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podařilo najít žádnou banku pro
poskytnutí úvěru na dofinancování projektu, proto nabídl zástupce
zhotovitele GASCO s.r.o. Ing. Martin Mojžíš jednací řízení bez uveřejnění na dofinancování projektu
„Centrální vytápění na biomasu
v obci Kounov“. Částka by činila
cca 22 mil. Kč, podmínky se budou
řešit ve smlouvě.

Rozsvícení vánočního stromu. V pátek 6. 12. připravil obecní úřad spolu se základní školou rozsvícení vánočního stromu před budovou úřadu. Všichni ocenili vystoupení
žáků mateřské a základní školy, velký úspěch mělo čertovské vystoupení malých hasičů. Líbil se
i ohňostroj a k chuti přišlo také malé občerstvení .

Zprávy z obecního úřadu
Vposledním čtvrtletí letošního roku zasedalo obecní zastupitelstvo dne 11. 12. a zabývalo se mimo jiné:
1. Prodejem pozemku p. č. 1999/D
o výměře 4 m2, odděleného Geometrickým
plánem z pozemku p. č. PK 1999, panu
Pavlu Drvotovi.
2. Projektem na odkanalizování obce.
•
V současné době je zpracován
projekt pro územní rozhodnutí
a s kompletní dokumentací podán
na stavebním úřadě, zpracování
projektu i provedená inženýrská
činnost jsou zaplaceny. Jako další
krok je nutno zpracovat podklady
pro stavební povolení a vodoprávní
řízení. Zajištění stavebního a vodoprávního povolení v rámci stavby “Splašková kanalizace a ČOV
v obci Kounov” provede Ing.Petr
Topinka na základě projektu firmy
INGAS Praha spol. s r.o.

3. Plánem inventarizací pro rok 2013.
•
Inventury byly zahájeny dne
11. 12. 2013, ukončeny budou nejpozději 15. 1. 2014. Předseda inventarizačních komisí vyhotoví na
základě inventurních.soupisů, zpracovaných dílčími inventarizačními
komisemi, závěrečnou inventurní
zprávu o provedené inventarizaci.
4. Návrhy smluv.
•
ČEZ chystá rekonstrukci elektrického vedení v lokalitě Rafanda
a připojení nových odběrných míst
pro přečerpávací stanice u rybníka
a u školy. Středočeský kraj chystá
rekonstrukci mostu evidenční číslo
22918-4 mezi Kounovem a Janovem.
S předmětnými organizacemi budou uzavřeny smlouvy o věcných
břemenech a o výpůjčce.
5. Centrálním vytápěním na biomasu.
•
V rámci výběrových řízení se ne-

6. Podáním žádosti o dotace.
•
Podání žádosti o dotaci na projekt
„Komplexní rekonstrukce dětského
hřiště v areálu MŠ“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro
rok 2014 . Celkové náklady projektu 500.000,- Kč, spolufinancování
ve výši 5 %.
•
Podání žádosti o dotaci na projekt
„Obnovení kříže u cesty“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek pro rok 2014. Celkové náklady projektu 20.000,-Kč, spolufinancování ve výši minimálně 5 %.
7. Rozpočtem na rok 2014.
•
Návrh rozpočtu na rok 2014 vychází ze skutečnosti roku 2012, ze
schváleného rozpočtu roku 2013
a z předpokládaného inkasa sdílených daní v roce 2014. Rozpočet
pro rok 2014 je sestaven ve výši
příjmů 85.699.101 Kč a ve výši výdajů 83.889.077 Kč. Rozdíl mezi
příjmy a výdaji tvoří financování,
které se skládá ze splátek úvěrů na
vodovod u ČMZRB Plzeň ve výši
443.600,- Kč a u ČS Rakovník ve
výši 276.000,- Kč, úvěru na veřejné osvětlení ve výši 102.000,- Kč
a úvěru na muzeum KKŘ ve výši
998.424,- Kč (celkem 1.810.024
korun).
•
Zdroje obce jsou tvořeny z vlastních příjmů, které vycházejí ze sdílených daní, a z účelových dotací
na projekt centrálního vytápění biomasou 76.994.190,- Kč.
•
Návrh rozpočtu na paragrafy byl
vyvěšen na úřední desce 18. 11.
2013 do 10. 12. 2013.

Zprávy z OÚ
(Dokončení ze strany 1)
8. Různé
•
Informace z MAS (místní akční
skupina). Naše obec se zapojila do
MAS Rakovnicko v letech 20072013. Toto období končí a je nutno schválit působnost Místní akční
skupiny Rakovnicko v územním
obvodu obce na další období 20142020. Z MAS lze získávat finanční
prostředky na projekty občanské
vybavenosti, úprav veřejného prostranství a další aktivity.
•
Informace o opravě kaple sv. Vojtěcha – zhotovitel se omluvil a slibuje
opravu na jaře.
•
Informace z valné hromady VSOR,
která se konala 25. 11. 2013 –
cena vodného pro rok 2014 činí
35,21 Kč za metr krychlový, cena
stočného 29,92 Kč/m3.
•
Informace ze Sněmu Svazku obcí
okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti, dne 26. 11. 2013
- vzhledem k vystoupení města
Nové Strašecí ze Svazku se navyšuje platba o 20,- Kč na obyvatele
(celkem 120,- Kč/obyv.).
•
Informace z jednání Svazku obcí
mikroregionu Poddžbánsko. Obec
Kounov zaslala dopis o ukončení
členství.
•
Informace o Hospici knížete Václava, o.p.s., Kladno – poskytovatel
komplexní domácí hospicové péče
určené pro nevyléčitelně nemocné,
která zahrnuje zdravotní, sociální,
psychickou a duchovní podporu
a pomoc umírajícím a jejich rodinným příslušníkům.

Celé znění usnesení včetně
zápisu je k dispozici na obecním
úřadě a internetových stránkách
www.obec-kounov.cz, tel. 313 119 822.

Hasiči
Pravidelně se začali scházet a pracovat mladí
hasiči pod vedením paní Jaroslavy Černé. Zájem o schůzky je velký a členů neustále přibývá. Kromě nácviku hasičských dovedností
zpestřují svůj program i besedami. Beseda
hasičů s policejním preventistou René Černým o problematice bezpečnosti se uskutečnila ve středu 27. 11. 2013. Se svým krátkým,
ale pěkným, cvičením vystoupili mladí hasiči
při rozsvícení vánočního stromu.
Výroční valnou hromadu připravuje SDH
Kounov na pátek 10. ledna 2014 na sále hostince U Tří lip.

Dovolená na OÚ
Od 23. 12. 2013 do 5. ledna 2014 bude obecní
úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

.

Besídka v sokolovně. V sobotu 14. 12. uspořádaly členky Českého svazu žen vánoční

besídku v sokolovně. Pro děti byl připraven bohatý program, hudba, soutěže, tombola a vánoční
balíčky. Také tato akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti, především dětí, kterých jsme
napočítali celou stovku.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konané
ve dnech 25. 10. - 26. 10. 2013
Volební účast: 47,06 %. Voliči celkem: 408. Odevzdané hlasy: 192.
Platné hlasy: 189 (98,44%).
Strana
číslo
název
1
Česká str. sociálně demokratická
2
Strana svobodných občanů
3
Česká pirátská strana
4
TOP 09
5
HLAVU VZHŮRU - volební blok
6
Občanská demokratická strana
7
Romská demokratická strana
9
Politické hnutí Změna
10
Strana soukromníků ČR
11
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
13
Suverenita-Strana zdravého rozumu
14
Aktiv nezávislých občanů
15
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
17
Úsvit přímé demokr.T.Okamury
18
Dělnic.str.sociální spravedl.
20
ANO 2011
21
Komunistická str.Čech a Moravy
22
LEV 21-Národní socialisté
23
Strana zelených
24
Koruna Česká (monarch. strana)

Platné hlasy
celkem
v%
56
29,62
2
1,05
1
0,52
7
3,70
0
0,00
4
2,11
0
0,00
0
0,00
2
1,05
3
1,58
0
0,00
0
0,00
0
0,00
8
4,23
3
1,58
28
14,81
69
36,50
0
0,00
6
3,17
0
0,00

Základní škola a mateřská škola
Základní škola
Nastal druhý školní měsíc – říjen. Protože
se ve škole stále něco děje, ani tento měsíc
nebyl výjimkou. Děti navštívily dětské oddělení Městské knihovny v Rakovníku. Žáci
2., 3. a 4. ročníku se zúčastnili výuky dopravní výchovy na dopravním hřišti. Čtvrťáci
navštívili také autoškolu, kde jim bylo promítnuto několik filmů s dopravní tematikou
a proběhla beseda s učitelem autoškoly. Neobyčejným zážitkem bylo také vystoupení
herců divadla ,,Ve Tři,“ kteří za našimi dětmi
přijeli z Mostu. Pro žáky 1. stupně připravily paní učitelky ,,Den zdraví.“ Společně si
povídali o zdravých potravinách, o tom, co
nám prospívá a co naopak škodí. Výsledek
jejich snažení můžeme vidět na nástěnce ve
vestibulu školy. Konec října bývá tradičně
věnován svátku, který sice u nás nemá svůj
původ, ale již několik let jej slavíme i my. Je
to ,,Halloween.“ Poslední říjnový den jsme
mohli po škole potkat skupinky dětí, které plnily střídavě různé úkoly – skládaly básničky,
vyhledávaly různé předměty, soutěžily – to
žáci 9. ročníku pro své spolužáky připravili
,,Halloweenské soutěžení.“ Den se vydařil
a všechny děti byly spokojené, neboť za své
snažení dostaly sladkou odměnu.

Výroba dárečků dětmi a rodiči v mateřské škole.

Setkání s Eliškou Polaneckou.
Besídka.
Návštěva divadla.

Poslední předvánoční vystoupení se
konalo 14. prosince. Proběhlo na ,,Vánoční
besídce,“ kterou připravil pro děti Svaz žen
Kounov. Odpoledne plné zábavy a her bylo
velmi pěkným zpestřením ,,adventního času.“
Do vánočních svátků chybí necelý týden.
Mnoho dětí žije očekáváním, na jehož konci
budou jejich rozzářené oči u slavnostně ozdobeného stromečku. Přejeme jim, aby pod
tímto stromkem našly vše, po čem touží.
Vám ostatním potom klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce.
					
Zdeňka Mixová

Mateřská škola
8.listopadu za námi do školy zavítala paní
Eliška Polanecká. Představila dětem několik
jejích pohádkových knížek a také jim některé
pohádky přečetla. Spokojenost byla na obou
stranách. Pohádky se líbily a děti se zaujetím
poslouchaly.
Následovaly všední dny plné výkladů, zkoušení, písemných prací. Někteří žáci
prvního stupně se zúčastnili výuky bruslení
. Žáci druhého stupně si vyzkoušeli okresní
klání v halové kopané. I když nezvítězili, ocenili jsme alespoň jejich snahu o co nejlepší
umístění.
Protože čas ubíhá opravdu velmi rychle,
přiblížil se prosinec a s ním adventní čas, čas
plný očekávání a dětských snů. Každý jej
prožívá po svém. Ve vesnicích i městech se
rozsvěcují stromečky. Pro tuto příležitost si
naši žáci připravili společně s pedagogy naší
školy krátké pásmo, kterým přispěli ke zdaru této akce v Kounově. Odměnou za jejich
vystoupení byl krásně ozdobený strom u OÚ,
sladkosti a ohňostroj. Na této akci jsme také
potkali Mikuláše i anděly. S těmito postavami se děti setkaly i ve čtvrtek, když navštívily

divadlo v Mostě. Shlédly pohádku ,,Dědečkův betlém.“ Po pohádce jim také Mikuláš
nadělil každému malý balíček. Týž den byli
také žáci 2.stupně na divadelním představení
„Komedie plná omylů“.
Jako doprovod měl Mikuláš i čerta a anděla.
Nacvičené vánoční pásmo žáci předvedli ještě dvakrát. Jednou to bylo na ,,Předvánočním odpoledním posezení“ ve škole dne
13. prosince. Vystoupení se vydařilo. To původní obohatili žáci 2. stupně o koledy a několik vtipů. Velmi pěkné bylo zařazení ukázky z knihy ,,Babička“. Pro rodiče a přátele
školy připravily paní učitelky malé pohoštění. K příjemné atmosféře přispěli několika
melodiemi i ,,Janovští kanci“. Mrzí nás, že
jen velmi málo hostů zůstalo déle. Většina
odešla krátce po vystoupení.

Školní rok jsme zahájili podle nového ŠVP
„Plavba po moři“ a to jako „námořníci“ –
mladší děti a „piráti“ – starší děti. Společně s
dětmi budeme navštěvovat různé země a seznamovat se s jejich životem. Akce mateřské
školy – v září jsme navštívili paní starostku
na hájovně, kde se děti seznámily s hasičskou
technikou a prací hasičů. Společně s rodiči
a dětmi jsme byli na ekologické vycházce
v lese, spojené se sběrem hub. V říjnu jsme
navštívili divadlo S + H v Praze představení
„Hurvínkova cesta do Tasmánie“. V listopadu
jsme se byli podívat na zvířatka „u Dědků“.
Předškolní děti navštívily Muzeum v Rakovníku, kde si prohlédly „Adventní výstavu“.
V prosinci nás navštívil Mikuláš s anděly
a čerty. Společně s „čertíky“ jsme přivítali
Vánoce v mateřské škole, kde si děti s rodiči
vyrobily vánoční dárečky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
sponzorům, kteří nám na akce přispěli a popřát pěkné prožití vánočních svátků.
Za kolektiv MŠ Kounov
Danuše Jakubská

Společenská
kronika
Nejsou již mezi námi
Josef Malý † 17. 12. 2013
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Připravujeme
Slavnostní mše při příležitosti otevření opravené kaple sv.Vojtěcha za přítomnosti arcibiskupa Dominika Duky a dalších významných osobností církevního i veřejného života
se bude konat v neděli 4. května 2014 od
15 hod. K této události chystáme informační
brožuru.
Otevření dokončené expozice muzea
Kounovských kamenných řad a Špičácké
stezky se uskuteční na počátku turistické sezony na přelomu března a dubna. Akce bude
spojena s komentovanou vycházkou po nové
stezce. Termín bude upřesněn.

FK Kounov - výsledky utkání
IV. třída okresního přeboru, podzim 2013
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Domácí
FK Kounov
FK Kněževes B
FK Kounov
Meteor Hřebečníky
FK Kounov
ČL Kolešovice B
FK Kounov
FC PO Olešná B
FK Kounov
Sokol Petrohrad
FK Kounov
FK Kounov
FC Hořesedly

Hosté
volno
FK Kounov
TJ Slabce
FK Kounov
Baník Lubná
FK Kounov
SK Rakovník B
FK Kounov
Sokol Panoší Újezd
FK Kounov
Sokol Ruda
TJ Roztoky B
FK Kounov

Pořadí v tabulce po podzimní části soutěže
Pořadí Tým
Odehrané zápasy
FK Kounov
9.
12

Datum
25. 8.
1. 9.
7. 9.
14. 9.
21. 9.
29. 9.
5. 10.
13. 10.
19. 10.
27. 10.
2. 11.
9. 11.
17. 11.

Skóre
28:32

Výsledek
3:0
1:7
1:7
6:0
1:4
0:7
4:1
5:2
2:1
0:3
0:2
0:3
Body
15

Poděkování

Pro mimořádný zájem o knihu “Kounov,
obec na rozvodí” bylo rozhodnuto o dotisku
v počtu 100 ks za cca 30.000,- Kč, prodejní cena 300,- Kč. Poptávka po knize se silně
zvýšila před vánocemi, kdy už nebylo možno
dotisk objednat. Kniha bude k dispozici nejpozději do konce dubna na obecním úřadě,
kde přijímáme objednávky.

Protože jsme se ocitli opět na sklonku dalšího kalendářního roku, je třeba poděkovat
všem, kteří se podíleli na jeho úspěšnosti. Jsou to především členové obecního zastupitelstva a zaměstnanci obce, kteří udělali velký kus práce a zasloužili se o čistotu
a vzhled obce. Za spolupráci a ochotu při řešení každodenních problémů a za výpomoc
s technikou děkujeme firmě PROBIOS, a.s., jmenovitě Ing.Pavlu Řepíkovi a panu Janu
Turšnerovi. Za opravu a údržbu obecní techniky panu Karlu Komárkovi a za údržbu
elektroinstalace panu Jaroslavu Vlasákovi. Velmi si ceníme ochoty pánů Karla a Tomáše Turšnerových, kteří se aktivně podílejí na údržbě obce, v poslední době vyčištěním
zanesených příkopů.
Děkujeme též všem občanům, kteří svou každodenní prací přispívají ke zlepšení
vzhledu obce, kteří na úkor svého volného času organizují jakékoli dění v obci, ať už
sportovní, kulturní, společenské, akce pro děti. Dlouholetým členkám komise pro občanské záležitosti paní Zdeňce Amlerové a Zdeňce Dubinové děkujeme za práci v sociální oblasti, panu Rudolfu Krausovi za vedení kroniky a propagaci tradic a všem dalším
občanům, kterým není vzhled ani prosperita obce cizí.

Odpady
Poplatek za vyvážení odpadů se nezvyšuje,
zůstává ve výši 600,- Kč za osobu. Připomínáme, že podle nové obecní vyhlášky je nutno poplatky za TKO uhradit za první pololetí
roku 2014 do konce měsíce února a za druhé
pololetí do konce července. Svozová firma
po těchto termínech nebude vyvážet na staré
známky. Do konce dubna budou popelnice
vyváženy každý týden, potom pouze v každé
sudé pondělí.

Vodné
Cena vodného pro rok 2014 je 35,21 Kč/m3.

Obecní úřad přeje všem občanům
klidné a spokojené vánoční svátky
a hodně zdraví do nového roku 2014

