila se ziskem 131 tis. Kč. Příjmy školy činily 10.812 tis. Kč, výdaje 10.681 tis. Kč. Zisk
bude převeden do rezervního fondu školy.
Dne 24. 2. 2011 proběhlo v základní škole jednání se starosty okolních obcí, na němž
byl stanoven příspěvek na neinvestiční náklady ve výši 7.830,- Kč na jednoho žáka a
rok. Pro školní rok 2010/2011 bylo do první třídy zapsáno 16 dětí, celkem v tomto školním roce navštěvuje základní školu 137 dětí,
mateřskou školu 23 dětí.

Od začátku letošního roku Obecní zastupitelstvo zasedalo dvakrát dne 12. 1. a 16. 3.
2011 a zabývalo se především schválením závěrečného účtu za rok 2010, projednáním výsledku auditu Krajského úřadu Středočeského kraje, hospodařením v Základní škole a
Mateřské škole Kounov a závěrečným účtem
školy, ročním příspěvkem škole na žáky,
zprávou hlavní inventarizační komise, bezúplatným převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR, prodejem nemovitosti čp. 9, pokračováním projektů na vytápění biomasou v
obci, opravami obecního majetku a komunitním plánem sociálních služeb.
Obec děkuje společnosti PROBIOS, a.s.
Kounov za opravu a nátěr valníčku za frézu.
Celé znění usnesení včetně zápisu je k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz

Centrální
vytápění
biomasou
V letošním roce proběhne první etapa,
kterou je přestavba kotelny v mateřské školce
a její napojení na nové rozvody topení v základní škole. Na tuto kotelnu budou připojeny přilehlé nemovitosti, jejichž vlastníci byli
s projektem seznámeni.
Další postup je závislý na získání dotací,
o které budeme usilovat v letošní výzvě. Projekt prochází v současné době schvalovacím
řízením. Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic oznamuje zahájení územního řízení ve věci „Centrální vytápění na biomasu v obci Kounov a současně nařizuje veřejné ústní jednání na středu 23. března 2011
se schůzkou pozvaných v 10.00 hod v zasedací místnosti MěÚ, odbor výstavby a investic.

Zima 2010/2011
Letošní zima pokračovala v loňském trendu a svou délkou snad loňskou zimu ještě
předčila. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří si poctivě uklízeli chodníky před svými nemovitostmi, i když to už žádný zákon neukládá. Pomoc při loňské i letošní nadílce sněhu
byla opravdu velmi významná a moc si ji vážíme. I přes tuto pomoc občanů stála letošní
zima obecní kasu o 35 tisíc Kč více než bylo
plánováno v obecním rozpočtu. Ani v letošním
roce se nepředpokládá zlepšení příjmů obcí ze
strany státu, ba naopak. Stát hledá peníze, které nezodpovědně utratil a obce jsou ve snižování výdajů na řadě hned za státními zaměstnanci.
Také letošní zima nám připravila několik
překvapení a o některých možná ani nevíme.
Důkazem toho je propadlý mostek na komunikaci k mateřské škole. Rozpočet na opravu zatím není znám, přesto děkujeme firmě Pozemní a vodní stavby Žatec pana Martina Kubelky, který odložil všechny své rozdělané akce
a ještě v den havárie nastoupil k její likvidaci.
Devastaci kamenné lavičky u křížku za
obcí ovšem na zimu svádět nemůžeme. To je
dílo úplně někoho jiného.

Komunitní plán sociálních služeb
Jedním z hlavních důvodů tvorby plánu
rozvoje sociálních služeb na úrovni okresu
Rakovník je plánovat sociální služby tak, aby
odpovídaly místním specifickým potřebám
jednotlivých občanů. Toto se děje prostřednictvím otevřeného procesu zjišťování potřeb
a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti
sociálních služeb.
Jedním z výstupů komunitního plánování je jak zmapování stávající situace v oblasti sociálních služeb, případně oblastí souvisejících, tak současně strategická část – navrhující řešení udržitelnosti a rozvoje současného
stavu s cílem zajistit občanům efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby, schopné flexibilně reagovat na jejich potřeby.
Vypracovaný plán slouží k určování

správného směru vývoje sociální sféry, pomáhá při rozdělování dotací jak z krajského
nebo státního rozpočtu, tak z finančních zdrojů Evropské unie. Projekt je zpracován pro
celé území okresu Rakovník, tzn. pro všech
84 obcí regionu.
Komunitní plán by měl přispět k rozvoji
sociálních služeb v našem regionu. Měly by
vzniknout takové sociální programy a služby,
které budou reagovat na potřeby občanů.
Zpracovaný komunitní plán není konečný a neměnný. Jeho plnění bude průběžně vyhodnocováno a postupně doplňováno o nové
služby, o které bude zájem.
Veškeré informace naleznete na internetové adrese http://svazek.rakovnicko.info/

Kounovské hašlerky roztančily sněmovnu

Propadlý mostek.

Čištění komínů
Stále platí možnost objednání čištění komínů na obecním úřadě. Kominík přijde pokud bude nahlášeno min. 5 občanů. Vzhledem
k novému zákonu, který ukládá revize komínů,
přibyla kominíkům práce. Pan Rohla z tohoto
důvodu již nestíhá dojíždět do naší obce. Podařilo se nám však domluvit na tyto služby pana
Kozemského ze Lhoty pod Džbánem.

Poplatky
Poplatky za TKO (popelnice) a psy je
nutno zaplatit nejpozději do 31. 3. 2011. Poplatky zůstávají stejné jako v minulých letech za popelnice i za psy. Obecní úřad však
nevylučuje zvýšení poplatku ze psů z důvodu znečišťování chodníků psími exkrementy. Totéž platí i na fotbalovém hřišti. Majitelé
psů zkuste si zahrát fotbal na výkalech, bude
to jistě zážitek. Nešvar na který je stále upozorňováno, občané si chodí neustále a právem
stěžovat, ale konkrétního viníka nikdo neoznačí. Obecnímu úřadu tedy nezbude než potrestat všechny majitele psů a chodníky za ně
uklízet. Upozorněte prosím všechny majitele
psů, že jsou za své miláčky odpovědni.

Kounovské Hašlerky tančí při oslavě MDŽ ve sněmovně. Foto: agentura PROFIL
V sobotu 12. března prožily členky taneční skupiny Hašlerky z Kounova opravdu perný den. Již za ranního kuropění v
sedm hodin ráno vyrážely do Prahy. Věhlas
jejich tanečního umění prosákl již daleko
mimo okresy Rakovník a Louny.
Byly totiž pozvány při příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen přímo do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Trému
měly všechny, neboť o jejich vystoupení se
rozhodlo opravdu na poslední chvíli.
Vzhledem k omezenému místu v reprezentačním sále nemohli totiž organizátoři,
s ohledem k očekávanému počtu účastnic
slavnosti, poskytnout Hašlerkám tolik místa, kolik by k vystoupení potřebovaly.
Po vzájemných kompromisech a ústupcích z obou stran došlo teprve v úterý ke
skutečné dohodě o sobotním vystoupení.
Nakonec tedy vše dobře dopadlo, kounovské ženy nejen nezklamaly, ale naopak se
jim podařilo roztleskat a roztančit celý sál,
včele s pány poslanci i europoslanci.
Ale ani takovýto úspěch kounovským
nestačil. Při zpáteční cestě se nechaly vysadit před budovou U Tří lip v Kounově, kde

v oslavách i v tanci pokračovaly. Většina
členek tanečního souboru Hašlerky je zároveň i členkami místní organizace Svazu
žen, která tradičně pořádá každoročně oslavy MDŽ pro ženy v obci. Ani letošní oslavy neutrpěly únavou z vystoupení v Praze.
Kromě vystoupení Hašlerek se na příjemné atmosféře sobotního odpoledne podílely svými vystoupeními i děti z místní mateřské a základní školy a také mutějovický
soubor Berušky a Barušky, který již nesmí
na oslavách chybět.

Vystoupení dětí na oslavě MDŽ.

Události v obci
n V sobotu 5. 2. uspořádala místní organizace ČSŽ pod vedením paní Anny Mikšovicové dětský karneval, který se nejen vydařil, ale
dostal se i na titulní strany místního tisku (Rakovnický deník 11. 2.).

Dětský karneval.
n V sobotu 19. 2. pořádalo Myslivecké
sdružení Hubert Kounov tradiční myslivecký
ples a následně v neděli 20.2.dětský karneval.

Zápis do školky
Mateřská škola v Kounově oznamuje,
že zápis dětí do mateřské školy ve věku 3-6
let pro školní rok září 2011 – červen 2012 se
uskuteční od 4. 4 – 8. 4. 2011 v budově školky.

Humanitární sbírka
Humanitární sbírka Diakonie Broumovčisté oděvy zabalené v pytlích či krabicích,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
odřezky a zbytky látek), domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, je
možné nosit na obecní úřad až do 22. 4. 2011.

Služba pro seniory
Asistenční služby pro seniory - úklid
u seniorů i ostatních občanů, asistence u těžko pohyblivých osob, odvoz k lékaři, dovoz
nákupů, donáška obědů, pedikúra, manikúra
a další služby přímo v obci nabízí: MEDEVAC.CZ Kounov 185, telefon: 313 515 515,
mobil: 773 161 160.

Kronika obce
Jaký byl Kounov před druhou světovou válkou? Víme toho jen málo. Tak vznikla myšlenka, pokusit se o vytvoření kroniky
Kounova do roku 1945. Kronika se postupně zaplňuje příspěvky, její vznik můžete sledovat na internetových stránkách obce (www.
obec-kounov.cz, záložka Kronika obce).

Hasiči vyzkoušeli novou
techniku při rizikovém kácení
Sbor dobrovolných hasičů v Kounově vyzkoušel v sobotu 5. března novou techniku,
kterou obec pořídila díky dotaci Středočeského kraje.
Žebříky, lana, navijáky a motorová pila
byly výbornými pomocníky při kácení nebezpečných stromů v korytě Kounovského potoka.
Několik přestárlých jasanů a topolů kanadských rostlo v korytě potoka přímo v obci
mezi domy a zahradami. Vlastníci přilehlých
nemovitostí si chodili na stav stromů neustále stěžovat.
Stromy byly staré a proschlé, ulamovaly
se z nich silné větve, které padaly dolů, nebo
zůstávaly zaklíněny v korunách, proto bylo
vydáno povolení k jejich pokácení.
Vzhledem k náročnosti a nebezpečnosti se kácení přehazovalo mezi vlastníkem pozemku, stěžovateli, obecním úřadem a vodohospodářskou správou téměř tři roky.
Stromy vysoké téměř třicet metrů s obvodem přes tři metry stály v nepřístupném terénu a jejich větve přesahovaly nad střechy budov a ploty přilehlých nemovitostí.
Před vlastním kácením bylo nutno vyčistit terén pod stromy a vyřezat nálety tak, aby
byl ke stromům vůbec nějaký přístup. Protože ani potom nebylo možno použít techniku a
silné větve odřezávat ze zvedací plošiny, bylo
nutno vyšplhat vysoko do větví a postupně je
odřezávat.
Ve vyhrocené situaci se iniciativy nakonec chopili místní dobrovolní hasiči. Během
dvou víkendů porazili nejen nebezpečné stromy, ale vyklidili i koryto potoka.
Celou náročnou akci řídili velitel hasičů
p.Josef Černý a jeho zástupce Tomáš Turšner,
který se spolu s Petrem Lisou podíleli na nejnebezpečnější práci ve výškách. Kromě již
jmenovaných se této náročné akce zúčastnili
téměř všichni současní členové sboru: Luboš
Bidrman, Jiří Dubš, Radan Doubrava, Jaroslav Kašpar, Martin Eichler, Josef Huttr, Radek Kučaba, Václav Lisner, Jan Novák, Li-

bor Pitař, Lukáš Polák, Pavel Polák, Dominik Rais a Tomáš Ráchel. Všichni pracovali s maximálním nasazením. Svou prací ušetřili několik desítek tisíc korun a zabránili dalším hrozícím škodám. Rizikové kácení jednoho stromu stejné výšky a zavětvení v podobné lokalitě stojí 30 tisíc Kč.

Kácení stromů v korytě potoka.

Další zprávy z činnosti hasičů
Členové SDH se sešli na valné hromadě
28. 1., kde zhodnotili činnost za rok 2010. Seznam akcí byl sice poměrně obsáhlý, nechyběly zde velké akce jako staročeské máje a
vyčištění potoka. Na valnou hromadu se bohužel nedostavil dosavadní velitel Tomáš
Müller, který má u sebe majetek hasičů i obce
v hodnotě několika desítek tisíc korun. V důsledku jeho nekomunikativnosti a nespolupráce muselo být přikročeno k personálním
změnám. Došlo k výměně celého vedení sboru. Velitelem byl jmenován Josef Černý, jeho
zástupcem Tomáš Turšner, jednatelem sboru
zůstal Jiří Dubš a starostkou sboru byla zvolena Dana Bechynská. Byl sestaven plán činnosti na rok 2011 a domluveny pravidelné
schůzky. Rozběhly se nové internetové strán-

ky sboru, které najdete na www.obec-kounov.cz/volny-cas/spolky/hasici/. Tyto stránky
spravuje pan Radan Doubrava, který rovněž
založil mailovou adresu sboru sdhkounov@
seznam.cz
Členové sboru uklidili hasičskou zbrojnici tak, aby se do ní mohla uložit nově pořízená technika. Dne 25. 2.se zástupci sboru v
hojném počtu zúčastnili schůze okrsku SDH v
Mutějovicích, kde se domluvili na dalších akcích v rámci okrsku. V nejbližší době (26. 3.)
je čeká náročné noční námětové cvičení vyhledávání osob v Lužné a námětové cvičení
okrsku v Mutějovicích (30. 6.).
Samozřejmě, že kromě odborné přípravy
se doborovolní hasiči budou podílet na společenských akcích v obci.

Pro další období
připravujeme
n Otevření expozice Kounovských kamenných řad – sobota 2. dubna 2011 hostinec
U Tří lip. Letos dochází z finančních důvodů k omezení provozu muzea na víkendy (pátek, sobota, neděle), svátky a letní prázdniny.
n Pouťová zábava – sokolovna sobota
16.4. od 20.00 hod hraje FERNET
n Pouť ke sv.Vojtěchu – neděle 1. 5.,
kaple sv. Vojtěcha od 15 h. Mši u Kaple sv.
Vojtěcha bude sloužit Páter Jan Svoboda.
n Pálení čarodějnic – sobota 30. 4. od
18 h u sokolovny, lampionový průvod, vatra, opékání, buřty pro děti zdarma, vypouštění lampionů štěstí,
n Den matek – 8. 5. od 14 h, sokolovna.
U příležitosti dne matek, ale nejen pro ně, pořádá obecní úřad odpolední posezení plné zábavy a pohody v sokolovně. V programu vystoupí mažoretky, děti z mateřské i základní
školy, kounovské Hašlerky, mutějovické Berušky a Barušky, Tuchoholky a další hosté. V
případě pěkného počasí bude pro děti před sokolovnou přistaven obří skákací hrad.

nepřehlédněte
Sběr železa
V sobotu 16. 4. 2011 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

v pátek 22. 4. 2011 od 14 do 18 hodin
v sobotu 23. 4. 2011 od 8 do 10 hodin

Sběr velkoobjemového odpadu

n Staročeské máje - 21. 5. od 14 h, pořádají hasiči. Stavění májky, průvod obcí, odpoledne hraje Senior Band, večer hraje ORION, bohatá tombola, tanec Česká beseda

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

n Dětský den - v sobotu 4. 6. 2011 od
13.00 hod. u sokolovny pořádají místní sportovci soutěže pro děti, bohatý program

v pátek 29. 4. 2011 od 14 do 18 hodin
v sobotu 30. 4. 2011 od 8 do 12 hod

n Letnicová merenda v neděli 12. 6. při
příležitosti výročních střeleb o Krále střelců
pořádá Sbor rakovnických ostrostřelců vepřové hody a další bohatý program pro veřejnost od 14.00 hod u sokolovny, hudební doprovod zajištěn

Společenská
kronika
Narozené děti
Anna Dubšová
* 31. 12. 2010
Tereza Kučabová
* 22. 2. 2011
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !
V uplynulém období
oslavili svá jubilea
60 let: Sochrová Dája, Jirkal Zdeněk,
Potužáková Marie, Raisová Marie
50 let: Blechová Irena, Hajná Hana,
Kónyová Eva
BLAHOPŘEJEME!
Nejsou již mezi námi
Vlasta Jiráková
† 12. 1. 2011
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Sběrné místo - u rybníka před hostincem 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.

Sčítání lidu, domů a bytů 25.3. – 26.3.2011
Pro obec Kounov byl vytvořen sčítací obvod 180003, sčítacím komisařem je zde Andrea
Holátková, její průkaz má č.00-11-97983. Sčítací komisaři navštíví domácnosti a rozdají formuláře. Zároveň upozorní na možnosti odevzdávání formulářů. Každý občan dostane SČÍTACÍ LIST OSOBY, majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST
a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška končí 25.března.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik. Vyplněné sčítací formuláře je možno začít odevzdávat 26. března 2011. Existují tyto základní
cesty: internet, předání sčítacímu komisaři, odeslání poštou v obálce nebo odevzdání
na kterékoli poště. Všechny sčítací formuláře musí být odevzdané do 14. dubna 2011.
Sčítání zajišťuje Česká pošta svými zaměstnanci, nikoli obecní úřad. K předávání sčítacích listů přes internet je na obecním úřadě v knihovně k dispozici bezplatné internetové připojení.
Veškeré potřebné informace naleznete na www.scitani.cz.

