INFORMAČNÍ OBČASNÍK

OBCE KOUNOV
BŘEZEN 2009

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD KOUNOV

ZPRÁVY
Z OBECNÍHO ÚŘADU

Hlavní inventarizační komise pracovala ve složení p.
Hlaváček a paní Dubinová, obec měla podle inventurního
soupisu majetek ve výši 48.262 tis. Kč, stav nesplacených
úvěrů obce je 7.718 tis.Kč. Vyřazen byl majetek v hodnotě 132 tis.Kč, výše majetku evidovaného v účetnictví na
podrozvahovém účtu činí 169 tis.Kč. Pohledávky obce činí
77 tis.Kč, závazky obce 84 tis.Kč. V loňském roce se obci
podařilo zhodnotit majetek o 860 tis. Kč

Obecní zastupitelstvo zasedalo dne 11. 3. 2009 a zabývalo se především schválením závěrečného účtu za rok
2008, projednáním výsledku auditu Krajského úřadu Středočeského kraje, hospodařením v Základní škole a Mateřské škole Kounov a závěrečným účtem školy, zprávou
hlavní inventarizační komise, aktualizací územního plánu
a žádostí o dotace na drobné památky.

FINANČNÍ PODPORA OBCE
Svazek měst a obcí Rakovnicka letos opět podává žádost o dotaci na opravu drobných sakrálních památek. Zastupitelstvo schválilo do projektu opravu křížku za čp.200
a sochy P.Marie za chmelnicemi. Z programu lze získat
dotace až do výše 90%.
Úřad práce pokračuje i letos v podpoře programu zaměstnanosti a zaplatí mzdy pracovníkům pro údržbu
obce.
Naše žádost, podaná na podzim loňského roku, o opravu místních komunikací, veřejného osvětlení a úpravu veřejných prostor a zeleně v obci Kounov v celkové výši 4,8
mil.Kč byla zamítnuta. V rámci Středočeského kraje nebyla z programu rozvoje vesnice podpořena žádná žádost
o opravy komunikací. Zde byla dána přednost žádostem
o vodovody a kanalizace. O peníze na opravy místních
komunikací budeme po již dvou neúspěšných pokusech
usilovat i nadále a to buď z jiných zdrojů nebo z téhož
programu v příštím roce.
Rovněž žádost o peníze na opravu omítky budovy
obecního úřadu z fondu POV Krajského úřadu Středočeského kraje nebyla úspěšná. I tuto žádost budeme muset
podat opakovaně.
Větší úspěch měla žádost o multifunkční objekt kulturního centra a požární zbrojnice, dětská hřiště a mobiliář

HOSPODAŘENÍ OBCE A ŠKOLY
Závěrečný účet obce za rok 2008 byl vyvěšen na úřední
desce od 10. 2. do 25. 2. 2009. Celkové příjmy obce v roce
2008 činily 7.066 tis. Kč, celkové výdaje 6.512 tis. Kč, obec
hospodařila se ziskem 554 tis. Kč. Celkové dotace poskytnuté Krajským úřadem a Úřadem práce činily 1.900 tis.
Kč, na splátkách úvěru obec zaplatila 694 tis.Kč, obec má
majetek v hodnotě 48.262 tis. Kč.
Přezkoumání hospodaření Obce Kounov za rok 2008
proběhlo dne 9.2.2009. Při přezkoumání nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky.
Z údajů výroční zprávy o hospodaření ZŠ Kounov vyplývá, že škola hospodařila se ztrátou 94 tis. Kč. Příjmy
školy činily 9.479 tis.Kč, výdaje 9.573 tis. Kč, leasingové
splátky elektrospotřebičů ve školní jídelně činily 200 tis.
Kč. Výše těchto splátek způsobila ztrátu v hospodaření
školy. Ztráta bude hrazena z rezervního fondu.
Dne 24.2.2009 proběhlo v základní škole jednání se
starosty okolních obcí, na němž byl stanoven příspěvek
na žáka ve výši 7.160,-Kč. Pro školní rok 2009/2010 bylo
do první třídy zapsáno 15 dětí.

Pokračování na straně 2
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DĚNÍ V OBCI

ZPRÁVY
Z OBECNÍHO ÚŘADU

MYSLIVECKÝ PLES - V sobotu
21.2. pořádalo Myslivecké sdružení
Hubert Kounov tradiční myslivecký ples. Ples se vydařil, tancovalo se
kolem živého smrku, který na tomto plese stojí vždy uprostřed sálu.
Lidé se bavili se žateckou kapelou
Lekce, úspěch měla bohatá zvěřinová tombola. Oproti minulým sezónám však přišlo méně lidí. Naopak
velké účasti nejen dětí, ale i dospělých, se těšil dětský karneval, který
pořádali rovněž kounovští myslivci
hned druhý den, v neděli odpoledne. Ani zde nechyběla tombola, ale
i hry a soutěže. Myslivecké sdružení děkuje paní učitelce Jaroslavě
Huttrové, která zajistila vystoupení
mažoretek, a manželce člena mysliveckého sdružení paní Jitce Porcalové za aktivní přístup k organizaci
karnevalu.

Dokončení ze str. 1

NEZAMĚSTNANOST V OBCIk 31. 12. 2008 bylo u Úřadu práce v
Rakovníku evidováno 20 uchazečů
o zaměstnání z obce Kounov, což je
9,13% z celkového počtu 219 ekonomicky aktivních obyvatel. Vzhledem k tomu, že okresní průměr
nezaměstnanosti činil 6,01 %, je to
poměrně vysoké číslo. Úřad práce
obdržel také pro letošní rok podporu na politiku zaměstnanosti, proto
i o pořádek v naší obci se opět budou starat uchazeči z úřadu práce.
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA - Občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s OÚ vyhlašuje tradiční humanitární sbírku. Na obecní úřad můžete až do 22. 5. 2009
nosit letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), ze zimního oblečení hlavně kabáty a bundy, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, látky, peří, péřové přikrývky a polštáře, deky a přikrývky,
hračky a školní potřeby, nepoškozenou obuv, kabelky, tašky, batohy
a peněženky. Vše vyprané a čisté,

zabalené v igelitových pytlích či
krabicích.

v obci Kounov. V rámci tohoto podopatření bylo v celém Středočeském
kraji schváleno pouze sedm žádostí.
Naše žádost byla na třetím místě. Přiděleny nám byly 3 mil. Kč.
Z uvedeného je vidět, že námi
podávané žádosti jsou naprosto v pořádku, ale systém přidělování dotací
není možno nijak ovlivnit. Dotace
jsou přísně účelové, přidělené peníze
nelze použít na nic jiného. Musíme se
tedy odprostit od úvah, co obec potřebuje více či méně, a musíme využít
peněz, které jsou mám nabídnuty.
DALŠÍ PROJEKTY
Novela stavebního zákona posunula termín, v němž musí dojít k aktualizaci územního plánu, až do roku
2015, stále se mění zákony a vyhlášky, zastupitelstvo po projednání se
zhotovitelem ÚP rozhodlo o pořízení pouhé změny ÚP. Do změny by se
nevešly projednané návrhy na stavby
mimo intravilán , které potřebují po-

souzení vlivu na životní prostředí. Ty
by byly předmětem další změny či
aktualizace ÚP.
V rámci schváleného záměru zastupitelstva o odkanalizování obce
probíhají další jednání s projektanty.
NEŠVARY V OBCI
V diskusi byly opět probírány setrvalé problémy v obci. Mezi ně patří
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. Občané se sami musí
na tyto hříšníky, kteří nejsou schopni bezproblémového soužití, zaměřit.
Obecní úřad má již některé z nich nahlášeny a pokud se situace nezlepší,
bude rozdávat pokuty. Středem pozornosti bude hlavně centrum obce
kolem rybníka a okolí sokolovny,
kam si chodí hrát děti.

Celé znění usnesení včetně zápisu je k dispozici na obecním
úřadě a internetových stránkách
www.obec-kounov.cz

Velice vydařená byla oslava dne žen, kterou uspořádala místní organizace svazu žen. Letos se konala v sobotu 14. 3. v sále hostince U Tří
lip. O bohatý program oslav se zasloužili žáci i učitelé ze Základní a
Mateřské školy v Kounově a mutějovický pěvecký sbor Berušky a Barušky. Tentokrát se ovšem na programu podílely i samy členky místní
organizace se svým zdařilým vystoupením afrických tanečnic.
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ZPRÁVY
ZE ZÁKLADNÍ
A MATEŘSKÉ
ŠKOLY
 Ředitel školy Mgr.Josef Fišer doručil obci jako zřizovateli školy žádost
o uvolnění z funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Kounov
k 30. červnu 2009. Mgr. Fišer působí
v kounovské škole od roku 1969, tedy
přesně 40 let.

Obec Kounov v souladu
s vyhláškou 54/2005 Sb.
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje
konkurz na obsazení
místa ředitele Základní
školy a mateřské školy
Kounov - termín nástupu do funkce 1. 7. 2009.
Náležitosti přihlášky,
termín podání a další
podrobné informace
najdete na úřední desce
Obce Kounov a na
www.obec-kounov.cz

 Již v minulém čísle kounovského
občasníku jsme vás informovali o
projektu ,, Vzdělávání pro konkurenceschopnost „ , který je ﬁnancován
z fondu EU. Tento projekt je již od
1.února realizován jak na naší, tak i
na čtyřech partnerských školách pod
vedením Ing. Jaroslava Chudoby.
Nejen tímto projektem však žije
kounovská škola. Vrátím se nyní o
několik měsíců zpět. V prosinci loňského roku proběhl v pořadí 2.předvánoční jarmark. Výtěžek z této akce
ve výši 2800,- Kč byl předán paní ředitelce Iloně Hruškové z Domova Ráček Rakovník.

S blížícím se jarem přicházejí akce
nové. V pořadí první proběhla dne
14. března. Byla to oslava MDŽ. Pro
tuto příležitost připravily paní učitelky z MŠ a ZŠ malé kulturní vystoupení pro kounovské ženy. Stejnou
pozornost budeme věnovat přípravě
programu pro květnový ,Den matek.
Při těchto akcích je vidět, že máme na
škole mnoho šikovných a talentovaných žáků. Rádi bychom při této příležitosti připomněli velký úspěch naší
žákyně Kláry Plicové, která se ve velké
konkurenci svých vrstevníků umístila na 2.místě při přijímacím řízení na
Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni. Blahopřejeme.
Závěrem mi dovolte poděkovat
za sponzorskou výpomoc panu Hlaváčkovi, který daroval škole dřevo
potřebné pro výrobu ptačích budek.
Opožděně také děkujeme za ﬁnanční
výpomoc na realizaci prodlouženého
školního výletu OÚ Kounov.
Mgr. Zdeňka Mixová
zástupce ředitele

 Mateřská škola v Kounově je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Kounov s kapacitou 25 dětí. Mateřskou
školu navštěvují děti nejen z Kounova, ale i z okolních vesnic (Milostína,
Janova, Nečemic a Veclova).
V okolí MŠ se rozprostírají pole a
lesy, které využíváme k vycházkám.
Proto i náš Školní vzdělávací program s názvem „Putování s ježkem“
jsme zaměřili na ekologii. Na jaře pořádáme výlet do „Ekocentra“ na Křivoklát, kde mají děti možnost se blíže seznámit s lesními zvířaty a jejich
životem. Děti mají možnost si vyzkoušet své znalosti prostřednictvím
otázek a soutěží. I v letošním školním
roce máme přislíbenu vycházku na
hájovnu k p. starostce, kde děti mají
vždy připraven bohatý program na
zážitky o přírodě a zvířátkách. Také
se učí jak se mají v lese chovat. Co se
týká kulturních a sportovních akcích
spolupracujeme se školou a okolními
mateřskými školami (divadlo, plavecký výcvik a výlety do ZOO). Na 18.
března plánujeme pro rodiče předškolních dětí přednášku p. psycholož-
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ky Patolánové a Koláčkové „O školní
zralosti“. Snažíme se v rámci ﬁnančních možností zlepšovat vybavenost
mateřské školy. V letošním školním
roce bylo vybudováno nové sociální
zařízení pro děti, včetně nových obkladů. Postupně vyměňujeme staré
radiátory za nové. Byl nainstalován
nový automatický kotel, který by měl
být úspornější. Při velkých mrazech
však mateřskou školu a zdravotní
středisko nevytopí a musí být přitápěno ještě ve starém kotli. Velké úniky
tepla jsou také netěsnícími okny. Mateřská škola se potýká s nedostatkem
ﬁnančních prostředků jak na opravy
budovy, tak na rozšíření prostor pro
ložnici dětí. Při kapacitě 25ti dětí by
se z hygienických důvodů do těchto
prostor nevešly. I přes tyto problémy
se nám podařilo v letošním školním
roce díky sponzorům zakoupit nové
protialergické deky a nové boxy na
hračky.Postupně bychom potřebovali
dovybavit mateřskou školu i novým
nábytkem.
Danuše Jakubská
vedoucí učitelka MŠ

PODĚKOVÁNÍ
V průběhu listopadu 2008
provedla Česká školní inspekce
v Základní škole a Mateřské
škole Kounov inspekční činnost zaměřenou na hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání. Inspekční zpráva,
která byla následně vypracována, podrobně hodnotí činnost
školy i práci pedagogů. Ve zprávě byla práce školy hodnocena
jako velice dobrá. Poskytované
vzdělání rozvíjí osobnost žáka
a v jeho průběhu je podporováno zvyšování funkčních gramotností žáků.
Obec jako zřizovatel školy
děkuje touto cestou všem pedagogům za bezchybnou práci
i velké osobní nasazení, kterým
přispívají k dobrému jménu
naší školy.

Myslivecké sdružení
Hubert Kounov žádá
Vážení spoluobčané a přátelé přírody, v současné době
se příroda probouzí ze zimního
spánku, zvěř je po zimě zesláblá a vyčerpaná. Příchodem jara
pro zvěř nastává nejdůležitější
období roku. Do přírody vstupuje nový život a nastane čas
snůšky a kladení mláďat. Pro
veškerou volně žijící zvěř je jednou z nejdůležitějších priorit ke
zdárnému vyvedení a kladení
mláďat nerušený klid v honitbě.
MS Hubert Kounov žádá občany obce o pochopení a omezení
vstupu do honitby mimo polní
cesty. Současně žádáme občany o omezení vstupu se psy do
honitby a volné pobíhání psů.
Pro zvýšení populace drobné
zvěře vzhledem k agrotechnickým podmínkám je MS nuceno
vytvořit klidnou zónu, která je
potřebná pro zahnízdění a vyvedení mláďat. Klidová zóna
bude vytvořena v části honitby
MS v oblasti remízků za školou, tzv. Údolíčko a školkou
tzv. Vrbičky, až po polní cestu
na Somperku od 25. 4. 2009 do
25. 6. 2009. Omezený vstup do
uvedené části honitby bude na
základě rozhodnutí Městského
úřadu v Rakovníku stanoven
celodenně. Ještě jednou MS
Kounov žádá občany o strpení
a pochopení za omezení vstupu
do honitby. Předem děkuje za
nerušení zvěře nejen v uvedené
části, ale i v celé honitbě v období hnízdění a kladení mláďat.
Bohumil Machač

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Poruchy v dodávce vody
RAVOS - nepřetržitá služba
 313 512 410, 313 513 410
Poruchy v dodávce elektřiny
ČEZ - nepřetržitá služba
 840 840 840

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Narozené děti:
Natálie Csonková * 23. 1. 2009
BLAHOPŘEJEME!
Životní jubilea oslavili:
70 let: Jiřina Kučabová,
Jiří Diepold, Jaroslav Turšner
60 let: Bohumil Videman
50 let: Václav Smola, Jiří
Šťavík, Jan Šos, Milan Kučaba
BLAHOPŘEJEME !

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 3. 4. 2009
od 14.00 do 18.00 hodin
v sobotu 4. 4. 2009
od 7.30 do 8.30 hodin

SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
starý nábytek, drátěnky, koberce,
linolea, matrace, pračky, myčky,
sanitární keramiku (záchody,
umyvadla, dřezy, vany), části autovraků (skla, plastové nárazníky)
v pátek 17. 4. 2009
od 14.00 do 18.00 hodin
v sobotu 18. 4. 2009
od 8.00 do 12.00 hodin
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.
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PŘIPRAVUJEME
OTEVŘENÍ EXPOZICE
KOUNOVSKÝCH
KAMENNÝCH ŘAD
úterý 7. 4., hostinec U Tří lip
Letos uplyne 75 let od vydání prvního článku o řadách.V expozici
bude zachována výstava Kamenné
otazníky autorů Dudek – Pritulová a historie obce od R. Hartla.
POUŤ KE SV.VOJTĚCHU
neděle 26. 4., kaple sv.Vojtěcha
Tradiční mši u Kaple sv. Vojtěcha
slouží páter MUDr. Vojtěch Novák
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
čtvrtek 30. 4., od 18 h, sokolovna
Velká vatra s doprovodným programem. Před sokolovnou.
OTEVŘENÍ
KOSMETICKÉHO SALÓNU
pondělí 4. 5., přízemí OÚ
Paní Blanka Straková připravila
pro ženy z obce i okolí novou
službu v podobě péče o vzhled.
DEN MATEK
sobota 9. 5., od 14 h, sokolovna
Odpolední posezení plné zábavy
a pohody v sokolovně (nejen)
pro matky. Pořádá OÚ. Vystoupí
mažoretky, děti z MŠ i ZŠ a další
hosté. Za pěkného počasí bude
pro děti před sokolovnou přistaven obří skákací hrad.
STAROČESKÉ MÁJE
sobota 16. 5.
Pořádá místní mládež a hasiči.
Večer taneční zábava v sokolovně.
DĚTSKÝ DEN
sobota 30. 5., od 14 h, sokolovna
Hospůdka U Pavla přichystala pro
děti den her, soutěží a překvapení.
VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
5. a 6. 6.
Průběh přípravy a organizace
voleb a vystoupení jednotlivých
kandidátů sledujte ve sdělovacích
prostředcích.

