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Ve stručnosti
n Pitná voda. Valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka (VSOR)
zasedala dne 28. 11. 2011. Pro rok 2012 byla
stanovena cena vodného na 35,83 Kč/m3,
což představuje nárůst o 9,97 %. Velký podíl
na zvýšení ceny má zvýšení DPH. Dokončení
vodovodního řadu Rakovník sever, v němž
je zahrnut i přívod pitné vody z Rakovníka
do Kounova, se předpokládá v roce 2012.
Dosud je prostavěno 6.424 tis. Kč, celkové
plánované náklady na výstavbu činí 9.927
tis. Kč, provoz úpravny vody v Mutějovicích
stojí 500 tis. Kč ročně.
n Nezaměstananost. Úřad práce eviduje k 30. 11. 2011 v Kounově nezaměstnanost
16,89 %. (Průměrná nezaměstnanost v okrese: 7,65 %, v kraji 6,71 % a v ČR 8,00 %).

Den otevřených dveří. Ve škole v Kounově se 1. 10. konal Den otevřených dveří. Akce

se uskutečnila u příležitosti opravy budovy školy a oslav 80. výročí otevření školy. Prohlídce opravené budovy předcházelo kulturní pásmo, které připravili žáci a učitelé školy. Více na str. 3.

Zprávy z obecního úřadu
Ve druhém pololetí letošního roku zasedalo obecní zastupitelstvo dvakrát, a to
10. 8. a 7. 12., a zabývalo se především přijetím dotací na opravy nemovitostí z fondů
Středočeského kraje. Z Fondu rozvoje obcí a
měst obdržela obec Kounov 2.688.670,- Kč na
akci „Oprava vnějšího pláště budovy obecního
úřadu Kounov a úpravy přístupu do budovy“,
celkové náklady 2.830.179,- Kč, výše dotace
95 %, vlastní zdroje 141.509,- Kč. Ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
dostala obec 1.040.500,- Kč na akci „Oprava vnějšího pláště a schodiště kaple sv. Vojtěcha v Kounově“, celkové náklady opravy
1.095.280,- Kč, výše dotace 95 %, vlastní
zdroje 54.780,- Kč . Na uvedené akce byla
vypsána výběrová řízení. Výběrová komise
vyhodnotila jako nejlepší nabídky pro opravu
budovy OÚ nabídku firmy KRÁL PM CENTRUM s.r.o., Plzeň a pro opravu kaple sv. Vojtěcha nabídku firmy TESMO, s.r.o., Praha.
Zastupitelstvo dále projednávalo nabídku

firmy Probios, a.s. Kounov na nákup pozemků
p.č.st. 250, st. 251/1, st. 269, st. 273/1, st. 274,
st. 280, st. 281/2, 1384/3 a 1384/4 v k.ú. Kounov u Rakovníka. Jedná se o pozemky v areálu
zemědělského družstva, všichni členové zastupitelstva souhlasí s prodejem pozemků, ale
nabízená cena se všem zdá velice nízká, proto
navrhlo další jednání o navýšení ceny či o výměně pozemků. Zastupitelstvo přijalo nabídku Mgr. Miroslava Černého na sepsání knihy
o přírodě a historii obce Kounov. Sepsání knihy bude financováno ze sponzorských darů.
Domluvený termín dokončení díla je konec
roku 2012.
Prosincové zasedání zastupitelstva se
zabývalo návrhem rozpočtu na rok 2012,
který zahrnuje nákup pozemků pod MŠ
v ceně 18.400,- Kč, spoluúčast na dotačních
titulech kaple sv.Vojtěcha 38.670,- Kč, oprava budovy OÚ 141.509,- Kč, oprava budovy
sokolovny 223 tis. Kč, vybavení pro hasiče
5.500,- Kč. (Dokončení na str. 2)

n Svoz odpadů. Svozová firma Becker
Kralovice navyšuje poplatek pro příští rok
o roční míru inflace 1,9 %, z důvodu zvýšení
ceny energií a skládkového. Jako další zvýšení ceny svozu se promítne zvýšení DPH. Toto
zvýšení jde na úkor obce, pro občany se poplatek za vývoz TKO nemění a zůstává ve výši
500,- Kč/rok. Známky na popelnice pro příští
rok jsou již k dispozici na obecním úřadě, občané si je mohou zakoupit. Do konce března
2012 bude svozová firma vyvážet popelnice
na staré známky. Poplatek za první pololetí
příštího roku je třeba uhradit do konce března
2012, jinak nebude známka vydána.
n Centrální vytápění. Obecní úřad obdržel zatím neoficiální zprávu o přidělení dotací na akci “Centrální vytápění na biomasu
v obci Kounov”. Další etapou v náročných
přípravách celé akce byl výběr zhotovitele
projektové dokumentace ke stavebnímu řízení
a zabezpečení stavebního povolení včetně autorského dozoru. Komise vybírala ze tří uchazečů a po posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku doporučila uzavření mandátní smlouvy se společností KWADRAL s.r.o.,
Praha na zpracování „Projektové dokumentace
ke stavebnímu řízení a zabezpečení stavebního
povolení včetně autorského dozoru“ . Projektové a přípravné práce budou pokračovat ještě
minimálně po celý rok 2012.

Zprávy z OÚ
(Dokončení ze str. 1) Rozpočet členěný
na paragrafy ve výši 10.113.198,- Kč byl
schválen jako vyrovnaný. Zastupitelstvo
schválilo žádost Základní školy a mateřské
školy Kounov o povolení výjimky z počtu
dětí v MŠ. Třída mateřské školy se naplňuje
do počtu 24 dětí, v současné době je v MŠ
přihlášeno 27 dětí, škola požaduje výjimku
o 3 děti , toto zvýšení počtu dětí nebude mít
vliv na kvalitu výchovně vzdělávací práce
školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí .
Zastupitelstvo schválilo podání žádostí
o dotace na rok 2012 z fondů Středočeského
kraje.
Ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na dokončení opravy interiérů kaple sv.Vojtěcha v Kounově, celkové
náklady 772.670,- Kč, požadovaná částka
734.000,- Kč, podíl dotací 95 %, spoluúčast
38.670,- Kč. Ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na základní vybavení jednotky technikou, celkové
náklady 108.380,-Kč, podíl dotací 95 %, spoluúčast 5.500,-Kč a ze Středočeského fondu
rozvoje obcí a měst na opravu budovy sokolovny, která by zahrnovala především opravu
střechy, výměnu oken, opravu fasády a schodiště, celkové náklady 4.472.777 Kč, podíl
dotací 95%, spoluúčast 5% 223.638,- Kč.
Celé znění usnesení včetně zápisu je
k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz.

Rekonstrukce budovy ZŠ
Za pomoci fondů Středočeského kraje
se letos podařila unikátní rekonstrukce budovy ZŠ. Byla vyměněna všechna okna,
venkovní dveře, vnitřní dveře do tříd a
celková rekonstrukce topení. Zastaralé a z
větší části již nefunkční akumulační kamna
byla vyměněna za ústřední vytápění radiátory. Jako topné médium byly instalovány
elektrokotle. Dále byla nově instalována
vzduchotechnika ve školní kuchyni a v tělocvičně. Celé budova byla vymalována. Také
z vnějšku doznala budova změn. Kromě
nově natřené fasády a okapů došlo k rekonstrukci verandy a přístupových chodníčků.
V rámci stavebních prací byl objeven systém odvodňovacích kanálů kolem budovy,
který byl pročištěn a opraven. Zaměstnanci
školy věří, že tato oprava omezí neustálé
prosakování vody do suterénu budovy.
Za úspěšné zvládnutí tak rozsáhlé rekonstrukce patří veliké poděkování a obdiv
všem zaměstnancům školy, ale především
paní ředitelce Mgr. Zdeňce Mixové, která
maximálně přispěla k úspěchu akce. V budově školy strávila veškerý svůj volný čas
o letních prázdninách a řešení problémů
spojených s opravou budovy se věnovala
i následně. Děkujeme také dodavatelským
firmám SALK s.r.o. Rakovník a KRÁL PM
CENTRUM s.r.o., Plzeň.
Dne 4. 11. 2011 navštívil naši obec
náměstek hejtmana Středočeského kraje a
senátor PhDr. Marcel Chládek MBA, který
si prohlédl opravenou školu a pobesedoval
s jejími učiteli a zaměstnanci. Při téměř
dvouhodinové besedě se probírala různá témata, která tíží pracovníky ve školství. Byly
to především učební osnovy, úroveň vzdělání, chování žáků, legislativa, financování
školství, odměny učitelů a další.

Opravená škola (nahoře), zahájení nového
školního roku (uprostřed), návštěva senátora PhDr. Marcela Chládka (dole).

Hasiči mají nový zásahový vůz
Opravená kaple sv. Vojtěcha.

Oprava kaple
V letošním roce se podařilo kompletně
opravit kulturní památku kapli sv.Vojtěcha z
vnějšku. Finance obec získala ze Středočeského fondu kultury a památkové péče. Byla
provedena oprava omítek, dozdění římsy,
oprava oken, repase historických dveří a
kompletní rekonstrukce přístupového schodiště. Především byly provedeny restaurátorské
práce, které zahrnovaly výměnu kamenických prvků a opravu pískovcové sochy žehnajícího sv. Vojtěcha s atributem (biskupská
berla) ve štítu kaple. K úplné dokonalosti a
zpřístupnění kulturní památky zbývá opravit
interiér kaple.
Opravená kaple se stává čím dál častějším cílem a předmětem obdivu a pochval turistické veřejnosti.

SDH Kounov vyvíjí stabilní činnost,
takže i ve druhém pololetí je vidět velký kus
práce. Kromě pravidelných členských schůzí
se jim podařilo dokončit vnitřní úpravy původních prostor hasičské zbrojnice a rozštípat
část dřeva z pokácených topolů a uskladnit je
ve sklepě sokolovny. Sami si vyhlédli, dojednali, zakoupili a přivezli vyřazený zásahový
automobil Avia od hasičů až z moravského
Uničova. Protože jejich finanční prostředky,
které získali sběrem železa, organizací májů
a jinou činností a které měli na nákup vozidla
připraveny v pokladně obecního úřadu, jim
byli odcizeny při výše zmiňovaném incidentu, rozhodli se členové zastupitelstva, že jim
peníze na nákup auta půjčí.
Vzhledem k velmi příznivé ceně 30 tis. Kč
je vozidlo je ve velice dobrém stavu .
V sobotu 5.1 1. se členové SHD vydali
s nově zakoupeným zásahovým autem
do Hředel na sraz hasičské techniky s posezením a zabíjačkovými hody, který organizo-

J. Černý přebírá ocenění. Foto: RAPORT
vali tamní hasiči v rámci posvícení. Pro návštěvníky byla připravena i anketa o nejhezčí
hasičský automobil. V rámci ankety převzal
ocenění i velitel naší jednotky Josef Černý.
Již samozřejmostí se stala účast našich
členů na všech cvičeních a soutěžích, které
pořádá okrsek Mutějovice. V minulém období to byla soutěž v Krupé a cvičení v Nesuchyni a Mutějovicích.

Události v obci
n Kromě nákladných oprav, které jsou
zmíněny v samostatných článcích, reagovala obec na požadavky občanů a investovala
do dalších akcí. Jednalo se především o 53.526,Kč za výměnu autobusové čekárny před budovou základní školy, 82.922,- Kč za hřbitovní
vrata a vrátka, opravu komunikace od hostince
U Tří lip přes budovu obecního úřadu k malému rybníku a komunikace podle plotu zemědělského družstva za 39.537,- Kč a čištění potoka
v areálu základní školy za 15.360,- Kč.

n Podruhé se obec ocitla v novinách
11. 8., kdy došlo k vloupání do kanceláře obecního úřadu. Z kanceláře zmizel celý trezor
a další drobné věci. Celková škoda způsobená
vloupáním byla vyčíslena na 120 tis. Kč. K
dalšímu pokusu o vloupání došlo nedlouho potom v objektu kounovské čerpací stanice. Služba kriminální policie dopadla pachatele těchto
činů. Jedním z nich byl bohužel i místní občan
a kounovský rodák. Rovněž tento případ není
dosud uzavřen a škoda nebyla uhrazena.

a žáků školy. Na organizaci akce se kromě pedagogického sboru pod vedením paní ředitelky Mgr. Mixové, podílel i místostarosta obce
Ing.Antonín Ryska, který vlastními silami
a na vlastní náklady zrenovoval prvorepublikový státní znak, který byl celou válku ukryt
ve sklepě školy pod uhlím. Znak byl instalován na chodbě v přízemí budovy. K úspěchu
akce přispěla také firma Probios, a.s., která
sponzorovala občerstvení účastníků.
n Výčet letošních kulturních akcí v obci
však pokračuje v měsíci listopadu i prosinci.
Dne 16. 11. se v zasedací místnosti konala
beseda s autorem knihy Bratři ve válce panem René Ćerným. Povídání o válečných
osudech tří bratří Mikšů ze sousedního Janova, kteří před válkou vychodili základní školu
v Kounově, bylo nesmírně zajímavé. Neméně
zajímavé bylo povídání autora o anabázi po
archivech, pátrání po svědcích, pamětnících,
shánění všech historických materiálů a rekonstrukci téměř sedmdesát let staré události
u obce Požáry.

Místostarosta obce Ing. Antonín Ryska se zrestaurovaným znakem.
n Shodou okolností a náhod obě pohostinství v obci změnily ve druhém pololetí
nájemníka. Pan Petr Ryska dostal výpověď
pro neplacení nájemného, pan Pavel Polák vypověděl nájem hostince v sokolovně z důvodu
malé návštěvnosti občanů. Novým provozovatelem pohostinství U Tří lip se stal pan Jaroslav Kašpar a pohostinství v sokolovně Lenka
Smolová.

n Podobně jako v loňském roce zavítal
do naší obce dne 3. 9. pojízdný výčep krušovických sládků. Cílem akce iniciovavé Královským pivovarem Krušovice, je upozornit
na tradice domácího regionu a podpořit události spojené s tradicí Dočesných v tomto kraji.
Z mobilního výčepu, na jehož palubě byli dva
výčepní mistři, harmonikář a brigádnice, bylo
mezi občany rozdáno k ochutnání krušovické
pivo. Účastníci si zazpívali a připomněli si tak,
že je období sklizně chmele, jak tomu bývávalo.

Pojízdný krušovický výčep v Kounově.
Zřícená část domu čp. 26.
n Během prázdnin se obec dostala několikrát do popředí zájmu médií. Jednalo se především o samovolný pád části obytného domu
čp. 26 (tzv. židovna) po dlouhodobých deštích
dne 21. 7. Dům je dlouhodobě neudržovaný
a jeho devastace je jen otázkou času. Kanadští vlastníci Reissovi se k situaci zatím nijak
nevyjádřili, takže osud domu zůstává nejasný.

n Velice zdařilou akcí s nečekanou účastí
veřejnosti se stal Den otevřených dveří Základní školy v Kounově v sobotu 1. 10. Akce
byla organizována u příležitosti opravy budovy školy a opožděných oslav osmdesátého
výročí otevření školy v roce 1930. Prohlídce
opravené budovy školy předcházelo kulturní pásmo, které připravili žáci a učitelé školy
venku na hřišti.V rámci akce se uskutečnilo
setkání bývalých i současných zaměstnanců

Beseda s Mgr. Miroslavem Černým.
n Další zajímavá beseda proběhla dne
26. 11. s historikem a regionalistou Mgr. Miroslavem Černým. Více než čtyři desítky občanů sledovali vyprávění o historii obce a jejího
okolí. O některých uváděných skutečnostech
neměli dosud povědomí ani místní rodáci.
Po ukončení přednášky se strhla bouřlivá diskuse a někteří z občanů si domlouvali ještě i další
osobní schůzky. Panu Černému se podařilo velice pozitivně naladit veřejnost na připravovanou
knihu o historii obce Kounov, nazvanou velice
výstižně Kounov - obec na rozvodí.
n Měsíc prosinec se nesl již ve znamení
vánoc. V neděli 4. 12. připravil obecní úřad
spolu se základní školou rozsvícení vánočního
stromu před budovou úřadu. Všichni ocenili
vystoupení žáků, líbil se i ohňostroj a k chuti
přišlo i malé občerstvení.
n V sobotu 10. 12. uspořádaly členky
Českého svazu žen již tradiční mikulášskou
besídku v sokolovně. Pro děti byl připraven
bohatý program, hudba, soutěže, tombola a vánoční balíčky, které přišel předat sám Mikuláš
se svou družinou. Obě akce se setkaly s velkým zájmem veřejnosti.

Poděkování

Vítání občánků. Členky sboru pro občanské záležitosti připravily v druhém pololetí hned dvakrát na obecním úřadě
malou slavnost, při které byli slavnostně přivítáni do života noví
občánkové obce Kounova. V sobotu 16. 7. to byli Anna Dubšová,
Jakub Šídlo, Jan Kolář a v sobotu 26. 11. patřili mezi přivítané
občánky Tereza Kučabová, Tomáš Petrásek, Leona Strnadová
a Daniel Kopeček. K milé a slavnostní atmosféře přispěly tradičně
svou krásnou recitací sestry Huttrovy.

Společenská kronika
Narozené děti
Daniel Kopeček
Tomáš Petrásek
Ondřej Barkoci

* 11. 6. 2011
* 30. 7. 2011
* 26. 10. 2011

HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !
V uplynulém období oslavili svá jubilea
85 let: Jaroslava Davídková, Jarmila Librová
80 let: Emílie Vodrážková
70 let: Marietta Zusková, Václav Dědek
60 let: Ludmila Drvotová, Anna Mikšovicová, Miluše Raisová
50 let: Helena Porcalová, Hana Hesová, Vlastimil Blecha,
Květoslava Andrlová, Zdeňka Pochmanová
BLAHOPŘEJEME !
Nejsou již mezi námi:
Zdeňka Kristová
Marie Hilbertová
Alois Blecha
Jan Smola

† 12. 7. 2011
† 5. 10. 2011
† 6. 10. 2011
† 18. 10. 2011

S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Protože jsme se ocitli opět na sklonku dalšího kalendářního roku, je
třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho úspěšnosti. Jsou to především členové obecního zastupitelstva, dále zaměstnanci obce paní
Matra Amlerová, pan Jiří Cinybulk a Ladislav Makula, kteří udělali
velký kus práce a zasloužili se o čistotu a vzhled obce. Za spolupráci
a ochotu při řešení každodenních problémů a za výpomoc s technikou
děkujeme firmě PROBIOS, a.s., jmenovitě Ing.Pavlu Řepíkovi a panu
Janu Turšnerovi. Za opravu obecního rozhlasu panu Oldřichu Pospíšilovi a Tomáši Malému. Za zhotovení krásných nových vrat a vrátek ke
hřbitovu děkujeme panu Janu Kolářovi.
Děkujeme též všem občanům, kteří svou každodenní prací přispívají ke zlepšení vzhledu obce, kteří na úkor svého volného času organizují jakékoli dění v obci, ať už sportovní, kulturní, společenské,
akce pro děti . Dlouholetým členkám komise pro občanské záležitosti
paní Zdeňce Amlerové a Zdeňce Dubinové děkujeme za práci v sociální oblasti a všem dalším občanům, kterým není vzhled ani prosperita
obce cizí. Týdeník Raport nedávno informoval o „nejdéle sloužícím
Mikulášovi“ v našem regionu, kterým je pan Rudolf Kraus z Kounova.
Za tuto neplacenou práci jsou mu jistě vděčny již nejméně dvě generace občanů. Z rozhovoru s panem Rudolfem Krausem v týdeníku Raport
vyjímáme:
Kolik vám bylo, když jste svoji kariéru Mikuláše nastartoval? Šestnáct nebo
sedmnáct let. Ale první dva roky jsem
byl anděl. Za Mikuláše tehdy chodil můj
o rok starší kamarád. V Kounově vždycky
chodily dvě party, jedna v horní a druhá
v dolní části a dělilo se to u Jednoty. Potom, to už jsem byl Mikulášem, se to sjednotilo. A bylo to náročné. I když jsme začínali kolem půl páté, tak se kolikrát stalo,
že jsme k někomu přišli i v půl deváté, kdy
R. Kraus. Foto: RAPORT
už děti spaly.
Asi nemáte celých 28 let stejný kostým? Zpočátku to byla lidová tvořivost,
co bylo po ruce. Pak mi paní Drvotová
odtud z Kounova ušila bílý hábit, který
jsem nosil opravdu dlouho. K tomu vousy
z chemlonu a jeden čas i škrabošku polepenou vatou, takže jsem vypadal spíš jako
plyšové strašidlo. Nový červený kostým
mám až posledních pět let. Nosím i knihu
hříchů, což je ve skutečnosti stará německy psaná lékařská kniha. Dětem říkám, že
v ní má každé u svého jména černé tečky
za zlobení.
Poděkování za vzornou reprezentaci Jiří Zuska. Foto: Z. Sluka
obce patří i mladému a nadějnému golfistovi, dvanáctiletému Jiřímu Zuskovi a celé jeho rodině, která ho
v golfové kariéře podporuje. O tom, že Jirka Zuska z naší obce získal
zlatou medaili v golfu na letní olympiádě dětí a mládeže v Olomouci,
kterou pořádá Český olympijský výbor, se většina občanů dozvěděla
až z denního tisku. K tomuto výkonu a ke skromnosti, s níž i nadále
vystupuje, blahopřejeme a držíme palce k dalším úspěchům.

Nepřehlédněte.

n Pořad „Zázračné studánky“, v němž
bude zmínka i o studánce Vojtěšce v Kounově se bude vysílat na ČT2
v neděli 18. 12. od 15.00 hod, repríza pořadu ve čtvrtek 22. 12. 2011
od 14.05 hod. n Na obecním úřadě jsou k dispozici kapesní kalendáříky pro rok 2012.

Obecní úřad přeje všem občanům
klidné a spokojené svátky vánoční
a hodně zdraví a pohody do nového roku 2012

