UDÁLOSTI V OBCI
Mateřská školka pořádá již
tradičně dětský den v přírodě.
Ani letos tomu nebylo jinak. Dne
1.6.2009 se s dětmi sešli odborníci na slovo vzatí. Pan Miroslav Franěk zaujal děti svým výkladem o
myslivosti a pan Martin Adamec
ukázkou živých dravců. Všechny
děti využily možnosti zastřílet si
ze vzduchovky, ale i z kuše. Akce
byla ukončena opékáním buřtíků
na otevřeném ohni. Chování dětí
v přírodě a k přírodě je důležitou
součástí vývoje osobnosti, proto za
organizaci těchto akcí patří poděkování personálu školky.

Ukázka sokolnictví.

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA RAKOVNICKU

V uplynulém období
oslavili svá životní jubilea:
80 let: Josef Worsch
60 let: Rostislav Vostrý,
Václav Porcal
50 let: Dana Šosová, Josef Hajný
BLAHOPŘEJEME !

Svazek měst a obcí Rakovnicka zpracovává v současné době komunitní plán sociálních služeb v
rámci okresu Rakovník. Přehled
poskytovatelů sociálních služeb
působících v našem regionu je k
dispozici na obecním úřadě nebo
na internetových stránkách http://
svazek.rakovnicko.info

Narozené děti:
Karel Šedivý
* 24.3.2009
Vojtěch Farkaš
* 14.5.2009
Valentýna Kážová * 27.6.2009
Matyáš Novák
* 11.7.2009
Dominika Kučabová * 8.8.2009
Jiří Dyršmíd
* 27.8.2009
BLAHOPŘEJEME!
Nejsou již mezi námi:
Miroslav Kmínek † 19.3.2009
Antonín Dědek
† 9.4.2009
Vlastimil Rais
† 1.6.2009
S ÚCTOU VZPOMÍNÁME !

Nová služba Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje pro evidenci a hlášení pálení
odpadu a spalování hořlavých látek
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje poskytuje od dubna letošního roku novou službu pro veřejnost – evidenci pálení prostřednictvím internetu. Nová služba je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít
i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování biologického odpadu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů. Na
internetových stránkách HZS Středočeského kraje – www.hzskladno.
cz (http://hzssk.webrex.cz) si najdete odkaz Aplikace pálení a vyplníte příslušnou tabulku, kterou odešlete. Tím jste zaregistrovali Vaše pálení do programu ohlášení pálení a splnili svou ohlašovací povinnost v
předmětné věci.
• Při každém pálení je nutno brát ohledy na sousedy a na nebezpečí vzniku požáru. Rozhodně nelze pálit za nepříznivých povětrnostních podmínek či v letním suchém období.
• Nezbytnou podmínkou je, aby spalovaný materiál byl suchý a rostlinného původu.
• S požární bezpečností souvisí i stav komínů jednotlivých nemovitostí.
• Obecní úřad eviduje objednávky na vymetání komínů.
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OBECNÍ KNIHOVNA
Z důvodu malého zájmu je
obecní knihovna v provozu pouze jednou za dva týdny, a to každé
sudé pondělí od 16 do 17.30. Jiný
termín je možno domluvit osobně
s knihovnicí paní Dubinovou.
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 2. 10. 2009
od 14.00 hod do 18.00 hod
v sobotu 3.10.2009
od 8.00 hod do 10.00 hod
SBĚRNÉ MÍSTO:
DVŮR HOSTINCE 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.
Poplatek za svoz
komunálního odpadu
za druhé pololetí 2009
je nutno zaplatit
do konce září.

INFORMAČNÍ OBČASNÍK

OBCE KOUNOV
ZÁŘÍ 2009

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD KOUNOV

ZPRÁVY
Z OBECNÍHO ÚŘADU

Škola bude pokračovat v projektu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, kde se děti seznamují s finančními záležitostmi, aby byly schopny rozhodování v běžném životě.
Problémy přetrvávají ve školní kuchyni. Část se vyřešila revizí a opravou elektroinstalací, ale po deštích se na
podlaze kuchyně stále objevuje voda. Urychleně musel být
vyřešen i další požadavek hygieny na vydávání obědů cizím strávníkům. Obědy nelze podávat kuchyňským oknem, strávníci musí chodit zadním vchodem do budovy.

Obecní zastupitelstvo v období od dubna do září zasedalo celkem třikrát (1.4., 10.6. a 9.9.2009) a zabývalo se
především:

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

- Situací v základní a mateřské škole
- Změnou územního plánu obce
- Realizací projektů na opravu obecního majetku

OPRAVY
OBECNÍHO MAJETKU
ZA POMOCI DOTACÍ

- Možností vytápět obec centrálním kotlem
na biomasu
- Pronájmem střechy obecního úřadu
pro solární panely
- Projednáním rozpočtových změn
za rok 2009 od č.33 do č.100
- Žádostmi občanů
Na jednání zastupitelstva přijali pozvání také Mgr.Fišer a Mgr.Mixová. Mgr.Fišer na vlastní žádost skončil ve
funkci ředitele k 30.6.2009 a ke dni 1.7.2009 byla ředitelkou Základní školy a Mateřské školy v Kounově jmenována Mgr.Zdeňka Mixová. Zastupitelstvo se rozloučilo s
Mgr.Josefem Fišerem, poděkovalo mu za celoživotní práci
pro školu v Kounově, kde působil celých čtyřicet let, a předalo ocenění v podobě Plakety J.Á.Komenského. Zastupitelstvo rovněž přivítalo novou ředitelku školy.
V letošním školním roce bude školu navštěvovat 142
dětí, z toho jich 16 nastoupilo do prvního ročníku. Nově
nastoupilo ve škole i několik členů učitelského sboru, celkově čítá učitelský sbor 11 pedagogů.

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
V současné době se dokončuje první etapa projektu
Multifunkční objekt kulturního centra a požární zbrojnice, dětská hřiště a mobiliář v obci Kounov, realizovaného z Programu rozvoje venkova, opatření Obnova a rozvoj vesnic, podopatření Občanské vybavení a služby, celkové náklady etapy 2.185.000,-Kč, která zahrnuje přístavbu hasičské zbrojnice, odvodnění budovy kulturního centra, vybudování dětského hřiště a vytvoření veřejného internetového místa.
Pokračování na straně 2
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Dokončení ze strany 1
Celkové náklady projektu ve výši 4
647 800 Kč jsou rozděleny do dvou etap:
Rok 2009:
• Přístavba a celková
rekonstrukce hasičské zbrojnice
• Odvodnění budovy
kulturního centra (dále KC)
• Vybudování dětského hřiště
• Vytvoření veřejného
internetového místa
Rok 2010:
• Oprava omítky budovy KC
• Oprava střechy budovy KC
• Vydláždění dvora a vybudování
přístupové komunikace
• Přístřešek pro rybáře
Projekt je zaměřen na zlepšení občanské vybavenosti v obci. Řeší nevyhovující, téměř havarijní stav požární
zbrojnice, dvora i příjezdové komunikace k objektu požární zbrojnice. Přístavbou bude vyřešen nedostatečný
prostor pro uskladnění hasičské techniky i pro další aktivity hasičů. Hasičská zbrojnice se nachází v areálu objektu čp. 49, v němž je mimo jiné umístěno též muzeum Kounovských kamenných řad a společenský sál, který je využíván ke kulturním i společenským
akcím. Celá tato budova je ve velice
špatném stavu a trpí vzlínající vlhkostí. Tento problém by mělo vyřešit odvodnění drenážemi a izolace zdiva folií. Následně budou vybudovány chodníky, opraveny budou omítky a celá budova dostane novou střechu.

Dětské hřiště.
Do muzea bylo umístěno samostatné uživatelské internetové místo pro
veřejnost, přístupné v otevírací době
muzea, což je denně kromě pondělí.
Projekt dále řeší chybějící dětské
hřiště s prolézačkami, které je již v areálu sokolovny k dispozici. Pro volno-

časové aktivity i zlepšení vzhledu obce,
bude k rybníku na návsi umístěn nový
přístřešek pro rybáře.

PROGRAM FROM
(Fond rozvoje obcí a měst) 2009
Středočeský kraj – regionální rozvoj
Hlavním cílem projektu Oprava
mateřské školky v obci Kounov bylo
uvedení budovy mateřské školy a její
okolí do souladu s požadavky na současnou hygienu a bezpečnost dětí. V
současné době školku navštěvuje 25
dětí, čímž je naplněna stanovená kapacita. V posledních dvou letech zaznamenala školka nárůst poptávky po
umístění dětí z obce Kounov i okolních
obcí.
Budova školky od svého postavení neprošla žádnou větší opravou a nebyla ji bohužel věnována ani dostatečná péče z hlediska údržby. Okna a dveře netěsnily, unikalo jimi velké množství tepla, v zimním období během větších mrazů se prostory těžko vytápěly.
Interiéry prostorově nevyhovovaly zvyšujícímu se počtu žáků, ani současným
potřebám na prostor, oddělení ložnice a herny, nedostatečný byl i počet záchodů a umyvadel. Venkovní terasy,
které mají sloužit ke hrám se rozpadaly, jejich povrch byl narušený, proto nemohly být ke svému účelu využívány.
Také přístupová komunikace k mateřské škole byla v nevyhovujícím stavu, hrozilo zranění dětí, ale velmi obtížná byla i její údržba v zimním období.
Z celkových nákladů projektu
2.273.106,- Kč poskytl Středočeský kraj
95 % z fondu FROM. Vlastní zdroje
obce činí pouze 113.656,-Kč. Do konce
září by měly být veškeré stavební práce ukončeny.
FOND OBNOVY PAMÁTEK
Středočeského kraje na rok 2009
Středočeský kraj – odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Kaple sv.Vojtěcha nad obcí si za-
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slouží opravu nejen proto, že je zapsána na seznamu kulturních památek. Je
to jedna z historických dominant obce,
k níž se váží historické legendy. Kaple
chátrá bez pomoci již více jak půl století. Pokusy o její záchranu vždy ztroskotaly na nedostatku peněz. Rozpočet
na celkovou rekonstrukci činí několik
miliónů korun. Jen obnova střechy by
potřebovala téměř milión korun. Kaple je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Rakovník, od které obec obdržela plnou moc k přijetí dotace i k započetí opravy.
Pro letošek bylo obci na opravu
kaple přiděleno 165 tisíc Kč

OPRAVY
OBECNÍHO MAJETKU
MIMO DOTAČNÍ
PROJEKTY
Z vlastních zdrojů obce byla v letošním roce provedena celková rekonstrukce osvětlení v budově základní školy, které požadovala hygiena. Jednalo se o výměnu zářivek ve
všech třídách, učebnách i v knihovně. Také osvětlení tabulí muselo být
vyřešeno instalací světel. V učitelském bytě ve druhém patře budovy
byla provedena výměna oken, neboť
byt byl v zimním období neobyvatelný. Další požadavky jsou na opravy okapů a odstranění pronikání dešťové vody do školní kuchyně a výměnu oken v učitelském bytě v prvním
patře.
Mimo dotační projekty byla provedena celková rekonstrukce nebytových prostor v budově OÚ k účelu využití pro ordinaci praktického lékaře.
Zde je nutno dořešit vytápění ordinace. Vynaložené náklady na tuto přestavbu dosáhly 400 tisíc korun. Upravit ordinační hodiny lékaře tak, aby
to vyhovovalo občanům, však není
v možnostech obecního úřadu. Další úpravy v budově obecního úřadu
provádějí zaměstnanci obce.
Opravy bytu v objektu sokolovny,
který je též majetkem obce, si provádějí noví nájemníci manželé Černých
vlastními náklady.

UDÁLOSTI V OBCI
Od minulého vydání Občasníku se v obci sešly události hodné pozornosti i odsouzení. Těmi
velice pozitivními událostmi byla
oslava Dne matek 9.5.2009 v sokolovně. Pozornost zasloužila
všechna vystoupení, ať to byl hostující ženský pěvecký sbor Magistrae Raconenses a mažoretky Sokola Rakovník nebo vystoupení
žáků místní MŠ a ZŠ. Největší ovace sklidilo výrazné a choreograficky výtečně zvládnuté vystoupení
místních žen.
Další zdařilou akcí, o kterou se
zasloužila místní mládež byly Staročeské máje dne 16.5.2009 a stavba krále historickým způsobem
přes kladku a lana. O obě akce se
zajímala média.
Média se ovšem zajímala též o
událost, která se setkala s jednoznačným odsouzením veřejnosti, tj.
zničení sochy pana Kroba „Otevřená náruč“ a památného křížku, které bylo zjištěno dne 2.7.2009. Bohužel lidé, kteří si tímto způsobem
léčí pošramocené sebevědomí, lidé
psychicky labilní, kteří se nedokáží
uplatnit či vyniknout v normálním
životě, byli, jsou a budou. Smutné
na tom je, že způsobili sobě i ostatním škodu ve výši čtvrtmiliónu korun a pokud bude obec muset vrátit
dotaci, kterou na sochy dostala, tak
se částka vyšplhá ještě výše.

Zničená socha.
Další škoda, která nebyla zaviněna lidskou rukou, ale vichřicí
byla obci způsobena pádem stromů na střechu hostince U Tří lip
dne 23.7. Událost se naštěstí obešla bez zranění a vyčíslenou škodu
uhradí pojišťovna.

TOPENÍ
NA BIOMASU
Ve čtvrtek 17.9.2009 se v sokolovně sešli místní obyvatelé, kteří se
chtěli dozvědět podrobnosti o zamýšleném projektu centrálního vytápění obce biomasou. Tento projekt nabízí občanům možnost připojení k ekologickému zdroji tepla.
V současné době se pracuje na projektové dokumentaci a podkladech
k územnímu rozhodnutí. Součástí
projektu budou i jednotlivé přípojky pro občany, kteří projevili či projeví o připojení zájem. Pozdější napojení na centrální systém je samozřejmě možné, zájemce si ovšem přípojku bude hradit sám. Akce se bude
realizovat pouze v případě schválení
žádosti o dotace z fondu EU.
Součástí dokumentace je i prohlášení vlastníka objektu, že nebude používat neekologické zdroje tepla. Dodržení tohoto prohlášení je
věcí vlastníka. Spalováním nekvalitního uhlí či jiných nevhodných látek se občané vystavují postihu již i
nyní podle současně platné legislativy. Dotace poskytuje EU právě na
zlepšení čistoty ovzduší. Čistota obce
je zájmem všech občanů, nejen matek s malými dětmi.
Smlouva s dodavateli biomasy
musí být též součástí projektu. Sys-

VETERÁNSKÁ LIGA
Před deseti lety byla v okrese Rakovník snaha o založení veteránské ligy v kopané. Nápad
skvělý,ale životnost byla jepičí. Na
lounsku tato soutěž funguje již
osm let a má stále více příznivců
a obdivovatelů. Do této skupiny se
v roce 2007 připojil i tým FALCO
KOUNOV. Duší celého nápadu a
hlavním organizačním pracovníkem je pan Petr Ryska. V soutěži
je zapojeno osm mužstev a hraje
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tém bude provozovat obec svými
pracovníky (vzniknou pracovní místa pro občany obce). Topné období není stanoveno, kotel je plně automatický a záleží na jeho nastavení.
V případě poklesu venkovní teploty
pod stanovenou mez kotel sám zapíná bez ohledu na roční období.
Každá nemovitost bude mít vlastní měřící zařízení a každý zaplatí pouze to, co protopí. Náklady na
centrální topení biomasou jsou nižší
než individuální topení uhlím. Doporučená cena je 260,- Kč/GJ. Jednotka GJ odpovídá zhruba 1,2q protopeného uhlí. Teplo lze regulovat
podle potřeb každé domácnosti, výhodou je bezpracná obsluha a rovnoměrné vytápění.
V nejbližší době budou zaměstnanci firmy BIOSA obcházet nemovitosti, jejichž vlastníci projevili o
vytápění zájem a domlouvat s nimi
podepsání souhlasu se vstupem na
soukromý pozemek, který je nutný
k územně plánovací dokumentaci.
O topení projevilo do současné doby
zájem dostatečné množství občanů
na to, aby se mohlo s projektem začít. Je na rozhodnutí ostatních, zda
se připojí k projektu hned (zdarma),
později (za peníze) nebo vůbec ne.
O dalších krocích budete průběžně informováni. Vzhledem k náročné administraci projektu a zdlouhavým schvalovacím řízením, je nejdříve možný termín pro zahájení
stavby rok 2011.
se systémem podzim – jaro. Hrajícím dnem je pondělí od 17 hodin.
Veteránskou soutěž za FALCO
KOUNOV hrají i známé tváře dosud ještě aktivních fotbalistů a jiní,
kteří s aktivní kopanou již skončili. Ze známých tváří to jsou Martin
Koksák, Láďa Dušek, Petr Dubský,
František Kalaš a řada dalších.
Veteránská liga má své kouzlo,
a kdo tomu nevěří, ať se přijde podívat!
Příspěvek poskytl
pan Roland Amler

