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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD KOUNOV
Barevné vydání občasníku je k dostání na obecním úřadě za 20 Kč.

ZPRÁVY
Z OBECNÍHO ÚŘADU

Ke schválení bylo doporučeno nové podání žádosti o dotaci
na opravu místních komunikací, úpravy veřejných prostranství, opravu veřejného osvětlení a nákup mechanizace k údržbě
zeleně z fondu Program rozvoje venkova EAFRD.
K projednání byla předložena aktualizace stávajícího pasportu místních komunikací, na základě připomínek bude ještě
provedeno doplnění a upřesnění pasportu .
Zastupitelstvo se připojilo k vypracování komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v rámci regionu Rakovnicko, který
schválil sněm Svazku měst a obcí Rakovnicka na svém zasedání
11.6.2008. Plán je možno využít při zajišťování služeb občanům
i při podávání žádostí o dotace.
Požadované dotace z programu obnovy venkova byly letos
citelně zkrácené. Obec obdrží pouze 134 tis. Kč, které použije
na opravu střechy OÚ a 35 tis. Kč přes mikroregion Poddžbánsko na opravu návesních prostor. Žádost podaná v závěru loňského roku na opravu místních komunikací z fondu Program
rozvoje venkova EAFRD ve výši 3,5 mil. Kč nebyla schválena
pro nedostatek ﬁnančních prostředků. Ve Středočeském kraji
bylo uspokojeno pouze 25 % podaných žádostí. Oprava povrchu uličky k nádraží byla tudíž ﬁnancovaná z vlastních zdrojů
obce. Rovněž mostek na cestě ke školce, který je v havarijním
stavu, musíme opravit svépomocí. Opravu si za své vzali samotní zastupitelé obce pan Turšner a pan Zuska. Opravám se nevyhnula ani sokolovna kvůli praskající nosné zdi. Tato oprava
byla pro svou závažnost zařazena v plánu oprav.
Po diskuzi z minulých jednání zastupitelstva byl znovu předložen návrh na prodej obecních bytů v nemovitosti č.p. 207. V
současné době probíhá zpracování technické dokumentace k
rozdělení bytů na bytové jednotky a jednání s Ministerstvem
pro místní rozvoj o souhlasu s prodejem bytů.
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej obecních pozemků, které jsou pro obec nevyužitelné, popř. jsou v užívání jiných osob
nebo navazují na jejich pozemky.

Obecní zastupitelstvo zasedalo dne 12. 3. 2008 a zabývalo
se především:
- Zadáním změn a aktualizace územního plánu obce
- Strategií plánování a projekty v obci
- Opravami a údržbou a prodejem obecního majetku
- Projednáním rozpočtových změn za rok 2008
od č.1 do č.32
- Bezúplatným převodem kaple sv.Vojtěcha
- Žádostmi občanů
Podle platného stavebního zákona je nutno územní plány
obce schválené před 1. lednem 2007 upravit podle platných
vyhlášek do 31.prosince 2015, jinak pozbývají platnosti. Oznámení o záměru zadání aktualizace územního plánu obce Kounov bylo vyvěšeno do11. 6. 2008. Kromě již schválené změny v
lokalitě KN 789/1 a změn na pozemcích st.31/1, KN p.č 70 a
73, bylo zastupitelstvu podáno devět návrhů na změnu územního plánu, které byly zastupitelstvem řádně projednány. Takto
projednané žádosti budou předloženy zpracovateli územního
plánu.
K projednání byla předložena integrovaná rozvojová strategie Rakovnicka „Jak žít na Rakovnicku“ zpracovaná Místní
akční skupinou Rakovnicko. Strategie řeší dlouhodobý společný cíl celého regionu a vytvoření podmínek pro plně hodnotný
a udržitelný život na Rakovnicku. Strategie bude sloužit jako
podklad k žádostem o dotační tituly. Celé znění je k dispozici
na webu: mas.rakovnicko.info

Celé znění usnesení včetně zápisu je k dispozici na OÚ
a internetových stránkách www.obec-kounov.cz
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OTEVŘENÍ EXPOZICE
O KAMENNÝCH ŘADÁCH

POUŤ KE SV. VOJTĚCHOVI
Zajímavá a hojně navštívená byla
také pouť ke kapli sv.Vojtěcha následující den v neděli 27. dubna 2008 od
15.00 hod , která se konala k výročí
uložení ostatků sv.Vojtěcha v Kounově. Před šedesáti lety dne 25. 4. 1948
uložil ThDr.Josef Beran arcibiskup
pražský ostatky svatého Vojtěcha do
kaple v Kounově. K tomuto výročí
sloužil poutní mši svatou páter Vojtěch Novák.

STAROČESKÉ MÁJE
Největší událostí druhého čtvrtletí bylo otevření expozice Kounovských
kamenných řad v sobotu 26. dubna 2008
v budově hostince U Tří lip. Otevření
expozice, která obec opravdu zviditelnila se podařilo pomocí dotací Středočeského kraje, ale i obětavostí místních
občanů, zaměstnanců obecního úřadu,
sponzorů z řad chalupářů, místních ﬁrem i občanů.
Expozice je rozdělena do dvou částí. První část, kterou tvoří historie obce
a okolí, včetně historie chmelařství a
těžby uhlí a hlín v Kounově, zpracoval
pan Roman Hartl, pracovník Svazku
měst a obcí Rakovnicka a znalec místní historie. Autory druhé části nazvané
Otazníky z kamene jsou Karel Dudek a
Miroslava Pritulová . Tato výstava sklidila úspěch již v Kralupech nad Vltavou.
Jedná se o podrobné zmapování a zaměření kamenů včetně bohaté fotograﬁcké dokumentace, vše v širších souvislostech. Autorkou panelu o opukových
stavbách je architektka Eva Volfová.
Do obce se sjelo mnoho odborníků, kteří se tématem zabývají z různých
úhlů pohledu fotografové, geologové,
archeoastronomové, ale i záhadologové
a ufologové. Zahájení vernisáže doprovodila Irskými baladami a tanci na keltskou harfu Ing.Karin Kovářová. K vernisáži patří i dobré občerstvení. O to se
sponzorským darem postarala společnost Probios a.s. Kounov a paní Marie
Šimicová, která rovněž sponzorsky krůtí
maso zpracovala a navrch přidala další
pochoutky ze své kuchyně. K občerstvení patřilo kromě vína i dobré pivo, které
zde točil pivovar Rakovník.
Následovala prohlídka výstavy Otaz-

níky z kamene s výkladem autorů Karla
Dudka a Miroslavy Pritulové . Po prohlídce se návštěvníci vydali na výlet na
kamenné řady ve dvou skupinách s výkladem historika pana Romana Hartla
a záhadologa pana Miroslava Tausiga.
Nabité odpoledne zakončila zajímavá
cestovatelská beseda Stanislava Bára a
Radovana Valeše, kteří doprovodili slovem své fotograﬁe a diapozitivy z cesty
po severozápadní Kanadě a Skalistých
horách. Beseda se konala pod záštitou
Kanadského velvyslanectví v Praze.
Celá akce byla sledována místními i
celostátními médii – Mladá fronta dnes,
Regionální deníky, Raport, rádio Region
apod.
O večerní zábavu se v sokolovně postarala skupina LEKCE Žatec na pouťové
zábavě pořádané kounovskými hasiči.
Expozice v hostinci U Tří lip je otevřena denně kromě pondělí od 10.00
do 17.00 hod. až do konce října 2008. U
příležitosti otevření expozice byly kromě informačního letáku vydány další
upomínkové předměty jako jsou pohlednice, štítky na hole, sběratelské karty, magnetky apod. , které lze v muzeu
zakoupit.
Otevření expozice Kounovských
kamenných řad přineslo nové možnosti, kterých ovšem obyvatelé zatím
nevyužili. Do obce míří stále více turistů, je velká poptávka po ubytování,
stravování, ale i dalších službách jako
třeba ustájení koní. Bohužel místní
občané zatím na tuto poptávku nereagují dostatečnou nabídkou, takže turisté musí být odkazováni na služby v
okolních obcích, kde toto již funguje.
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Neméně zdařilou akcí byly letošní
Staročeské máje pořádané kounovskou mládeží v sobotu 17. 5. 2008 a
zakončené večerní zábavou s kapelou
Akcent. Mladí velice překvapili svou
iniciativou, organizačními schopnostmi a disciplínou. Máje zorganizovali
úplně sami a po nepočítaných letech
dokázali též sami secvičit, bezchybně
a dokonce dvakrát zatančit českou besedu. Jistě jim za to patří poděkování a
zasloužený obdiv. To tu dlouho nebylo. Přejeme jim i nám, aby v úsilí vytrvali a na zdařilou akci navázali dalšími
pěknými akcemi.

MATEŘINKA V PŘÍRODĚ
Dětský den si v pondělí 2. června
dopřály i děti z mateřské školky. S buřtíky v batůžcích vyrazily na výlet do
přírody. Na hájovně je čekal věhlasný
lovec, přezdívaný též „Černý myslivec“ pan Miroslav Franěk z Kněževsi,
který velice poutavou formou poučil
děti jak se chovat v přírodě.
S použitím fotograﬁí i názorných
pomůcek přiblížil dětem jemu důvěrně známý život zvěře. Ani zde nechyběly odměny pro děti, i když pro
některé děti bylo největší odměnou
následné opékání buřtíků.
Velice pěknou rozlučku s mateřskou školkou připravili předškoláci
sobě, rodičům i veřejnosti ve středu
25. 6. Všichni jim přejeme, aby se jim
v základní škole, kam se po prázdninách chystají, líbilo.
Neformální i dojemná byla rozlučka žáků se základní školou. Všichni
vycházející žáci se umístili v učilištích
i na středních školách. Těmto žákům
přejeme do života mnoho úspěchů
a řediteli, učitelům i zaměstnancům
školy děkujeme za jejich celoroční
pernou a zodpovědnou práci.

INFORMACE Z OBCE
ÚKLID HŘBITOVA - Zaměstnanci obecního úřadu provedli v měsíci
dubnu velký úklid hřbitova a především jeho okolí. Vyčistili nálety křovin a provedli osázení okolních ploch.
Především ale vyčistili okolí od odpadků, které bylo desítky let zvykem
pohazovat za zdi hřbitova. Jenom za
odvoz odpadu po léta hromaděného
kolem hřbitovní zdi zaplatila obec 20
tisíc Kč. Proto prosíme všechny občany, aby se zdrželi tohoto zlozvyku. U
vchodu je přistaven kontejner, do něPokračování na str. 4

DĚTI SE BAVILY V POHÁDKOVÉM LESE
Úspěšné a hojně navštívené akce
pokračovaly dětským dnem v sobotu
31. května. Akci pořádali hasiči a provozovatel hospůdky U Pavla pan Pavel Polák. Počasí přálo a děti měly možnost se
vyřádit v pohádkovém lese plném strašidel, pohádkových bytostí i překvapení.
Po návratu z trasy na ně
čekaly zajímavé soutěžní
disciplíny na hřišti u sokolovny. Vítězové, ale nejen
oni, byli bohatě odměněni. Také ceny za vylosované vstupenky a rozdávané
nafouknuté balónky byly
lákavé. Středem pozornosti se stali příslušníci Policie
ČR se svými zbraněmi a
pyrotechnikou. Škoda jen,
že nemohli vzít i své čtyř-

nohé kamarády. Akce byla atraktivní i
pro dospělý doprovod. Nejen, že bylo
o jejich děti celé odpoledne všestranně
postaráno a tudíž se mohli v klidu věnovat voňavému občerstvení, ale i pro ně
byl zajímavý program jako třeba skupina, která předvedla country tance.

S ČÍM JSOU OBČANÉ NESPOKOJENI
Stížnosti, které jsou v kompetenci
obecního úřadu se snažíme řešit. Některé jsou evergreenem jako je stojící voda v
lokalitě u Zeybertů a odkanalizování lokality u Dědků. V prvním případě jednáme stále se správou silnic, které pozemek
patří a která původně nápravu slíbila, ve
druhém případě vyčkáváme jednání o
projektu odkanalizování celé obce, aby se
unáhleně nevydávaly peníze dvakrát.
Většina stížností však míří přímo od
občanů na občany. Již klasikou se stává
nepořádek v obci.
Zaměstnanci obecního úřadu uklízí
denně to, co upadne jejich spoluobčanům
tak říkajíc od ruky. Je to sice řešení, ale
opět na úkor všech. Nebylo by lepší, kdyby si každý ohlídal pořádek sám po sobě?
U školy byl posílen ještě jeden kontejner
na plasty a kontejner na kartonové obaly.
Jedná se o recyklovatelnou složku odpadů, kterou tvoří krabice od mléka, džusů
a jiných nápojů. Bohužel občané se tuto
komoditu ještě nenaučili třídit a kontejner je plný úplně jiného odpadu, za jehož
odvoz musí obec platit plnou taxu. Každou neděli večer se kolem kontejnerů na
tříděný odpad povaluje spousta nepořádku, který nemá s tříděným odpadem nic
společného. Nelze se tedy divit, že svozová
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ﬁrma tento nepořádek neuklidí. Svozová
ﬁrma rovněž nebude vyvážet popelnice
bez známek nebo pytle bez označení.
Samozřejmě, že svoz odpadu je povinností obce, jak nám chodí mnozí občané rádi připomínat. Tito občané bohužel
nevědí, že obec má i spoustu dalších povinností, ale stále stejný rozpočet. Můžeme dát sice každému občanovi libovolné
množství popelnic, ale někde na to musíme získat peníze. Třeba navýšením daně
z nemovitostí.
Časté stížnosti od občanů, především
od matek, které se po obci musí pohybovat s kočárky, jsou na parkování osobních
aut na chodníku. Chodníky jsou určeny k
úplně jiným účelům, proto na nich nemusí být značka zákaz parkování, jak tvrdí
někteří řidiči. Svědčí to opět o vzájemné
bezohlednosti spoluobčanů. I na tento nešvar bylo již mnohokráte upozorňováno,
osobně i písemně.
Dalším klasickým tématem stížností
je volné pobíhání psů po obci a psí exkrementy na chodnících. Všichni sledujeme
tisk a sdělovací prostředky, proto víme,
jaké postihy se na majitele psů chystají.
Bude tedy jistě lépe, držet si své miláčky
za plotem, na vodítku a řádně po nich
uklízet.

hož lze ukládat veškerý odpad. Není
možno házet vše, co se nám nehodí
přes zeď, neboť i to je obecní pozemek
a naše vizitka. Pokud by tomu tak bylo
i nadále, byl by obecní úřad nucen
zvýšit poplatek z hrobového místa s
ohledem na náklady na úklid odpadu.
HASIČI - Jednotka dobrovolných
hasičů obce Kounov absolvovala dne
30. května úspěšně okrskové hasičské
cvičení v Krupé. Zkušenosti prověřené
cvičením chlapci zúročili hned v úterý
10. června při požáru stohu v areálu
ﬁrmy Probios,a.s. I když u požáru zasahovalo celkem šest hasičských jednotek, byli to právě naši, kteří museli
po odjezdu ostatních požářiště hlídat
až do rána. O aktivní činnosti hasičů
je psáno na jiných místech občasníku.
Jejich působení je hodnoceno velice
kladně.
MYSLIVCI - Dalším viditelným
spolkem v obci se stávají myslivci.
Myslivecké sdružení Hubert Kounov
si vzalo za své osázení obecní parcely p. č. 607/9 v těsné blízkosti bývalé
skládky, včetně následné péče o vysázené kultury. Členové mysliveckého sdružení v rámci Dne Země také
dobrovolně odstranili černou skládku
na křižovatce k oboře Rokyta, kde již
delší dobu hromadili nepořádek neukáznění občané. Kromě výše oceněných činností se rozhodli ujmout
se rozmístění odpadkových košů na
frekventovaných místech v obci. Za
obci prospěšnou činnost zaslouží poděkování.
OSTATNÍ OBČANÉ - Poděkování
zaslouží i ostatní občané, jako pan Potůček, paní Šimicová, František Framberg, Jiří Diepold, Jiří Hubka, Zdeňka
Amlerová, Pavel Vlček ml., Jaroslava
Huttrová, manželé Vlasákovi a další
(omlouvám se všem, kteří zde nejsou
jmenováni), kteří sice nejsou sdruženi v žádném spolku, ale jsou ochotni vždy nezištně a ochotně pomoci.
Vzhledem k ﬁnanční situaci obce je
každá iniciativa vítána.



ZRUŠENÝ SPOJ - Ke dni 15. 6.
2008 byla zrušena autobusová linka
mezi Nečemicemi a Kounovem. S Ústeckým krajem, který dal ke zrušení
linky pokyn, intenzivně vyjednáváme
spolu se starostou obce Tuchořice, který má též zájem na fungujícím spojení
mezi obcemi, především vzhledem k
dojíždění do školy, k lékaři, obchodu apod. V připravovaném vlakovém
jízdním řádu pro následující období
je vypuštěn rychlík Bezdrev. Ministerstvo dopravy na protest obcí proti
jeho zrušení sdělilo, že rychlík nebyl
občany využíván a oni musí přednostně zabezpečit spojení významných regionálních center.

ROZHLAS EVA - Většina našich
občanů je zapojena do moderního
informačního systému Rozhlas EVA,
který je bezplatný, rychlý a fungující,
na rozdíl od klasického obecního rozhlasu. Má i tu výhodu, že zpráva SMS
zastihne občana všude, popřípadě si
každý může přečíst svou zprávu až
když má čas. Nové přihlášky do systému Rozhlas EVA, změny čísla telefonů či jiné požadavky je možno kdykoli
hlásit na obecním úřadě.
POPLATEK ZA SVOZ - Poplatek
za svoz komunálního odpadu za druhé pololetí 2008 je nutno zaplatit do
konce září.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - Dne 22.6.2008 byli na obecním úřadě slavnostně
přivítáni do života noví občánkové obce Kounova: Tereza Makulová, Tomáš
Stránský, Matyáš Brotánek, Adam Černý a Petr Černý.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Životní jubilea oslavili:
80 let - Karel Pavlovský
60 let - Zdeňka Dubinová,
Pavel Vlček, Pavel Zeybert
50 let - Radomír Blecha
BLAHOPŘEJEME !

Nejsou již mezi námi:
Zdeněk Doležal
† 1. 4. 2008
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
DIAKONIE BROUMOV
DĚKUJE OBČANŮM ZA VĚCI
PRO HUMANITÁRNÍ SBÍRKU.

Obecní úřad přeje všem občanům
příjemnou dovolenou a prosluněné prázdniny!
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