Informace:

Motto: „Tolik svobody, kolik je možno – tolik řádu, kolik je nutno.“ T. G. Masaryk

- Hromadné očkování psů proti vzteklině proběhne v úterý 11. září 2007 od
16.00 hod před budovou základní školy. Cena očkování 100 Kč.
- Upozornění na nepřítomnost obvodní lékařky MUDr. Dajkové v době
od 10. 9. do 13. 9. a od 17. 9. do 21. 9.
2007. V době nepřítomnosti zastupuje
MUDr.Semelková v nemocnici Rakovník, tel. 313525406.
- Upozorňujeme na rozšířené služby
pro seniory, imobilní i ostatní občany, které poskytuje nově zřízená organizace Rodinné služby, Kuntova
313 (budova bývalé vojenské správy),
tel. 774406430, 737678597. Jedná se o
běžný i mimořádný úklid domácnosti,
mytí oken, nákupy, dovoz jídla, léků,
doprovod k lékaři, údržba zahrádky a
další služby dle domluvy.

- Občané, kteří potřebují před topnou
sezónou služby kominíka, mohou se
nahlásit na OÚ. Kominík bude objednán na základě požadavků občanů.

Máje - budou, nebo ne?
Za nevydařenou akci letošního
roku je nutno považovat máje, které
se díky nezájmu mládeže vůbec neuskutečnily. Je škoda, že se obnovená
tradice v obci nedokázala udržet. Věříme, že kounovská mládež je se z neúspěchu poučí a pokusí se o zachování
tradice a oživení života v obci.

OBCE KOUNOV
září 2007
Ukončení školní docházky v ZŠ a MŠ.Vedení základní a mateř-

ské školy připravilo již tradiční důstojné a velmi pěkné rozloučení se školním rokem nejen pro ty, kdo deﬁnitivně opouštějí školní lavice, ale pro žáky
všech stupňů a tříd naší školy. Docházku do mateřské školy ukončilo šest
žáků, docházku do základní školy devět žáků.

Společenská kronika:
Narozené děti:
Tereza Vlčková
BLAHOPŘEJEME !

8.4.2007

Nejsou již mezi námi:
Anna Linhartová
3.6.2007
František Hilbert
21.8.2007
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !
V uplynulém období oslavili svá jubilea:
80 let: Františka Čásenská
70 let: Alena Krausová
50 let: Ludmila Čápová, Libor Pitař,
Oto Pochman, Jindřiška Tomešová
BLAHOPŘEJEME !

d

- Poplatky za odvoz TKO za 2.pololetí
2007 je nutno zaplatit do konce měsíce září 2007!!!

INFORMAČNÍ OBČASNÍK

Pro další období připravujeme:
- Dne 4. září bude znovu otevřeno
kadeřnictví v budově obecního úřadu. Zahajovací provozní doba bude
každé úterý a středu odpoledne od
12.30 do 18.00 h, podle zájmu občanů
bude možno otevírací dobu rozšířit.
Kadeřnictví bude provozovat paní Eva
Leváková, objednávat se je možno na
telefonu 775274346.
- Místní organizace Svazu zahrád-

kářů zahájí moštování ovoce od 8. 9.
každou sobotu a neděli od 8 do 15 h v
místnosti na dvoře hostince U Tří lip.
- Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční ve středu
12. 9. od 18 hodin v budově OÚ.
- Obecní úřad a Sbor dobrovolných
hasičů obce Kounov zve všechny občany v sobotu 15. 9. 2007 na hrad

Křivoklát, kde se uskuteční již čtvrtý
ročník Křivoklátského panování za
účasti kounovské družiny. Za sponzorský dar, s nímž se budeme na hradě
prezentovat, děkujeme ﬁrmě Probios,
a.s. Kounov.
- Sběr železného šrotu provedou hasiči
v sobotu 22. 9. 2007 před jednotlivými
nemovitostmi nebo lze železný odpad
odvézt do dvora hostince U Tří lip.

Zprávy z obecního úřadu
Veřejné zasedání zastupitelstva
obce Kounov se konalo dne 20.6.2007
a zabývalo se především dlouhodobým programem obnovy a rozvoje
obce Kounov, který vyplynul ze setkání s občany dne 14. 3. 2007. Dále se
zastupitelstvo jednohlasně připojilo k
petici proti diskriminaci obyvatel venkova. Jedná se o současné zákonem
stanovené přerozdělování daní na
jednoho obyvatele. Toto ustanovení
zákona je diskriminační, neboť malé
obce dostávají šestkrát menší částku
na obyvatele oproti velkým městům.
Zastupitelstvo jednalo o možnostech získání peněz na rekonstrukci školní jídelny, která je v letošním
roce vzhledem k podmínkám hygieny nezbytně nutná. Projekt i stavební povolení již obec má. Vzhledem
k chybějící ﬁnanční částce nemůže
být rekonstrukce provedena o hlavních prázdninách, ale odsune se až na
prázdniny vánoční.
Již začátkem letošního roku podepsala obec kupní smlouvu na nemovitost čp. 9 – poslední dům po pravé
straně směrem na Mutějovice – se záměrem přestavět budovu pro potřeby
obce. Z ﬁnančních důvodů, především
s ohledem na nejisté možnosti získání
dotací, bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na přestavbu nemovitosti čp. 9 na bytové jednotky. Tyto byty
by měly být dokončeny během příštího roku a obec je nabídne občanům.
Z důvodu chybějících ﬁnančních
prostředků se zvolení zastupitelé obce
rozhodli vzdát se svých odměn. Uspo-

řené peníze obec použije na uspořádání oslav sokolovny, stavbu plotu kolem
sokolovny a odměnu pro právníka,
který bude zastupovat obec v soudních sporech.
Bylo rozhodnuto o prodeji parcely
č. 165/4 o výměře 232 m 2 v k.ú.Kounov paní Pleierové, kterou jmenovaná
dlouhodobě užívá. Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem části pozemku
p.č. 1967/4 – parčík mezi prodejnou
drogerie a bývalým hostincem - panu
Veselinovičovi.

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

Byl vysloven souhlas s vedením
trasy koňské stezky navržené SMOR,
která povede od kaple sv.Vojtěcha přes
obec kolem sochy sv.Jana Nepomuckého zadem k Milostínu a bude označena modrou kulatou značkou.
Zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem hostince v sokolovně panu Petru
Ryskovi
Byly schváleny předložené rozpočtové změny za rok 2007 od č. 17 do č.
48 a schváleno vyhlášení záměru prodat parcelu p. č. 1520/4 v k.ú.Kounov.

Na jednání zastupitelstva byly opět
vznešeny oprávněné požadavky obyvatel v lokalitě u Zeybertů na úpravu
odtoku povrchových vod. Protože se
nejedná o pozemek obce, bylo rozhodnuto začít jednat s majitelem SÚS
o možnostech stavby a spoluúčasti.
Požádá se rovněž o vytýčení sítí v zájmové lokalitě.
V poslední době se množí turisté,
kteří si pletou turistické značky se silničními a zajíždí i tam, kde to nejde.
V současné době se to týká žluté turistické značky ke kapli sv.Vojtěcha.
Vzhledem k tomu, že zde není místo
pro parkování aut a vzhledem k havarijnímu stavu mostu přes železniční
trať, není zvýšený pohyb aut v dané
lokalitě žádoucí. Z tohoto důvodu
bude se souhlasem odboru dopravy
Městského úřadu Rakovník na polní
cestu od obce ke sv.Vojtěchu instalována značka zákaz vjezdu.
Vzhledem k nekázni občanů při
třídění odpadů uvažuje zastupitelstvo o jiné formě ukládání odpadů,
jako je např. sběrný dvůr. Pokud jsou
do kontejnerů na tříděný odpad vhazovány odpadky, které sem nepatří,
ﬁrma kontejner nevyveze s tříděným
odpadem a obec nejen, že nedostane
příspěvek na tříděný odpad, ale navíc
zaplatí vývoz obsahu kontejneru na
skládku. Dalším důsledkem nekázně
je nepořádek, který se kolem kontejnerů a všeobecně po obci povaluje.
Největší množství odpadků se pravidelně objevuje o víkendech, kdy je v
obci větší koncentrace obyvatel.

Sbor
dobrovolných hasičů
Naši
hasiči se stávají
nejaktivnější
složkou obce.
Jsme tomu velice rádi, neboť to bývalo
tradicí a na
většině obcí to
stále platí. Velice úspěšnými akcemi
byly pouťová zábava 21. 4. a okrskové cvičení hasičů 15. 6. Naše družstvo
se dále zúčastnilo memoriálu J.Uvíry
7. 7. 2007 ve Velké Chmelištné, kde
soutěžilo s dalšími družstvy z celé republiky. Další společenská akce, kterou mladí hasiči chystají je účast na
Křivoklátském panování v sobotu 15.
9. 2007. Hasiči průběžně pracují na
opravě zastaralé hasičské techniky a
rekonstrukci hasičské zbrojnice.

Kounovští hasiči při ukázkovém zásahu při oslavách 70. výročí postavení budovy sokolovny v Kounově.

Zvelebení obce

V základní a mateřské škole
začal nový školní rok
V pondělí 3. září zahájil ředitel
školy Mgr. Josef Fišer nový školní
rok. Přivítal osmnáct nových prvňáčků nejen z Kounova, ale především z okolních obcí, kterých se
jako jejich třídní ujala paní učitelka
Sunkovská.
Ředitel školy přivítal také nové

Nelegální skládky odpadků

Kolaudace
vodovodních přípojek
Během měsíce srpna proběhla kolaudace vodovodních přípojek v obci.
Občany, kteří nestihli z různých důvodů své přípojky zkolaudovat, upozorňujeme, že se musí o kolaudaci dále
již postarat sami. Platnost stavebního
povolení k přípojkám je omezena do
konce roku 2008, po tomto datu si ji
musí každý prodloužit sám. Pokud se
nahlásí více občanů, pokusí se obecní
úřad ve spolupráci se stavebním úřadem Rakovník domluvit ještě poslední termín kolaudace před vypršením
platnosti stavebního povolení, tj. během podzimu 2008. Nezkolaudovaná
přípojka je v podstatě nelegální.

posily učitelského sboru Mgr.Helenu
Roﬂíkovou, která povede třetí třídu
a Mgr.Marka Párala, kterému byla
svěřena třída devátá. Celkem zahájilo letošní školní rok v kounovské
základní škole 140 žáků. Škola zahájila v plném obsazení a my všichni
přejeme úspěšný školní rok.

Fotograﬁe nahoře ukazuje, jak si
někteří obyvatelé Kounova představují
své životní prostředí. Bohužel i takoví
lidé jsou našimi spoluobčany. Jistě někdo z Vás pozná komu vyvezený odpad patřil. Obecní úřad musí sáhnout
do obecní kasy a místo zvelebení obce
tuto zrůdnou skládku zlikvidovat.
Nedodržováním základních pravidel vzájemného soužití, ať už je to par-

kování na zakázaných či nevhodných
místech jako jsou např. chodníky,
jízda v zákazech vjezdu, skládky materiálu na veřejných prostranstvích,
odhazování odpadků, si občané sami
znepříjemňují život. Dopadem jsou
peníze a čas, které musí obecní úřad
vynaložit, aby věci, které by měly být
pro každého z nás samozřejmostí, dával do pořádku.
V současné době není možné vyvážet ani stavební suť do cest kolem
obce. Je nezbytně nutné, aby každý,
kdo přestavuje či provádí stavební
úpravy nemovitosti, si objednal a zaplatil kontejner u svozové ﬁrmy. V
obci jsou dobré zkušenosti s ﬁrmou
ASP Rakovník i Becker Kralovice.
Vytvářet skládky na pozemcích obce,
ﬁrmy Probios či jiných vlastníků v katastru obce, je zakázáno a bude postihováno dle platné obecní vyhlášky.

V měsíci květnu se po dlouhém
úsilí podařilo za pomocí peněz Středočeského kraje opravit místní obecní
rozhlas a pořídit moderní rozhlasovou
ústřednu. Další dotace obec získala
na dokončení výměny oken v budově obecního úřadu, která se uskuteční v měsíci září. Konečně se podařilo
získat také dotace z fondu Rozvoje
hospodářsky slabých a strukturálně
postižených regionů na rekonstrukci
sociálního zařízení v hospodě U Tří
lip. Zde bude kromě nových záchodků
zřízeno též turistické centrum s muzejní expozicí.
V letošním roce nás čeká úprava
školní jídelny v základní škole, kterou
musíme uvést do souladu s normami
EU. Bohužel na tuto nejdůležitější a
nejpotřebnější akci nám žádné dotace poskytnuty nebyly. Obec musí řešit
rekonstrukci svépomocí, z vlastních
skromných prostředků s použitím rezervního fondu školy. Všechny dotace
jsou přísně účelové a nelze tedy zaměnit dotační tituly.

Další akce
uskutečněné v obci:
Téměř dvě stovky lidí se přišly
podívat ke kapli sv.Vojtěcha, kde se v
neděli 22. 4. konala pouť u příležitosti
1010 let od mučednické smrti sv.Vojtěcha. Bohoslužba pod širým nebem
byla doprovázená zajímavou výstavou
z návštěvy arcibiskupa Josefa Berana v
r. 1948 spojenou s odevzdáním ostatku sv. Vojtěcha tomuto kostelu.
Bohužel s takou účastí se již nesetkala burza oblečení, kterou ve vlastní
režii pořádala paní Jitka Porcalová. I
když paní Porcalová shromáždila velké množství kvalitního oblečení pro
děti i dospělé, takže bylo z čeho vybírat, nesetkala se akce s ohlasem z řad
místních občanů. Paní Porcalovou
však nezájem neodradil a o uspořádání akce se pokusí znova příští rok.
Nečekaný byl zájem o humanitární sbírku Diakonie Broumov. Občané
shromáždili téměř plné nákladní auto
jim nepotřebných věcí, hlavně oděvů.

Výročí postavení sokolovny

Velice zdařilou akcí s velkou
účastí veřejnosti byly oslavy 70. výročí postavení budovy sokolovny
dne 16. 6. 2007. K úspěchu oslav
přispěli především členové TJ Sokol
Rakovník, včetně oddílu mažoretek, kteří předvedli svá vystoupení,
členové TJ Sokol Hřivice a TJ Sokol
Louny, kteří se zúčastnili průvodu obcí a pamětníci velké sokolské
slávy z okolních obcí, kteří zapůjčili
historické sokolské prapory. Z obce
Nesuchyně pan Václav Štíbr a Jiří
Nobilis, z Mutějovic pan Karel Bláha. Oslav se zúčastnila i náčelnice
župy Budečské paní Věra Šašková
z Kladna. Z místních občanů patří
poděkování paní Františce Čásenské
a panu Miroslavu Kmínkovi, kteří
ochotně zapůjčili dobové materiály, a panu Vlastimilu Raisovi, který
uchoval sokolskou kroniku.
Velmi pěkná a divácky atraktivní
byla také všechna vystoupení žáků
Základní školy a Mateřské školy v
Kounově. Také na nich byla vidět
perfektní příprava a čas, který jim
věnovali nejen žáci, ale také jejich
učitelé.

Obec nebyla schopna tak nákladné oslavy hradit ze svého rozpočtu,
proto poděkování patří všem sponzorům, především z řad chalupářů,
kteří dokazují, že jim záleží na obci,
jejím vzhledu a celkové úrovni. Na
ﬁnancování oslav se značnou měrou
podíleli také členové obecního zastupitelstva, kteří se vzdali svých odměn za vykonávání funkcí. Přispěli
také zaměstnanci obecního úřadu.
Zhotovení nových soch sokolů na
průčelí budovy bylo dotováno z
Programu obnovy venkova Středočeského kraje.

Kronika Obce sokolské vedená
od roku 1919 do roku 1970 s kompletní matrikou členů, fotograﬁemi
a pohlednicemi, kterou uchovával
pan Vlastimil Rais, byla odevzdána do Státního okresního archivu v
Rakovníku. Zde je k dispozici k nahlédnutí i ke studijním účelům. Od
září bude na obecním úřadě nebo
u pana Raise k dispozici kopie této
krásné kroniky.
CD s fotkami i kamerovou nahrávkou z průběhu oslav je k dispozici na obecním úřadě.

