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Činnost SDH
Druhé čtvrtletí bylo pro členy SDH Kounov dobou velice činorodou. V měsíci březnu
se kromě nočního námětového cvičení ve vyhledávání osob v Lužné, zúčastnili i skutečné
pátrací akce pod vedením Policie ČR v lesích
„Na rovinách“. V měsíci červnu se zúčastnili námětového cvičení okrsku v Mutějovicích
a ostrého zásahu při hašení chmelinky společnosti Probios. Kromě odborné přípravy a pravidelných schůzek uspořádali několik společenských akcích v obci.

V uplynulém období bylo v Kounově živo. Konaly se Čarodějnice, oslava Dne matek, Staročeské
máje (na snímku), ostrostřelecká Letnicová merenda a další akce. Na následující straně občasníku vám je přiblížíme slovem i obrazem.

Zvelebování obce pokračuje
V letošním roce dochází neustále ze strany státního rozpočtu ke krácení finančních
prostředků pro obce ze sdílených daní. I přes
tuto velice nepříznivou situaci ve financování, zahájí obec práce na opravě budovy obecního úřadu a kapli sv.Vojtěcha. Obecní úřad
dostane novou fasádu, bude přeložena zadní
část střechy, vyměněna zbylá okna a provedeny terénní úpravy včetně parkoviště a přístupového chodníku pro imobilní občany.
Venkovní omítky, okna, dveře a přístupové
schodiště jsou předmětem oprav také u kaple.
Na opravu budovy obecního úřadu získala obec peníze z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje ve výši 2.830 tis.Kč a na
opravu kaple sv.Vojtěcha z Fondu obnovy památek ve výši 1.095 tis.Kč.
Naopak žádost obce o podporu projektu
zpevněného prostranství před základní školou včetně autobusové čekárny a laviček v
programu LEADER neuspěla.
Z důvodu pozastavení dotačních titulů

na obnovitelné zdroje vytápění je odložen i
projekt na centrální vytápění obce biomasou,
který byl právě na výše uvedené dotace vázán. Veškeré projekty, vyjádření a stavební
povolení jsou vyřízené a přístupné k nahlédnutí na obecním úřadě.
Během letních prázdnin budou intenzivně pokračovat práce na opravě budovy školy,
které by měly být dokončeny v měsíci říjnu.
Jedná se o výměnu oken, dveří, topení, opravu a nátěr omítek, opravu verandy a přístupových chodníků k budově.
V současné době je připravován projekt
na opravu sokolovny, která je poslední dosud
neopravenou budovou ve vlastnictví obce.
Sokolovna je po architektonické stránce cennou a zdařilou budovou, proto není v zájmu
vlastníka nechat ji svému osudu. Budova potřebuje nutně novou střechu, elektroinstalace,
venkovní omítky a přístupové schodiště. Ve
své době byla budova dominantou obce a věříme, že se tato doba vrátí.

Hasičské cvičení.

Kounov v televizi:
Kounovské řady
a studánka Vojtěška
Během měsíce června se o Kounov zajímala televize a to dokonce hned dvakrát.
Štáb populárního pořadu České televize
Toulavá kamera natáčel ve čtvrtek 9. června
na Kounovských kamenných řadách. Toulavá kamera zavede diváky nejen na vlastní kounovské řady, ale také do expozice řad v Kounově a k nedávno vztyčenému kameni pod vrchem Špičák. Termín vysílání reportáže není
ještě znám.
Rovněž termín vysílání pořadu o studánkách, který zavede diváky i ke studánce zvané Vojtěška, zmiňované v historických pramenech, není znám.
Občané budou na vysílání obou pořadů
včas upozorněni.

Pestré dění v Kounově

Čarodějnice.

Čarodějnice.

Staročeské máje.

Oslava Dne matek.

Dětský den.

Uplynulé čtvrtletí bylo v Kounově přímo nabité událostmi. Posuďte sami:
n Dne 16.4. pořádal pan Polák v sokolovně pouťovou zábavu. Sál byl zcela zaplněn jistě díky kapele Fernet, která hrála k
tanci i poslechu, ale také bohaté tombole,
kterou připravil pořadatel.
n U dětí měla velký úspěch akce pálení
čarodějnic dne 30. 4. 2011, především pro
velkou hranici s věrohodnou čarodějnickou
figurínou. Samozřejmě, že táhlo i opékání
buřtů, které však bylo přerušeno deštěm.
Lampionový průvod zahájily a vedly „skutečné“ čarodějnice.
n V neděli 1. 5. se konala tradiční, v
pořadí již šestá pouť ke kapli sv.Vojtěcha.
I přes netradiční datum konání (na svátek
sv.Vojtěcha se v letošním roce slavily velikonoce), byla účast překvapivá. Kromě Pátera Vojtěcha Nováka celebrovali mši i Otec
Vilém z Liběšic a Páter Jan Svoboda, který
stál u obnovení tradic poutí ke kapli sv.Vojtěcha.
n Také oslavy Dne matek 8. 5. se již v
Kounově stávají tradicí. Na bohatý program
se těší stále více diváků. I v letošním roce
jsme si vystačili s místními zdroji. Kromě
dětí základní a mateřské školy, na které se
každý těší, vystoupily v programu mažo-

retky sokola Rakovník, kounovské Hašlerky, mutějovické Berušky a Barušky, Tuchoholky a klienti ÚSPPD v Tuchořicích.
n V sobotu 21. 5. 2011 se v Kounově
uskutečnily tradiční Staročeské máje, které
tentokrát uspořádal Sbor dobrovolných hasičů. Máje se povedly, i navzdory bouřce s
krupobitím, která se nad Kounovem přehnala v pátek právě v okamžiku zvedání krále. Ale hasiči nepovolili a stavbu dokončili. V sobotu už bylo vše perfektní, průvod
obcí zakončený tancem České besedy a večerní májová zábava s kapelou Orion a bohatou tombolou.

Letnicová ostrostřelecká merenda.
Tuchořických žen v hanbinci i na hřišti, kapely ZUŠ v Žatci a klientů Ústavu sociální
péče pro dospělé v Tuchořicích. Také zabíjačkové pochoutky pana Černého byly náležitě pochváleny.
n S úspěchem a velkou návštěvností se
setkaly i komentované vycházky na Kounovské kamenné řady. Dne 30. 4. provázel
po řadách velkou skupinu zájemců místní
průvodce obecně prospěšné společnosti Rakovnicko Roman Hartl a dne 12. 6. záhadolog Miroslav Tausig.

n V sobotu 4. 6. uspořádali místní sportovci dětský den na hřišti u sokolovny. Kromě her a soutěží nabídli organizátoři dětem nový prvek – diskotéku v pěně. No to
tu ještě nebylo. Hasiči z Tuchořic nastříkali
na hřiště pěnu, v níž se mohly děti libovolně vyřádit. Nadšení dětí neznalo mezí, teplé počasí všem přálo, takže i omývání dětí
proudem vody z hadice bylo příjemným zážitkem. Sportovci děkují všem sponzorům,
kteří jim umožnili dětský den uspořádat.
n Sezonu zakončila ostrostřelecká merenda dne 12. 6. rovněž v prostorách u sokolovny. Kromě členů pořádající organizace Sboru rakovnických ostrostřelců, byla k
vidění vystoupení kounovských Hašlerek,

Vycházka na řady s R. Hartlem.

Poděkování
Oprava památníku
K 62. výročí tragické nehody ze 4. 6.
1949 v traťovém úseku Milostín - Sádek v
km 73,550 (Na radosti) byl opraven památník
této události. Pomníček byl dlouhou dobu povalený a skleněná deska rozbitá.Opravu provedla rodina pana Josefa Hlinského z vechtru č.p. 157 Kounov na své náklady. Uctili tím
důstojně památku pěti traťových dělníků, kteří zde při neštěstí zahynuli.

Základní škola
Pomalu se blíží závěr školního roku. Pro
naše žáky letos o 4 dny dříve. Důvodem je rekonstrukce školy. Již od 23. května panuje na
škole čilý pracovní ruch. Mění se okna, topení.
Postupně dojde k výměně vnitřních dveří, okapů, opravě chodníku, fasády.
Závěr školního roku je již tradičně věnován školním výletům. Žáci 1. a 2.ročníku navštívili hrad Červený Újezd, kde kromě prohlídky shlédli také hezkou pohádku.
Žáci 3. – 5.ročníku navštívili v květnu památnou horu Říp, zříceninu hradu Hazenburg a
vodní hrad Buryně nad Ohří. 14.června potom
putovali po stopách Jana Sladkého Koziny a
spisovatele Jindřicha Šimona Baara Navštívili
Domažlice, Újezd, Trhanou, Klenčí, Výhledy.
Žáci 2.stupně si prohlédli Technické mu-

zeum v Praze a hornický skanzen Mayrau.
Dále jsou výlety zaměřeny na zvýšení tělesné
kondice žáků. Výlet 7. ročníku na kolech - Rakovník–Křivoklát a zpět, pěší túry po okolí.
Velmi vydařený byl také ,,Dětský den“.
Dík patří žákům 9. ročníku a vyučujícím, kteří
připravili trasu, stanoviště a tak přispěli k hladkému průběhu tohoto dne.
Zmínila jsem se o žácích 9. ročníku. 24.
červen je jejich poslední den povinné školní
docházky. Po prázdninách odejdou do středních škol (10 žáků) a na střední odborná učiliště (3 žáci). Přejeme všem mnoho úspěchů na
jejich příštích působištích.
Za pedagogický sbor ZŠ a MŠ Kounov
Zdeňka Mixová,ředitelka školy

Mateřská škola
Obnovený pomník železničního neštěstí.

Údržba obce
Poděkování patří občanům i za drobnější zásluhy. Za drobné zednické opravy obecního majetku (terasa školy, kanál před školou, rozvodna veřejného osvětlení) děkujeme panu Josefu Hajnému, za vyčištění letitého nánosu bahna v potoce před školou Karlu a Tomáši Turšnerovým, za úklid krajnice
u rybníka si zaslouží poděkování Ing.Antonín
Ryska, za práce s technikou a drobné opravy
pan Jan Turšner, Jan Libra a Karel Komárek.
Poděkování patří i zaměstnancům obce, kteří
ve značně oslabeném počtu zvládají letos nejen nápor rostoucí trávy, ale stihnou i údržbu okolí kaple sv. Vojtěcha, Kounovských kamenných řad a další práce v obci.

Občané slušní
a ti druzí
Jedni občané se snaží a ze všech
sil pomáhají, aby obec vzkvétala a její
vzhled se zlepšoval, ale jsou mezi námi
bohužel i ti druzí, kteří ustavičně práci těch prvních maří. Škody způsobené
místními občany na majetku obce od počátku roku činí téměř 30 tis. Kč. Jedná
se o zničenou skluzavku na dětském hřišti, rozbité okno u muzea, rozbité vitríny,
rozbité kliky a dveře v hostinci U Tří lip,
rozbitou lavičku u sochy a nelegálně pokácené stromy u skládky.

Setkání dětí mateřské školy s rakovnickými policisty.
Mateřská škola má v tomto školním
roce Školní vzdělávací program „Dubínci“
zaměřen na ekologickou výchovu. Svým
programem jsme navázali na vycházku na
hájovnu, kde se děti seznámily se zvířátky,
rostlinkami, keři a stromy. Jejich znalosti a
povědomí o přírodě prohlubujeme i při dalších vycházkách, kde se seznamují s ptactvem, hmyzem a učí se chránit přírodu. V
rámci našeho projektu „strom“ děti pozorují dub, který roste u školy a jak se mění v
různých ročních období.
Co se týká kulturních i sportovních
akcí spolupracujeme i nadále se školou. V
březnu to bylo divadlo v MŠ „Duch Bumbula“ s 1. třídou.Vystoupení dětí pro kounovské ženy k MDŽ, v květnu na „Den matek“- děti přednesly básně, písně a zahrály pohádku „O koblížkovi“. Letos poprvé
jsme také byli na společném výletě s 1. a

2. třídou na hradě v Červeném Újezdě, kde
pro děti byla připravena pohádka „Princezna ze mlejna“, ty potom prostřednictvím
plnění úkolů hledaly princeznu.
Den dětí jsme pojali trochu netradičně.
V rámci prevence proti úrazům před prázdninami jsme si pozvali policejního mluvčího René Černého a policistku Veroniku.
Oba seznámili děti s prací policie, záchranářů, hasičů a zdravotníků. Jak se naučíme
znát jejich tel. čísla. Zajímavé bylo pro děti
seznámení se zbraněmi, vybavením policejního auta a neprůstřelnou vestou, které
si mohly i vyzkoušet. Při besedě pokládaly
zajímavé a všetečné otázky.
Závěr školního roku bude patřit našim
předškolákům, kteří se svým vystoupením
22. června rozloučí s mateřskou školou.
Danuše Jakubská, vedoucí učitelka MŠ

Pro další období
připravujeme
n 1. 7. 2011 - O znovuotevření provozovny kadeřnictví v budově obecního úřadu
se postará Petra Dlouhá. Provozní doba zatím
na objednání na tel.774 030 421.
n 1. 10. 2011 ve 13.hodin - Den otevřených dveří v Základní škole Kounov u příležitosti opravy budovy školy. V rámci akce se
uskuteční setkání bývalých i současných zaměstnanců a žáků školy. O doprovodný program se postarají žáci školy.

Společenská
kronika

Kronika Kounova do roku 1945
Na internetových stránkách obce
www.obec-kounov.cz vzniká kronika Kounova do roku 1945. Pro ty, kteří nemají přístup
k internetu, otiskujeme dosavadní příspěvky
v našem občasníku.
Máte-li i vy zajímavou zprávu nebo vzpomínku na Kounov před rokem 1945, můžete
ji zaslat na adresu OÚ nebo prostřednictvím
e-mailu: kounov@obec-kounov.cz.
n 1868 - Do okresního zastupitelstva byl
začátkem září zvolen Václav Hild z Kounova. Do výboru zastupitelstva zvoleni rolníci z
blízkých obcí - František Truksa z Mutějovic
a Václav Ledvinka ze Hředel. Okresním starostou zvolen JUDr. Alois Pravoslav Trojan.

n 1873 - V polovině července byla na silnici u Krupé nalezena mrtvola vozky Valentina Doubravy z Kounova. Spadl opilý z vozu
tak nešťastně, že skončil přímo pod kolem
vozu, které mu přejelo krk.
n 1879 - 2. 10. 1879 uveřejnily Plzeňské
listy zprávu o pohřešovaném statkáři Antonínovi Pavlovském z Kounova. Dne 20. září se
odebral do Žatce, kde v tamní spořitelně zaplatil úroky (103 zlatých) ze svého dluhu. Domů
se už však nevrátil. Jak pátrání po pohřešovaném statkáři skončilo, bohužel nevíme.

V uplynulém období
oslavili svá jubilea
70 let: Baxová Jaroslava
Schöler Jaroslav
Amler Roland
Jubilantům přejeme vše
nejlepší a pevné zdraví!
Nejsou již mezi námi
Emílie Pavlovská

† 6. 4. 2011

S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

n 1915 - 11. 6. přiběhl na nádraží Milostín-Kounov vzteklý pes a začal trhat slepice. Když se paní přednostová a její matka pokusily psa odehnat, potrhal jim šaty. Nebezpečného psa ubil přispěchavší poštovní posel
Schwindt z Kounova za pomoci železničního
personálu. Později bylo zjištěno, že pes přiběhl z Kounova, kde pokousal dvě ženy.

n 1921 - Kounov má 980 obyvatel, z toho
je 509 Čechů (51,9 %), 460 Němců (46,9 %),
3 Rusové, 2 Poláci a 6 Židů.

Statky u rybníka, asi 30. léta.

Narozené děti
Leona Strnadová
* 20. 5. 2011
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA!

n 1915 - 19. listopadu uhořela dvouletá
dcera školníka Klínče. Školníkova žena postavila kočárek s dítětem ke kamnům a na
chvíli odešla. Po návratu byl kočárek v plamenech a dítě mrtvé.

n 1917 - 6. prosince 1917 Národní listy
informují: Středočeské kamenouhelné závody hloubí nový důl u Kounova.

Svatba

První letošní a zatím největší svatba v
novodobé historii obce Kounov se konala v sobotu 18. 6. 2011. Své ano si zde
řekli Alina Rusnaková a Vlastimil Rais.
Nevěsta ke svému mládí a kráse přidala
ještě eleganci a dokonale padnoucí šaty.
Novomanželům přejeme hodně štěstí a
pohody na společné cestě životem.

lé domku byli právě na poli, doma zůstalo jen
pětileté dítě. Dítě se podařilo zachránit.

n 1882 - Císař daroval hasičskému sboru v Kounově 80 zlatých na pořízení hasičského nářadí.
n 1892 - 6. ledna se v české matiční škole
v Kounově konala slavnost vánočního stromku s spojená s nadílkou pro děti. Žádné z dítek neodcházelo domů s prázdnou, rozdáno
bylo mimo jiné 15 párů obuvi, 18 párů kalhot, 21 sukní nebo 32 poučných a zábavných
knih. Děti dostaly od dobrodinců také jablka,
ořechy, fíky a cukrovinky.
n 1905 - Češi v Kounově uspořádali počátkem roku 1905 poprvé svůj ples. Výtěžek plesu věnovali Ústřední matici školské, která od
roku 1884 vydržuje zdejší českou školu. Ples
se vydařil skvěle, správce školy Veselý předal
Ústřední matici školské 203 K 80 haléřů.
n 1910 - Při sčítání lidu napočteno
v Kounově 757 Němců a 151 Čechů.
n 1912 - V pondělí 5. srpna 1912 vypukl požár v chalupě obuvníka Rysky. Obyvate-

n 1929 - 9. 6. se konaly obecní volby a
Češi poprvé získali v zastupitelstvu většinu.
Němci podali proti výsledkům voleb protest.
Prvním českým starostou obce byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen A. Polívka.

Obchod Josefa Rebla, asi 30. léta.
n 1931 - Obvodní lékař Dr. Kripner z
Kounova zraněn koncem února při automobilové havárii. Cestou ku Praze havaroval
vůz Dr. Kripnera u Braškova. Při nehodě utrpěl Dr. Kripner zlomeninu pravé nohy a pravé
ruky, jeho manželka utpěla těžký otřes mozku. Šofér Vilém Haidler z Kounova vyvázl z
nehody se zlomenou nohou.
n 1937 - Podzim byl toho roku neobvykle teplý. Začátkem listopadu se na několika
švestkových stromech v Kounově objevily
zelené lístky a květy. Tento zajímavý přírodní
úkaz vzbudil mezi lidmi velké podivení.
n 1938 - 13. prosince 1938 byl po připojení pohraničí k Německu obnoven provoz na
trati Louny-Rakovník. Okupovaným územím
projíždí většina spojů bez zastavení a pasové kontroly, pouze tři páry spojů zastavují i
v okupovaném území ve stanicích Kounov a
Svojetín.

Obecní úřad přeje všem občanům
příjemnou dovolenou a prosluněné prázdniny.

