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Pitná voda

Zahájení nového školního roku v Základní a mateřské škole. Informace z činnosti ZŠ a
MŠ Kounov naleznete na třetí straně občasníku.

Zprávy z obecního úřadu
Ve třetím čtvrtletí letošního roku
Obecní zastupitelstvo zasedalo třikrát:
7. 7., 26. 7. a 8. 9. 2010 a zabývalo se
především pokračováním v práci na projektu kotelny na biomasu. Stavební úřad
neschválil stavbu kotelny v místě zvaném“Polívkův statek“ a bylo nutno hledat
jiné místo v souladu s Územním plánem.
S ohledem na napojení základní školy, v
níž by se rekonstrukce topení měla uskutečnit během příštího roku, bylo navrženo
rekonstruovat stávající kotelnu v mateřské škole a umístit jeden kotel zde. Další
vhodné místo na stavbu kotelny bylo nalezeno u benzínové čerpací stanice. Stavba úpravny biomasy, která by podstatně zlevnila topení a umožnila spalování biologického odpadu (chmelinka, tráva apod.), na jehož pálení si občané stále
stěžují, se zatím odkládá a bude se hledat
vhodné řešení.

V zastupitelstvu bylo dále projednáno
přijetí dotací z fondů Středočeského kraje, včetně návrhu smlouvy a podmínek.
Z různých fondů Středočeského kraje
byly obci přislíbeny prostředky na opravu budovy základní školy, na opravu kaple sv.Vojtěcha a na základní vybavení jednotky SDH hasičskou technikou.
Na zářiovém zasedání bylo hlavním
programem schválení změny územního
plánu č. 1. a informace o zahájení školního roku 2010/2011 v ZŠ a MŠ.
Celé znění usnesení včetně zápisu je
k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách www.obec-kounov.cz

Velký rozruch vyvolalo zveřejnění
rozboru vody KHS ze dne 19. 5. 2010.
Přitom o stavu pitné vody v místní lokalitě byli občané informováni již dříve.
Článek pana Milana Havlíčka v Kounovském občasníku v červnu 2006 „Závažné
skutečnosti ovlivňující kvalitu používané vody obyvatel v obci Kounov“ přinesl
podrobný rozbor kounovské vody včetně
upozornění na přítomnost uranu, ale i dalších nežádoucích stopových prvků.
Článek popisuje i příčinu tohoto stavu,
kterým je geologická stavba podloží s výraznou tektonikou a narušení vrstev hornickou činností. O plánovaném budování přivaděče vody z rakovnických vrtů si
mohli čtenáři občasníku přečíst v prosincových číslech 2006, 2008 a 2009. Stavba
je závislá na získání finančních prostředků, investorem je VSOR, nikoli obec.
O dotaci bylo žádáno už v roce 2008 na
Mze, kraj prioritu stavby nepotvrdil, a to
ani přesto, že žádost byla podpořena stanoviskem hygieny i Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Pokud se týká ceny za vodu, kdyby neexistovala solidarita stejné ceny ve VSORu pro všechny členy, byla by nákladová
cena vody pro Mutějovice a Kounov daleko vyšší než cena platná pro celý VSOR.
Valná hromada VSOR (Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka) se konala dne 9. 8. 2010.
Zde bylo projednáno hospodaření s
vodou, schválen finanční plán a investiční výstavba na období 2011-2015. Jednání se zúčastnila místostarostka paní Dubinová.

Aktuální informace o dění v obci naleznete na

www.obec-kounov.cz

Slavnostní jízda
na Žateckou
dočesnou
Obcí Kounov projel v sobotu
4. 9. 2010 pojízdný výčep pana Klouba, emeritního sládka krušovického pivovaru. Nazdobený vůz připomínal tradici chmelových dočesných a veselý čas
studentských chmelových brigád. Brigádnický automobil, který nabízel zdarma nové krušovické pivo z výčepu pana
Klouba, pokračoval přes další obce až na
Žateckou dočesnou.
V naší obci se ani přes nasazení elitní úderné jednotky nepodařilo zdolat přidělených sto piv! Okolní obce měly daleko lepší skóre.

Odpadní voda
Vodoprávní dozor ve věci dodržování ustanovení vodního zákona při vypouštění odpadních vod byl proveden v obci
Kounov dne 22. 6. 2010. Pracovnice OŽP
Měú Rakovník prošly celou obec, nafotily si detaily kanalizace a vyústění kanalizačních svodů do potoka. Z potoka byly
odebrány vzorky vody na rozbor. Vizuální prohlídkou bylo zjištěno, že z ústí dešťové kanalizace vytékají splaškové vody.
Za nedovolené vypouštění odpadních vod
do vod povrchových byla Obci Kounov
udělena pokuta 10.000,-Kč. Kontrola se
zaměřila také na firmu PROBIOS,a.s.
Další řízení s jednotlivými subjekty a fyzickými osobami budou následovat.
Odpadní vody a nakládání s nimi vymezuje § 38 zákona č.254/2001 Sb., o vodách. Za odpadní vody jsou mimo jiné
považovány i vody použité v obytných
a jiných stavbách, pokud mají po použití

změněnou jakost, jakož i jiné vody z těchto staveb odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních
vod. Za odpadní vody se nepovažují srážkové vody. Kdo vypouští odpadní vody
do vod povrchových nebo podzemních,
je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými
v povolení k jejich vypouštění. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost
povrchových nebo podzemních vod. Novela zákona od 1.8.2010 umožňuje pracovníkům vodoprávního úřadu a České
inspekce životního prostředí kontrolovat
likvidaci odpadních vod. Z důvodu nutnosti prokazování zneškodňování odpadních vod je nutné uschovávat doklady o
vyvážení jímek firmou, která má k vyvážení oprávnění.

Pojízdný výčep v Kounově.

Kounovské řady
největším divem
Rakovnicka
Úspěšnější byla obec v hlasování pro
7 divů Rakovnicka v týdeníku Raport.
Kounovské kamenné řady se umístily v
anketě na prvním místě a v počtu hlasů
daleko za sebou nechaly takové fenomény, jakými jsou např.hrad Křivoklát, rakovnické brány, řeka Berounka, hrad Krakovec, keltská hlava a další. Ve výsledcích hlasování nelze sice poznat, které
hlasy poslali místní občané a které spokojení turisté či příznivci řad, nicméně velký
počet hlasů pro Kounovské kamenné řady
svědčí o tom, že naše práce s propagací
a údržbou této kulturní památky se úročí
a má smysl. Více informací přinesl týdeník RAPORT.
Kromě již známých a turisty hojně navštěvovaných Kounovských kamenných
řad na vrchu Rovina se nyní začíná zájem obracet i k dosud neznámým, ale rozsahem a významem jistě stejně velkým,
řadám Špičáckým. Řady se nacházejí po
obou stranách lesní cesty na vrch Špičák.
Výzkumem se v současné době začali zabývat archeologové z Belgie.

Dne 15. 7. 2010 se podařilo v rámci záchrany kulturního dědictví venkova do obce
Kounov vrátit další křížek. Křížek restauroval pan Václav Krob ze Hředel. Obnovený křížek byl usazen na místo, kde původně stál. Bohužel občané na tomto místě utvořili za dlouhá léta skládku, takže zbytek kamenného podstavce se našel poničený, zarostlý v křoví a zaházený haldou odpadu. Pan Krob kámen opravil a doplnil železný kříž se zlatými prvky. K dokonalému vzhledu bude třeba ještě odklidit navezený nepořádek a upravit okolí křížku.
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Internetové místo - Na četné dotazy z řad veřejnosti připomínáme, že bezplatné veřejné internetové místo funguje již více
než rok v muzeu Kounovských kamenných řad. Otevřeno denně
mimo pondělí od 9 do 16 hodin. Není třeba žádných znalostí v zacházení s počítačem či internetem, pracovnice muzea všem ráda
poradí nebo přímo vyhledá požadované informace.

Sláva na Křivoklátě
Obec se chystá dne 18. 9. 2010 na letošní slavnost Křivoklátského panování. Slavnostního průvodu v historických
krojích se zúčastní naši hasiči a v odpoledním programu přímo na nádvoří hradu vystoupí Kounovské hašlerky. Všichni účinkující budou rádi, pokud je přijdete podpořit.

Očkování psů
Povinné očkování psů proti vzteklině
provede hromadně MVDr.Biňovec ve
středu 15. 9. v době od 16 do 17 h před
budovou základní školy. Cena očkování
100,- Kč, očkovací průkaz s sebou.

Stav silnic a cest
Zveřejněním kontaktů včetně čísla mobilního telefonu na cestmistry chce vedení Středočeského kraje zlepšit kontrolu nad stavem silnic. Na internetových
stránkách kraje je možno zjistit kontakt
na cestmistra konkrétního regionu.

Základní a mateřská škola
Po dvouměsíčním volnu jsme se
opět vrátili do školy. Někteří žáci usedají do školních lavic poprvé, někteří začínají poslední rok školní docházky. Všichni jsme plni očekávání, co nám
nový školní rok přinese. Všichni pedagogičtí pracovníci se budou snažit naučit naše děti všemu,co nám ukládá ŠVP
a program Základní škola. V letošním
roce usedlo do školních lavic 136 žáků.
Pedagogický sbor pracuje ve složení pí.
Šlesingrová, pí. Kubánková, pí. Jirásková, pí. Sunkovská, p. Bačák, p. Myšák,
pí. Richterová, pí. Jochová, p. Fišer. pí.
Nováková, pí. Černá a pí. Mixová. Posilou ped. sboru je p. Huleš (Čj a Dě).
Provozní zaměstnanci i v letošním
roce pracují ve stejném složení – pí. Pospíšilová, pí. Bahníková, p. Joch. Stravování zajišťují pí. Frambergová, pí.
Hokešová a pí. Ráchelová.
Do posledního roku vstupuje projekt ,,Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Žáci 8. a 9. ročníku se pokusí pod vedením pana učitele Chudoby zpracovat projektový záměr a jejich

mladší spolužáci se budou snažit proniknout do světa financí.
Stejně jako v loňském roce je nabídnuto žákům několik kroužků. Dramatický, zdravotní, kroužek netradičních rukodělných technik, sportovní,
kroužek aerobiku a historického tance a
šermu. Ráda bych touto cestou poděkovala za spolupráci paní Zuskové a panu
Adamcovi, kteří se našim dětem věnují
ve svém volném čase.
Na počátku školního roku také
vzpomínáme na naše žáky, kteří po
prázdninách nastoupili na střední školy (celkem 7 žáků) a na střední odborná učiliště (celkem 8 žáků).Přejeme jim
hodně úspěchů.
Ještě je potřeba se zmínit o tom, že
v letošním školním roce máme zapsáno 23 dětí do mateřské školy. O jejich
rozvoj se jako v loňském roce postarají paní učitelky Dana Jakubská a Iva
Hlaváčková. O čistotu a pohodlí potom
paní školnice Bronka Turšnerová.
Mgr. Mixová, ředitelka školy

Společenská
kronika
Narozené děti
Jan Kolář
* 9. 8. 2010
HODNĚ ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA !
V uplynulém období
oslavili svá jubilea
60 let: Pavel Kodeš, Vlasta Gogová,
Karel Turšner
BLAHOPŘEJEME!
Svatba
První den v první třídě.

První letošní svatba v obci se konala v pátek 30. 7. 2010. Své ano si zde
řekli Hana Müllerová a Jiří Andrle.
Nejsou již mezi námi
Karel Pavlovský
† 20. 7. 2010
Františka Čásenská
† 30. 7. 2010
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Svoz odpadu

Čištění komínů

Od října začíná zimní režim týdenního svozu popelnic, tj. opět každé pondělí. Firma Becker Kralovice pořádá letos
ještě jeden svoz nebezpečného odpadu.
Odpad se bude přijímat v pátek 1. 10. od
14 do 18 hodin a v sobotu 2. 10. od 8 do
10.30 hodin na opraveném dvoře hostince U Tří lip. Odvoz odpadu za druhé pololetí je třeba zaplatit nejpozději do 30.
září 2010.

Na OÚ je možno nahlásit požadavky na vymetení komínů před topnou sezónou. Obecní úřad objednává tyto služby již tradičně u pana Rohly, kterého občané znají. Upozorňujeme občany, že se
během léta objevili „falešní kominíci“ ,
kteří se občanům vnucovali a tvrdili, že
jsou objednaní OÚ. Služby jiných kominíků, které jste si přímo sami neobjednali, je nutno proto rázně odmítat.

Komunální volby 15. a 16 října 2010
Bohužel nikdo z kandidátů do zastupitelstva obce nevyužil možnosti představit svůj program do nadcházejících voleb
v obecním zpravodaji.
Poděkování patří členům zastupitelstva, které ve volebním období 20062010 udělalo spoustu práce :
Zdeňka Dubinová
– místostarostka, členka SPOZ,
knihovnice
Jiří Zuska
– předseda kontrolního výboru
Petr Hlaváček
– předseda finančního výboru
Pavel Vlček
– předseda stavební komise
Jan Turšner
– člen finančního výboru
Jan Libra
– člen finančního výboru
Úkoly, které si vytyčilo zastupitelstvo
v říjnu 2006, splnilo. Prioritou bylo získání maximální možné výše finančních prostředků pro rozvoj obce a rozvoj obce ve
všech směrech. Během čtyřletého volebního období získala obec na dotacích více
než 26 miliónů korun. Získaná částka převýšila vlastní čtyřletý rozpočet obce. Za
tyto finanční prostředky byl vybudován
vodovod, opraveny obecní budovy, vybudováno dětské hřiště, opraveny drobné kulturní památky, financována podpora turistického ruchu a placen úklid obce.

Co se povedlo
1. Výstavba vodovodu - po neskutečných letech plánů se povedlo realizovat
rozvod vody do všech částí obce
2. Oprava obecních budov a obecního majetku - budova mateřské školy, požární zbrojnice, hostinec U Tří lip, ordinace praktického lékaře, vnitřní prostory,
okna a střecha budovy OÚ, oprava povrchu uličky k nádraží, oprava výtluků v
uličce k bytovce čp. 88, rekonstrukce
školní kuchyně, osvětlení v základní škole, úprava učitelského bytu, změna územního plánu obce, získání pozemků od Pozemkového fondu, nákup pozemků od dědiců pana Reisse, vybudování dětského
hřiště u sokolovny
3. Obnova kulturního dědictví venkova - oprava sochy sv. Jana Nepomuckého, obnova sokolů na budově sokolovny,
obnova křížku na křižovatce ke kapli sv.

Vojtěcha, obnova křížku na křižovatce k
čp. 200, unikátní socha Otevřená náruč, o
kterou bohužel obec přišla rukou vandalů
4. Kultura a cestovní ruch - založení
Muzea Kounovských kamenných řad, značení Kounovských kamenných řad, údržba lokality Kounovských kamenných řad,
oprava kaple sv.Vojtěcha, údržba a úprava jejího okolí, pořádání každoročních kulturních a společenských akcí v obci (2005
- oslava 75 let výročí založení školy v
Kounově, 2006 - obnovení poutí ke kapli
sv.Vojtěcha v Kounově, 2007 - oslava 70
let postavení sokolovny v Kounově, 2008
- otevření muzea Kounovských kamenných řad a posvícenské slavnosti s odhalením sochy Otevřená náruč, 2009 - založení
tradice oslav Dne matek, 2010 - svatovojtěšská bitva a letnicová merenda)
5. Podpora spolkové činnosti občanů - znovuobnovení hasičské jednotky a Sboru dobrovolných hasičů Kounov
(Hana Zeinertová), podpora vzniklé taneční skupiny Hašlerky (Věra Lapková),
skupina šermu a historických tanců Rytíři Kounovských kamenných řad (Martin Adamec), sportovní činnost (Josef Dědek), spolupráce se Svazem žen
6. Životní prostředí - zahájení realizace oceněného projektu výsadby zeleně v obci i mimo ni (i když byl tento projekt schválen již minulým zastupitelstvem
a minulým starostou v roce 2004, jeho význam zůstal některými místními občany
dosud nepochopen), zlepšení třídění odpadu v obci, omezení parkování kamionů
a velkých vozidel, projekt kotelny na biomasu, vyčištění potoka
7. Informovanost občanů - úprava
a aktualizace internetových stránek obce,
zřízení bezplatného internetového místa,
zasílání sms zpráv prostřednictvím informačního kanálu, úprava a aktualizace vývěsných míst

Co se nepovedlo
1. Kanalizace - začalo se pracovat na
projektu, na jeho dokončení chybí peníze, nenašel se investor, který by dokončení projektu předfinancoval, nejisté je i získání dotací na výstavbu kanalizace – velký převis požadavků,uspokojují se především velké obce
2. Komunikace – již od roku 2007 je
vypracován celkem rozsáhlý projekt na
opravu všech místních komunikací, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu, veřejné zeleně a mobiliáře v obci, ale dosud se
nepodařilo získat na něj finanční podpo-

ru z žádných vypsaných dotačních titulů
3. Fasáda OÚ – na budově obecního úřadu se pracuje intenzivně již od roku
2006, každý rok se zde udělaly práce podle finančních možností obce či získaných
finančních prostředků – došlo k výměně oken, opravě střechy, opravě vnitřních
prostor budovy (chodeb), zřízení ordinace praktického lékaře z nebytových prostor budovy, k úplnému dojmu z opravy je
nutno dokončit opravu fasády

Co čeká
nové zastupitelstvo
1. Dokončit a proúčtovat stavbu Multifunkční objekt kulturního centra, požární zbrojnice, dětská hřiště a mobiliář v
obci Kounov
2. Prostavět a proúčtovat poskytnuté
dotace Středočeského kraje na ZŠ, kapli
sv.Vojtěcha a hasiče
3. Doplatit úvěr poskytnutý na stavbu vodovodu
4. Získat od Pozemkového fondu další pozemky do vlastnictví obce dle změny ÚP
5. Pokračovat v opravě obecních budov – OÚ, sokolovna
6. Uplatnit vypracovaný projekt na
opravu komunikací, veřejného osvětlení,
veřejného rozhlasu, veřejné zeleně a mobiliáře v obci a získat na něj dotační podporu
7. Pokračovat v projektu na výstavbu
kotelny na biomasu
8. Pokračovat v projektu veřejné kanalizace
9. Vypracovat projekt na revitalizaci
návsi a rybníka, který by uspěl v programu PRV
10. Pokračovat v trendu rozvoje spolkových činností v obci a podpoře myšlení občanů v souladu s udržením kvalitního životního prostředí pro příští generace
(ochrana ovzduší, vod a zeleně)
Všem kandidátům do komunálních
voleb přejeme hodně úspěchů a jako
občané se těšíme na zastupitele, kteří
vědí jak obec zvelebit a především, kde
na to sehnat finanční prostředky.
Za současné zastupitelstvo obce Kounov a za redakční radu Kounovského občasníku se loučí
Ing.Dana Bechynská
starostka obce

