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Hospodaření
obce a školy

Bývalá německá škola, dnes budova obecního úřadu. Dokážeme tuto krásnou budovu konečně zvelebit? Přispějte prosím svými nápady a názory k
zamýšlené opravě fasády budovy obecního úřadu a úpravě jejího okolí včetně parkovacích míst!

Zprávy z obecního úřadu
Od začátku letošního roku Obecní zastupitelstvo zasedalo dvakrát dne
13. 1. a 10. 3. 2010 a zabývalo se především schválením závěrečného účtu za rok
2009, projednáním výsledku auditu Krajského úřadu Středočeského kraje, hospodařením v Základní škole a Mateřské
škole Kounov a závěrečným účtem školy, změnou zřizovací listiny školy, ročním
příspěvkem škole na žáky, zprávou hlavní
inventarizační komise, kupní smlouvou s
bratry Reissovými na pozemky pod hřištěm a okolo hřiště, bezúplatným převodem pozemku p.č.PK 1341 od Pozemkového fondu, prodejem bytu čp. 207/1, po-

kračováním projektů na vytápění biomasou v obci, úpravou internetových stránek
obce a umístěním solárních panelů na budovu základní školy a budovu mateřské
školy.
Celé znění usnesení včetně zápisu je
k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz
Novou úpravu internetových stránek obce provedl pan Roman Hartl z
o.p.s.Rakovnicko. Rakovnicko o.p.s. dodalo i nové propagační materiály do místního muzea KKŘ. Měsíčně navštíví naše
internetové stránky řádově šest stovek návštěvníků.

Závěrečný účet obce za rok 2009
byl vyvěšen na úřední desce od 22.2. do
9. 3. 2010. Celkové příjmy obce v roce
2009 činily 9.640 tis. Kč, celkové výdaje 11.324 tis. Kč, rozdíl činí úvěr ČS na
projekt hasičské zbrojnice, který nebyl
k 31. 12. 2009 ještě vypořádán. Celkové dotace poskytnuté Krajským úřadem,
Úřadem práce, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem vnitra činily 4.109
tis. Kč, na splátkách úvěru obec zaplatila 622 tis.Kč, obec má majetek v hodnotě 48.191 tis. Kč. Na svoz odpadu obec
doplácela ze svého rozpočtu 103 tis. Kč.
Hlavní inventarizační komise pracovala ve složení p.Hlaváček a pí Dubinová, obec měla podle inventurního soupisu majetek ve výši 48.191 tis. Kč, stav
nesplacených úvěrů obce je 9.096 tis.Kč.
Vyřazen byl majetek v hodnotě 148 tis.
Kč, výše majetku evidovaného v účetnictví na podrozvahovém účtu činí 217 tis.
Kč. Pohledávky obce činí 66 tis.Kč, závazky obce 91 tis.Kč.
Přezkoumání hospodaření Obce
Kounov za rok 2009 proběhlo dne 19. 2.
2010. Při přezkoumání nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
Z údajů výroční zprávy o hospodaření
ZŠ Kounov vyplývá, že škola hospodařila se ziskem
3 tis.Kč. Příjmy školy činily 11 471 tis.
Kč, výdaje 11 468 tis. Kč. Leasingové
splátky elektrospotřebičů ve školní jídelně činily 200 tis.Kč a byly uhrazeny z rezervního fondu. Náklady na vytápění budovy elektřinou dosáhly částky
650 tis.Kč.
Dokončení na následující straně

Hospodaření
obce a školy
(Dokončení předchozí strany) Dne
9. 3. 2010 proběhlo v základní škole jednání se starosty okolních obcí, na němž
byl stanoven příspěvek na neinvestiční náklady ve výši 7.321,-Kč na jednoho
žáka a rok. Pro školní rok 2009/2010 bylo
do první třídy zapsáno 16 dětí, celkem v
tomto školním roce navštěvuje základní
školu 145 dětí, mateřskou školu 25 dětí.

Mateřšká škola
Mateřská škola v Kounově prošla v
době hlavních prázdnin a počátkem školního roku 2009/2010 velkou rekonstrukcí z prostředků FROM, kterou prováděla
firma Salk z Rakovníka. Při rekonstrukci došlo k rozšíření prostor MŠ o stabilní ložnici, kterou jsme potřebovali z důvodu rostoucího počtu dětí v naší obci.
V současné době máme 25 dětí, do mateřské školy dochází děti z Kounova, dojíždí děti z Janova, Milostína a Veclova.
Během tohoto školního roku se podařilo zlepšit okolí mateřské školy, byla
provedena výměna všech oken a dveří za plastová, nová fasáda, úprava terasy a byly provedeny nátěry. V důsledku výměny oken se podařilo značně zamezit úniku tepla. Při velkých mrazech
však musíme stále topit i do starého kotle, protože nový automatický kotel budovu nevytopí. Byla také provedena rekonstrukce celého interiéru MŠ.
Stále se potýkáme s nedostatkem finančních prostředků na dovybavení MŠ
novým nábytkem, stávající (asi 30 let
starý)je již pro děti nevyhovující. Postupně nám dosluhují také elektrospotřebiče a barely na dovoz jídla. Zatím se
nám podařilo zakoupit kuchyňskou linku a chladničku, pro všechny děti jsme
dokoupily protialergické deky. Postupně
se snažíme zvelebovat interiér mateřské
školy, částečně i díky sponzorům – mapy
pro děti. Rodiče a děti nám pomohly sbírat víčka od petlahví, za finanční prostředky od firmy SEPS jsme dětem pořídili „Padák“ pro výchovnou činnost.
Co se týká spolupráce s obcí, chtěla bych poděkovat p. starostce, že nám
umožňuje rozšiřovat poznatky v rámci
našeho ekologického programu a to každoroční návštěvou na hájovně a přípravou přednášky o přírodě, zvířátkách o
ekologii s p. Fraňkem. Má vždy připraven bohatý program a pohoštění pro děti.
Dokončení na následující straně

Základní škola
Je klidné úterní únorové ráno. Jako
každý jiný den se okolo půl sedmé začínají scházet učitelé a žáci naší školy. Na
škole začíná čilý ruch. Všude je slyšet veselý dětský smích a hovor.
Náhle přichází velmi smutná zpráva.
Po krátké těžké nemoci nás opustila naše
dlouholetá kolegyně a kamarádka paní
Mgr.Jarka Huttrová, ve které ztrácí škola
svědomitou a obětavou učitelku, člověka,
který byl vždy ochoten pomoci. Pokaždé
se aktivně zapojila do veškerého dění na
škole i v obci.
Před vánočními svátky se ještě společně se všemi vyučujícími podílela na
přípravě a realizaci v pořadí již třetího
předvánočního jarmarku.
Z této ztráty jsou všichni učitelé velice zdrceni, ale život ve škole se kvůli
dětem musí vrátit do normálních kolejí.
Škola žije opět svými radostmi i starostmi. Dále pracují některé kroužky. Pod vedením pana Adamce pracuje kroužek historických tanců a šermu. Své umění pre-

zentovali žáci na vystoupení v Janově na
dětském karnevalu. Aktivní je také kroužek aerobiku pod vedením paní Zuskové. Děvčata předvedla své vystoupení při
stejné příležitosti v Kounově. Ani kroužek netradičních ručních technik nekončí.
Nyní se děti věnují činnostem pod vedením paní uč.Jiráskové. Pokračuje i sportovní kroužek s paní uč.Novákovou a
zdravotní kroužek, který vede paní uč.Kubánková. Zatím nepracuje kroužek šachový, neboť pan uč. Novák ukončil pracovní poměr a připravuje se na zakončení vysokoškolského studia. Jeho nástupcem je
pan uč.Jiří Zahradník.
V těchto dnech děti nacvičily za vydatné pomoci svých vyučujících krátké
pásmo k MDŽ, se kterým se představily
při oslavě tohoto dne v Kounově i v Janově.
Mgr.Zdeňka Mixová
ředitelka ZŠ a MŠ Kounov

Za Mgr.Jaroslavou Huttrovou
S každým člověkem se loučíme těžce.
Přesto však jsou lidé,
jejichž odchod zasáhne společnost daleko citelněji. A právě k takovým patřila
paní Mgr. Jaroslava
Huttrová. Neúnavná,
plná síly a energie,
nevyčerpatelná studnice nápadů, ochotná
a laskavá byla duší
nejen své velké rodiny, ale zvládla i náročnou práci učitelky v základní škole, a
při této nesmírné zátěži si našla čas i na
práci pro obec. Organizovala mimoškolní aktivity dětí, zájmové
kroužky, veřejná vystoupení, soutěže, vítání občánků. K aktivitě a
činorodosti vedla také své čtyři děti, které v ní ztratily svůj vzor a
svoji oporu.
Nesmírná ztráta pro celou společnost je umocněná předčasným
odchodem paní Mgr.Jaroslavy Huttrové v pouhých 44 letech. A tak
nespravedlivý život někdy bývá...

Zima 2009/2010

Mateřšká škola
jeme, nebráníme jim
ve využívání veřejných prostranství, staráme se o jejich bezpečnost (poděkování patří firmě PROBIOS,a.s., která zakryla nebezpečnou skruž
za obcí), ale očekáváme též úctu k vybudovaným hodnotám. Přiložené snímky nejsou dobrou vizitkou dětí (víme kterých), ani jejich rodičů. Opět méně ze společných peněz na zimní (i letní) údržbu!

Přesto, že je již březen, stále ještě úplně neskončila letošní dlouhá zima. Ba naopak, nastoupila do tvrdého finiše. Nejednalo se však o zimu nějakým způsobem
výjimečnou, pouze my jsme za několik
posledních let úplně zapomněli, jak vlastně pravá zima vypadá. Pokud to bereme z
té příjemnější stránky, tak si příroda konečně odpočinula, tak jak má, děti si užily zimních radovánek a provozovatelé lyžařských vleků na horách přestali konečně naříkat na špatné zisky. Důstojně se se
zimou a především s přívaly sněhu vyrovnali i občané Kounova. Všem patří poděkování za úklid chodníků a prostorů okolo užívaných nemovitostí. Lopatu a koště vzali do rukou nakonec i stálí stěžovatelé, proto poděkování patří i jim. Všichni
nakonec pochopili, že každá služba, kterou obec zjedná, stojí peníze ze společného rozpočtu. Ten je bohužel rok od roku
nižší, nikoli však zásluhou vedení obce.
Meziroční propad mezi daňovými příjmy
roku 2008 a 2009 činil v naší obci 406 tis.
Kč a v letošním roce se očekává ještě daleko větší. Obce v roce 2009 dostaly od
státu pouze 86% příjmů s nimiž počítaly,
celkový propad veřejných financí se projevil v příjmech obcí 4,4 mld. Kč, pro rok
2010 se počítá s propadem 11 mld. Kč.
Díky občanům stála letošní zima
obecní pokladnu „pouze“ 35 tis Kč, oproti plánovaným 15 tis.Kč nebo 5 tis. Kč,
které byly čerpány v minulých zimních
obdobích.
Jménem firmy Becker Kralovice se
omlouváme všem občanům za problémy
v zimním svozu odpadů. Také oni čelili
nepřízni počasí a ne vždy to byla jejich
vina. Od března se nevyvážejí popelnice,
které nemají vylepenou novou známku.
Zimní hrátky dětem samozřejmě pře-

(Dokončení z předchozí strany) Se
školou spolupracujeme zejména na kulturních akcích se vzájemnou návštěvou.
V tomto školním roce to bylo vystoupení p. Adamce s dětmi ze ZŠ „Kounovští
rytíři kamenných řad“, dále to bylo divadlo „Vetři“ s ekolog. programem, klaunem Kristyánem“ s vánočním programem pro děti. Děti měly možnost poznat
mládě Tygra Usurijského, kterého přivedl
p. Váňa z Veletic a seznámil děti z jeho životem. Děti z 1. tř. ZŠ se přišly podívat do
MŠ na vystoupení p. Budweisera s ptactvem – papouškem Bertíkem, rarochem
od p. Adamce, sovou pálenou, sokolem,
orlem a čížkem. Děti měly možnost se seznámit se životem tohoto ptactva a vyfotit se s ním.Chtěla bych poděkovat rodičům za spolupráci při drobných opravách.
Panu Adamovi, Štysovi a Kopečkovi, kteří se nám sami nabídli a odstranili nám ze střechy MŠ všechny velké rampouchy a pomohli odklidit sníh, pro bezpečnost dětí.
Na závěr bych pozvala rodiče, kteří
mají zájem o umístění 3-6 letých dětí(
na příští školní rok), do mateřské školy.
Zápis dětí se koná od 1. 4 – 15. 4. 2010.
Danuše Jakubská
vedoucí uč. MŠ Kounov

Nezaměstnanost
S dlouhou zimou roste nezaměstnanost a jak už to bývá v našem složitém
světě vše má své souvislosti. Nedostatek
financí souvisí s krizí, krize s nezaměstnaností a nezaměstnanost s nedostatkem
financí. K 31.12.2009 činila nezaměstnanost v obci Kounov 12,79 %, k 28.
2. 2010 to bylo již 15,07 %. Vzhledem k
tomu, že okresní průměr nezaměstnanosti činil 9,98 %, je to velmi vysoké číslo.
Analytici a ekonomové spočítali, že jeden nezaměstnaný na Úřadu práce stojí
státní pokladnu ročně 260 tis.Kč a jeden
zaměstnaný načerno 114 tis. Kč. Tyto peníze potom chybí i v rozpočtech obcí.

Nešvary stále dokola
Volné pobíhání psů, psí exkrementy na veřejných prostranstvích, parkování na chodnících a neplacení odpadu osobami, které se zdržují v obci, kde vytváří odpad, ale nejsou zde trvale hlášeny.
Dále nepořádek na autobusových zastávkách, kolem školy a kolem kontejnerů.

Společenská
kronika
Narozené děti
Oldřich Lapka
* 6. 1. 2010
Jiří Hubert Hubka
* 25. 2. 2010
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !
V uplynulém období
oslavili svá jubilea
70 let: Věra Šmídová
60 let: Josef Kučaba,
Petr Tschernay, Oldřich Štys
BLAHOPŘEJEME !
Nejsou již mezi námi
Věra Gottfrídová
† 23. 1. 2010
Jaroslava Huttrová † 16. 2. 2010
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Pro další období
připravujeme:
Otevření expozice
Kounovských
kamenných řad
úterý 6. dubna, hostinec U Tří lip
V expozici bude zachována stávající výstava Kamenné otazníky autorů Dudek
– Pritulová a historie obce od R. Hartla.

Pouť ke sv.Vojtěchu
neděle 25.dubna, kaple sv.Vojtěcha
Tradiční mši u Kaple sv.Vojtěcha bude
sloužit Páter Mudr.Vojtěch Novák

Den matek
8.května od 14.00 hod., 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 a další hosté. V případě pěkného počasí bude pro děti před sokolovnou přistaven obří skákací hrad.

Volby
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat ve dnech 28.
a 29. května. Průběh přípravy a organizace voleb a vystoupení jednotlivých kandidátů sledujte v médiích a tisku.

Sběr nebezpečného odpadu
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 2. 4. 2010 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
v sobotu 3.4.2010 od 8.00 hod. do 10.30 hod.
Sběr velkoobjemového odpadu
starý nábytek, drátěnky, koberce, linolea, matrace, pračky, myčky,
sanitární keramiku (záchody, umyvadla, dřezy, vany), části autovraků (skla, plastové nárazníky)
v pátek 9. 4. 2010 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
v sobotu 10. 4. 2010 od 8.00 hod. do 12.00 hod.
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.

Becker Bohemia s. r. o., Nádražní 878, 331 41 Kralovice
telefon: 373 396 158, 373 397 623
Nabízí služby spojené s jarním úklidem (vyklízení sklepů,
půdních prostor, stodol apod.) a zapůjčení kontejneru
na likvidaci odpadu.
Pronájem kontejneru 44,-Kč/den, jízdné 30,- Kč/km,
manipulace s kontejnerem 133,-Kč/1jízda,
Velikost kontejneru 7, 10, 15, 20, 30, 40 m3

Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Čisté 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 OÚ až do 20. 5. 2010.

