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Hygienický limit
v ukazateli „uran“
v pitné vodě

Jednotka dobrovolných hasičů obce Kounov absolvovala dne 5. června úspěšně okrskové hasičské cvičení ve Lhotě pod Džbánem, další cvičení je čeká v sobotu 26. června v Nesuchyni. Další infomace o činnosti hasičů na straně č. 3.

Zprávy z obecního úřadu
Ve druhém čtvrtletí letošního roku
Obecní zastupitelstvo zasedalo pouze
jednou dne 19.5. a zabývalo se především
rozpočtovými změnami, které se týkaly
dotace na žáky ZŠ, dotace na projekt ZŠ,
splátky úvěru u ČMZRB Plzeň a proúčtování daně právnických osob.
Podle § 67 zákona o obcích stanovilo zastupitelstvo obce počet členů zastupitelstva pro další volební období na 7
členů.
Na předfinancování probíhající 2.etapy projektu „Multifunkční objekt kulturního centra a požární zbrojnice, dětská
hřiště a mobiliář v obci Kounov“ realizovaného za finanční podpory z Programu rozvoje venkova ČR schválilo zastupitelstvo žádost o úvěr ve výši dva miliony korun u České spořitelny.
Členové zastupitelstva odmítli podání
žádosti o dotaci na opravu přístupového

schodiště k sokolovně z Programu rozvoje venkova ČR EAFRD. Tyto dotace byly
přiděleny pro rakovnický okres. Peníze
na spoluúčast na tomto projektu chtějí zastupitelé použít jinde.
Ve věci výměny pozemků v areálu firmy PROBIOS, a.s. pro výstavbu kotelny
na biomasu se zastupitelstvo seznámilo s
geometrickým plánem a vypracovanými
znaleckými posudky a pověřilo starostku k dalšímu jednání s oprávněnými a zúčastněnými osobami.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodat
pozemek p.č.1966/3 o výměře 135 m2 v
k.ú.Kounov u Rakovníka a vzalo na vědomí žádost Pavlíny Eichlerové o zpětné
uložení panelů před její nemovitost.
Celé znění usnesení včetně zápisu je
k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz

Dne 19. 5. 2010 zveřejnila společnost
RAVOS, s.r.o. Opatření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje , územní pracoviště Rakovník ze dne 6.5.2010
zn.19753-2.6/10/Ra/Mík. ve věci určení
hygienického limitu obsahu uranu v dodávané pitné vodě. Hygienický limit obsahu uranu je pro skupinový vodovod
Mutějovice-Kounov do 30.6.2013 stanoven na 0,30 mg/l. Provozovatel je povinen
kontrolovat dodržování stanoveného limitu dvakrát ročně. Do té doby bude vodovod napojen na zdroj vody z Rakovníka.
Součástí opatření je poskytnutí informace o riziku uranu pro citlivé jedince s
následujícím doporučením:
- pro přípravu stravy a nápojů kojenců a dětí do věku 3 let by neměla být tato
voda používána, doporučeno je užívání
balené kojenecké vody
- pro děti od tří do deseti let a pro těhotné ženy je žádoucí používat vodu omezeně, resp.část denní spotřeby nahradit
vodou z jiných zdrojů (např.balenou).
Celé znění výše uvedeného opatření je
vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
a na internetových stránkách obce, škola a
školka byly informovány . Dotazy ohledně kvality a dodávky vody zodpoví společnost RAVOS, s.r.o., která je provozovatelem vodovodu a dodavatelem vody.

Vodoprávní dozor ve věci
dodržování ustanovení vodního
zákona při vypouštění odpadních
vod bude v obci Kounov proveden
dne 22. 6. 2010.

Události v obci
Uplynulé čtvrtletí bylo mimořádně
bohaté na události všeho druhu a dá se o
něm konečně říci, že se v obci stále něco
děje. Několik událostí, které obohatily
společenský a kulturní život obce přinesl víkend 24. a 25. května 2010. V sobotu se na návsi u obecního rybníka konaly
rybářské závody organizované Tomášem
Vitnerem a nahoře na Kounovských kamenných řadách probíhala vycházka komentovaná Romanem Hartlem za hojné
účasti posluchačů a štábu TV. Vítěz rybářských závodů vytáhl z rybníka 7,22 m
různých ryb, největším úlovkem byl tolstolobik o délce 92 cm a váze 20 kg Václava Dědka.
V tentýž den obec navštívila delegace
Svazu žen z Kladna, které místní členky
Svazu žen představily naši obec, muzeum KKŘ a pohostily je v sokolovně, kde
jim zároveň předvedly svá vystoupení. V
neděli se konala již tradiční Pouť ke kapli sv.Vojtěcha.
Po loňském úspěchu se podařilo zorganizovat opět oslavy Dne matek na sokolovně v sobotu 8.5.2010. I letos byl
program bohatý a velice pěkný. Kromě
mutějovické skupiny Berušky a Barušky
a mažoretek Sokola Rakovník, kde jsou
ovšem i kounovský dívky hojně zastoupené, jsme si vystačili vlastními zdroji.
Krásná vystoupení předvedla mateřská i
základní škola, velký úspěch měli Rytíři Kounovských kamenných řad vedení Martinem Adamcem i cvičení aerobicu pod vedením Kateřiny Zuskové.
Novým vystoupením překvapila skupina místních žen Hašlerky vedená Věrou
Lapkovou. Pro velký spěch, který provází naší dobu, si závěrečnou hudební produkci pánů Bartůška a Bechynského bohužel už vychutnal jen málokdo.

Evidence obyvatel
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v obci Kounov vzrostl ke dni
1.6.2010 na 521, což je nejvyšší počet
obyvatel obce za posledních dvacet let,
tedy od roku 1990 kdy se osamostatnila obec Janov.

Toulaví psi
Dne 2.6.2010 občané upozornili na cizího psa, který se toulal již dva dny v obci.
Pes byl odchycen a umístěn v rakovnickém útulku.

Hasiči
Za uplynulé pololetí vykonali ohromný kus práce i naši mladí hasiči, kterým
patří velké poděkování. Hlavním úspěchem všech je opětovné
sjednocení party. Problematičtí členové se sami
vyselektovali a ostatní
se vrhli do práce. Občané ocenili vyčištění Kounovského potoka (viz
foto) jako akci potřebnou a užitečnou pro celou obec. Pan Karel Turšner vybral usazeniny za
pomoci techniky a chlapci z hasičského sboru dočistili ta nejproblematičtější místa ručně. Výsledkem je úžasný a
nezvyklý pohled na tekoucí vodu, který
nám byl celá léta odepřen.
Členové SDH se pustili i do úklidu a opravy původní místnosti hasičské
zbrojnice. Po vystěhování místnosti bylo
potřeba otlouci omítku a celou místnost

znovu nahodit, neboť tyto prostory nebyly zahrnuty do velkého projektu přístavby a oprav.
Jednotka dobrovolných
hasičů obce Kounov absolvovala dne 5. června úspěšně okrskové hasičské cvičení ve Lhotě pod Džbánem, další cvičení je čeká
v sobotu 26. června v Nesuchyni. Velitel v letošním
roce absolvoval školení velitelů jednotek. Všem členům, kteří se aktivně podíleli na práci i organizaci
jménem obce děkujeme.
Výsledky práce ocenil i
Krajský úřad Středočeského kraje, který přidělil kounovským hasičům dotaci
ve výši 95.000,-Kč na vybavení jednotky hasičskou technikou.
Úspěšnou žádost o dotaci zpracoval
Tomáš Turšner.
Blahopřejeme!

Vítání
občánků
Dne 10. 4. a 12. 6. 2010 připravily
členky sboru pro občanské záležitosti na
obecním úřadě malou slavnost, při které
byli slavnostně přivítáni do života noví
občánkové obce Kounova: Alenka Ivanovová, Radek Šimka, David Thürmer,
Dominik Kopec, Oldřich Lapka, Daniel Kadlík a Jiří Hubert Hubka. K milé
a slavnostní atmosféře přispěly tradičně
svou krásnou recitací sestry Huttrovy.

Vítání občánků.

Hřbitov
Z důvodu poškození zámku u hřbitovních vrat, musel být zámek vyměněn.
Nové klíče jsou k dispozici na Obecním
úřadě za poplatek 20,-Kč. Po dobu než si
občané stačí vyměnit klíče bude hřbitov
přes den odemčený.

Co nás letos
ještě čeká
V započatém tempu musíme letos ještě vydržet, a to nejméně do konce roku!!!
V letošním roce stále pokračují práce na opravě areálu hasičské zbrojnice a
hostince U Tří lip firmou Martin Kubelka, Pozemní a vodní stavby Žatec.
Rovněž pokračujeme v projektech
centrálního topení na biomasu.
Čeká nás zcela zásadní oprava budovy základní školy s výměnou všech
oken, dveří, rekonstrukcí topení a dalšími opravami budovy včetně jejího okolí. Opravu budovy podpořil Středočeský
kraj částkou 8,5 milionů z fondu FROM.
Díky dotaci z fondu kultury Středočeského kraje se střechy konečně dočká též
kaple sv.Vojtěcha.

Další úspěšnou květnovou akcí byly Staročeské máje, kterým předcházela stavba májky historickým způsobem pomocí lan. Stavba byla rovněž v režii hasičů,
organizace májů a nacvičení České besedy se ujala místní mládež za hojné podpory přespolních. Celý průběh oslav včetně večerní zábavy byl velice úspěšný a
mládež vybrala i poměrně velkou finanční hotovost. O průběhu akce přinesl podrobné informace včetně fotografií Rakovnický deník. Fotografie jsou k dispozici též na stránkách obce Kounov.

Výsledky voleb
Ve dnech 28. a 29. 5. se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. V Kounově k volbám přišlo 53 % zapsaných voličů.
Své hlasy dali těmto stranám:
Volební strana
KSČM
ČSSD
ODS
VV
TOP09
Suverenita
KDU-ČSL
Svobodní
SPOZ
ČPS
DSSS
SZ

Počet hlasů

Procento hlasů
56
55
27
26
18
9
4
4
2
1
1
1

27,45
26,96
13,23
12,74
8,82
4,41
1,96
1,96
0,49
0,49
0,49
0,49

Společenská
kronika
Narozené děti
Daniel Kadlík
* 20. 3. 2010
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !
V uplynulém období
oslavili svá jubilea
80 let: Zdeněk Gruncl
60 let: Stanislav Potužák,
Hana Černá
50 let: Ilona Galaňuková
BLAHOPŘEJEME !
Nejsou již mezi námi
Vlastislav Andrle
† 20. 4. 2010
Kamila Adamová
† 1. 5. 2010
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Komunální
volby
Příští číslo občasníku bude určeno pro představení kandidátů do komunálních voleb v obci.
Žádáme všechny, kdo mají zájem představit svůj volební program nebo sdělit svým spoluobčanům co je trápí, co chtějí změnit, co očekávají od nového zastupitelstva apod., aby své příspěvky dodali včas, nejpozději do 10. září 2010. Termín komunálních voleb nebyl prozatím zveřejněn, předpokládá se v
měsíci říjnu.

U příležitosti tradičních výročních střeleb
slovutného Sboru rakovnických ostrostřelců
Královského města Rakovníka

dne 10. července léta Páně 2010 konati se ráčí

SvatovojtěšSká

bitva

Polní mše (slouží Otec Vilém z Liběšic), svěcení terče, střelba
dělostřelectva a sborů ostrostřeleckých, vypuzení lapků, to
vše o třetí hodině odpolední u kaple sv. Vojtěcha u Kounova.
Po bitvě s výsledkem nejistým procházka po Kounovských
řadách s průvodci a vyložením ducha obohatí.
Provází Roman Hartl a Miroslav Tausig.

letnicová merenda

po pravém oStroStřeleckém způSobu

Zahájena salvou bude u místní Sokolovny v Kounově o šesté
hodině podvečerní. Koncertní vystoupení pro potěchu sluchu
i těla provede slavná KaPeLa PěTaTřicáTéHO PLUKU PěšíHO
Z PLZně. Současně zabijačkové hody a různé trachtace
připraveny jsou, jakož i soutěž o střeleckého krále merendy.
ctěnému publiku představí se též Sokolské mažoretky z města Rakovníka a Společnost historického šermu Týřov.
Bitva organisována jest na podporu záchrany památky
kaple sv. Vojtěcha, příspěvky dobrovolné.
Vstupné na letnicovou merendu 50 korun českých činí,
děti, vojsko a důchodci polovic.

Obecní úřad
přeje všem občanům
příjemnou dovolenou
a prosluněné
prázdniny.

www.ostrostrelci.cz
Účastníci a přispěvatelé: Sbor rakovnických ostrostřelců, Garda Městyse Senomaty, Sbor loketských ostrostřelců,
Sbor stříbrských ostrostřelců, Sbor chomutovských ostrostřelců, Kapela pětatřicátého pěšího pluku z Plzně,
Jatka Janov, Restaurace U Pavla Kounov, Obec Kounov, Vlastivědný sbor Rakovnicka s okolím, o. s.,
Město Rakovník, KVH Horka, Martin Kubelka – Pozemní a vodní stavby Žatec

