Společenská kronika
NAROZENÉ DĚTI:
Zdeňka Farkašová
Vanesa Kraifová

Vítání občánků

* 21. 8. 2007
* 26. 9. 2007

BLAHOPŘEJEME !

INFORMAČNÍ OBČASNÍK

NEJSOU JIŽ MEZI NÁMI:
Libuše Hilbertová
Marie Turšnerová
František Štiller

OBCE KOUNOV

† 24. 9. 2007
† 29. 10. 2007
† 10. 12. 2007

S ÚCTOU VZPOMÍNÁME
V UPLYNULÉM OBDOBÍ
OSLAVILI SVÁ JUBILEA:
80 let: Věra Sládková
70 let: Vlasta Pulchartová,
Anna Šťavíková, Irena Turšnerová
60 let: Josef Malý
50 let: Jan Libra

prosinec 2007
Dne 24. listopadu byli na obecním úřadě slavnostně
přivítáni do života noví občánci Kounova: Nikola Kopečková, Anna Vlčková, Tereza Vlčková, Zdeňka Farkašová
a Vanesa Kraifová

BLAHOPŘEJEME !

Pro další období
připravujeme
 Půlnoční silvestrovský ohňostroj
v režii hasičů obce – 31. 12. 2007
 Kurz pedig - sobota 19. 1. 2008
od 14 hodin, hostinec U Tří lip
 Cestopisná přednáška o krásách
Sibiře - 29. 1., 17 h, hostinec U Tří lip
 Dětský karneval pořádá Svaz žen
- sobota 2. 2. od 14 h, sokolovna
 Myslivecký ples - sobota 16. února
od 20 hodin, sokolovna
 Dětský karneval, pořádají myslivci
- neděle 17. 2. od 14 h, sokolovna
 Oslavy MDŽ – sobota 8. března
od 13 hodin, hostinec U Tří lip
 Otevření expozice Kounovských
kamenných řad – sobota 26. dubna,
hostinec U Tří lip
 Pouť ke sv.Vojtěchu
– neděle 27. 4., kaple sv.Vojtěcha

POZVÁNKA
V neděli 23. 12. 2007 v 15. hodin se s námi
již tradičně o vánoční náladu podělí v kostele sv. Víta
v Kounově soubor Berušky a Barušky z Mutějovic.
SRDEČNĚ ZVEME !!!
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Obecní úřad Kounov přeje všem občanům
klidné a spokojené svátky vánoční
a hodně zdraví a pohody
do nového roku 2008

Zprávy z obecního úřadu
Členové obecního zastupitelstva se sešli v uplynulém období celkem třikrát, a to dne 12. 9., 15. 11.
a 12. 12. 2007 a jednali především:
1. o zařazení pamětihodností do kulturního dědictví obce Kounov, které je nezbytné udržovat a
obnovovat s využitím podpůrných programů a spoluﬁnancováním z rozpočtu obce. V rámci těchto
projektů navrhlo zastupitelstvo podání žádosti na
rekonstrukci božích muk u cesty ke sv.Vojtěchu.
2. o přípravě rozpočtu na rok 2008, v rozpočtu se
počítá se zvýšením daní z nemovitostí, se zvýšenou
sazbou DPH a navýšením koeﬁcientu při vyúčtování se státním rozpočtem, do výdajů byly kromě
nutných výdajů na chod a údržbu obce zahrnuty některé potřebné opravy jako je kotel a záchody v MŠ,
oprava prasklé zdi na budově sokolovny, spoluúčast
na dotačních programech POV a EAFRD
3. o projektech, které je nutno připravit do programu rozvoje venkova České republiky na období
2007 – 2013 ﬁnancovaný z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development – EAFRD), na
první výzvu do programu připravila Obec Kounov
projekt „Oprava místních komunikací a rekonstrukce veřejného osvětlení“ , do výzev příštího roku bude
připraven projekt „Oprava budovy obecního úřadu
a hasičské zbrojnice“, návrhy na další projekty mohou občané podávat průběžně na obecním úřadě,
do programu EAFRD se mohou zapojit i občanská
sdružení a podnikatelé
4. o zvýšení nájmu bytových a nebytových prostor dle sdělení MMR č.151/2007 Sb.

5. o stavebních úpravách kulturního centra v hospodě U Tří lip a rekonstrukci školní jídelny
6. o žádostech, stížnostech a připomínkách občanů
Celá znění usnesení včetně zápisu jsou k dispozici na obecním úřadě a internetových stránkách
www.poddzbansko.cz

Nové internetové stránky

Dne 30. 8. 2007 byla spuštěna nová přehlednější verze internetových stránek obce.
V rámci této rozšířené verze mají možnost
využívat internetové stránky všechny složky
obce, především škola, školka, hasiči, myslivci, svaz žen a další. Internetové stránky
poskytují ucelené informace pro místní občany i širokou veřejnost.

Kounovští se představili
na Křivoklátském panování

V sobotu 15. 9. 2007 se krojovaná kounovská družina zúčastnila akce Křivoklátské
panování. Organizaci výborně zvládl velitel
hasičské jednotky pan Tomáš Müller. Akci
sponzorovali místní ﬁrmy PROBIOS a.s. a
Zuska J. s.r.o. Akce významně přispěla k prezentaci obce v regionu.

Rozsvícení vánočního stromu
se vydařilo na výbornou

O kurz pletení z pedigu
měly ženy velký zájem

Obecní úřad spolu s místní pobočkou Českého svazu žen uspořádal kurz pletení z
pedigu. Pedig je přírodní materiál z kořenů tropických lián, používaný ke zhotovování výrobků běžné potřeby Všechny ženy,
které se kurzu zúčastnily, práci s pedigem
bravurně zvládly a domů si odnesly pěkné
a užitečné výrobky. Pro velký zájem se kurz
uskutečnil hned ve dvou termínech 6. 10. a 3.
11. 2007. Další pokračování bude následovat
hned v měsíci lednu.

Děti z mateřské školy
poznávaly přírodu

K mikulášským oslavám 5. 12. se připojil obecní úřad slavnostním rozsvícením
vánočního stromu před obecním úřadem.
O akci byl velký zájem, proto uvažujeme o
její rozšíření v následujících letech. Pokud
se povede projekt rekonstrukce veřejného
osvětlení, pokusíme se i o vánoční osvětlení
obce. Kromě vystoupení žáků mateřské a
základní školy měl velký úspěch právě Mikuláš ve zbrusu nové masce se svými četnými pomocníky, kteří následně vyrazili mezi
děti do domácností.

Opravy církevních památek
Na kostele sv. Víta v obci byly provedeny nejnutnější opravy směřující ke
stabilizaci poškozeného zdiva. Rovněž kaple sv. Vojtěcha byla podrobena nejnutnější opravě směřující k její
stabilizaci a záchraně. Obě opravy realizovala církev jako vlastník objektů. Obě cenné stavby budou nadále v
centru pozornosti církve i obecního
úřadu - společně se pokusí o získání
peněz z EU na záchranu obou staveb.
Úpravy okolí kaple včetně posezení
realizují na své náklady Lesy České
republiky, lesní správa Žatec.

Czech point
Obecní úřad Kounov se dobrovolně
zapojil do programu Czech point
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Úkolem tohoto projektu je redukce přílišné byrokracie ve vztahu občana k veřejné
správě. Projekt se snaží soustředit na
jedno místo agendy, které vyžadují
práci s písemnými dokumenty. Již
v příštím roce bude možno v rámci
tohoto projektu na obecním úřadě
získat ověřené výstupy z obchodního
a živnostenského rejstříku a katastru
nemovitostí, v budoucnu i z rejstříku
trestů.

Kalendáříky na rok 2008
Na obecním úřadě jsou k dispozici
kapesní kalendáříky Obce Kounov
na rok 2008.

Ve středu 17. 10.se uskutečnil projektový den
dětí v mateřské škole, zaměřený na poznávání přírody. Děti si udělali výlet do přírody
spojený s opékáním vuřtů, ale především
zaměřený na chování v přírodě a prohlídku
trofejí zvěře.

Výměna občanských průkazů
V příštím roce je nutná výměna
všech občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1998 bez ohledu na
vyznačenou dobu platnosti. Žádost
o výměnu je nutno podat nejpozději
do 30. 11. 2008

Upozornění
 Firma Becker Bohemia s.r.o.
bude vyvážet popelnice i v
pondělí 24. 12. 2007.
 Svozová ﬁrma navýšila poplatky za odvoz TKO pro rok
2008 zhruba o 3,5%. Pro občany však zůstává poplatek ve
stejné výši, tj. 500,-Kč za rok.
 Poplatky za odvoz TKO za
1.pololetí 2008 je nutno zaplatit do konce měsíce března
2008 !!!
 Samolepící známky na popelnice pro rok 2008 jsou k
dispozici na obecním úřadě.
 Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnicka schválilo
nové ceny vodného a stočného

Poděkování
sponzorům
Obecní úřad děkuje panu
Jiřímu Hubkovi za sponzorský dar ve formě magnetické tabule pro veřejnou
desku.
Obecní úřad děkuje panu
Petru Hlaváčkovi (pila Janov) za kůly k vysazovaným stromkům.
Obecní úřad děkuje ﬁrmě
Lesy Rokyta s.r.o. za sazenice a krytky pro výsadbu
zeleně v katastru obce.
Obecní úřad děkuje panu
Ing. Antonínu Ryskovi
a panu Janu Endyšovi za
obětavou pomoc při hledání řešení vhodného projektu rekonstrukce školní
kuchyně.

platné od 1. 1. 2008.
 Včetně DPH bude činit cena
vodného 27,80 Kč / 1m3
 Na obecním úřadě je možno
zaplatit poplatek z hrobového
místa na místním hřbitově na
období 2008 – 2012.
 V rámci plánované rekonstrukce školní jídelny bude
jídelna uzavřena od 21. 12.
do 13. 1. 2008 (v závislosti na
dodávce objednané vzduchotechniky).
 Z důvodu zdražení potravin a všech ostatních vstupů
(energie, voda apod.) je nutno navýšit ceny obědů pro cizí
strávníky od ledna 2008 na
36,-Kč za oběd. Další nárůst
ceny v závislosti na okolních
vlivech není vyloučen.

Obecní úřad děkuje panu
Jaroslavu Vlasákovi za
ochotu a účinnou pomoc
při řešení energetických
problémů.
Obecní úřad děkuje panu
Janu Turšnerovi, který
umístil obecní vůz používaný při májových slavnostech ve vlastních prostorách. Vůz bylo nutno v
rámci rekonstrukce obecních prostor přemístit.
Obecní úřad děkuje svým
zaměstnancům (zaměstnankyním), podílejících se
nad rámec svých povinností na úpravě vzhledu obce.
Obecní úřad děkuje všem,
kteří se zapojili a v budoucnu hodlají zapojit do dění
v obci, pomoci při řešení
problémů, či přispět svými
nápady ke zlepšení vzhledu
či chodu obce.

