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Ze zasedání zastupitelstva

Vážení a milí spoluobčané,
tak jako každý rok, vychází v jeho závěru, za spolupráce
kronikáře pana Miloslava Švorce, náš Rabakovák. Uplynulý rok byl pro zastupitele náročný především v tom, jak
se co nejlépe seznámit s prací a povinnostmi z těchto
funkcí vyplývajících, jako když se všechno dělá poprvé.
Z důvodů velkých průtahů se souhlasnými vyjádřeními
majitelů přilehlých pozemků, především ve vlastnictví státu, se již zřejmě v roce 2015 nepodaří výstavba zpevněných ploch pod kontejnerové vozíky na tříděný odpad,
i když nyní jsou již všechny potřebné doklady k dispozici.
Mnoho času a úsilí bylo vynaloženo ke zmapování hrobových míst a snahy o oslovení jejich nájemců, s výzvou
na prodloužení nájemních smluv a uhrazení nájemného
na dalších deset let.
Na vánoční svátky přeji všem, co nejhezčí jejich prožití
a v novém roce hlavně hodně zdraví, úspěchů v osobním
životě a zdařilé pracovní výsledky ve všech směrech.
Děkuji všem, kteří nám pomohli.

Starostka obce J. Steklá.

Letos se uskutečnilo 6 veřejných
zasedání OZ a poslední nás čeká 28.
12. na kterém bude hlavním bodem
schvalování rozpočtu na příští rok.
Jako každoročně byly odsouhlaseny a vyplaceny tyto příspěvky: pro
každého žáka 2000 Kč, pohřebné
5000 Kč a pro seniory na dopravu
ve výši 2000 Kč.
Dalších 2000 Kč bylo poskytnuto
jako sponzorský dar provozovatelům letní vlakové dopravy na místní
železnici.
Během roku byl opět projednáván
odprodej cesty k Machovům panu
Baliharovi. Po marných snahách
o zachování veřejné cesty, byl nakonec vydán souhlas.
V jarních měsících se porouchal
notebook a před vánoci ho následovala tiskárna. Oboje bylo zakoupeno
nové i s potřebnými kancelářskými
softvérovými programy.
Bioodpad.
Letos vstoupil v platnost zákon
o bioodpadech, který nařizuje všem
obcím zajistit občanům možnost
odkládání bioodpadu (trávy, listí,
drobných větviček apod.) a zároveň
zajistit jeho likvidaci. V naší obci
byla zvolena varianta kompostování. Čehož se ujal pan M. Švorc a pro
případné zájemce přistavoval u OÚ
každý čtrnáctý den v době úředních
hodin vozidlo s přívěsem.
Jak se dalo předpokládat, nikdo
této možnosti nevyužil.
V sobotu 17. 10. byl zorganizován
sběr železného odpadu, a ani této
možnosti nikdo nevyužil.
Zprávu podává kronikář obce
Miloslav Švorc
(z materiálů poskytnutých paní starostkou J.
Steklou.)
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KRONIKA
Omluva
V minulém roce byla nemilým nedopatřením ve zpravodaji opomenuta
rubrika úmrtí: za což se upřímně
omlouváme a doplňujeme, že v roce
2014 zemřeli tito spoluobčané:
Dne 1. 5. 2014 zemřel pan Najman
Jiří ve věku 76 let.
A dne 19. 9. 2014 zemřel pan Švorc
Václav z čp 14 ve věku 64 let.
Oba byli pochováni na zdejším hřbitově do rodinných hrobů.
Upřímnou soustrast
všem pozůstalým
Další chyba nastala v rubrikách
sňatky a odhlášení, kde bylo milně
nahlášeno odhlášení paní Mileny
Dostálové, na místo jejího sňatku, po
němž se dočasně přestěhovala za
svým manželem, ale jelikož nemají
dostavěno, je každý přihlášen u svých
rodičů. Tímto tedy ohlašujeme, že…
Dne 9. 8. 2014 vstoupila do stavu
manželského slečna Milena Dostálová
čp 23, s panem Jaroslavem Kubelkou
z Poděbrad
Přejeme šťastnou cestu společným
životem

Určitě přijde do kroniky
Narození:
26. 4. 2015 se manželům Kubelkovým narodil syn Filip.
Blahopřejeme

z cyklu:

Pamatujete si?

K trvalému pobytu se přihlásili:
Hejduková Kateřina do ev. č. 18
Lepšík Stanislav do ev. č. 03
Vítáme vás u nás
Jubilea:
Steklá Jiřinka 65. výročí a
Švorcová Alena 80. výročí
Blahopřejeme
Úmrtí:
Dne 19. 4. tohoto roku zemřela
paní Marcela Dragounová ve věku
73 let.
Dne 15. 10. zemřela naše rodačka
Miloslava Heršalková rozená Machačová.
Upřímnou soustrast
všem pozůstalým

Stalo se před 50. léty
(1966)
Rok 1966 byl výjimečný, co se počasí týče, abnormální deštivou nadílkou. Jak uvádí kronikář, sena se
z luk kradla poloshnilá, žně začínaly
se zpožděním, brambory se vybíraly
až v říjnu a to ještě za pomocí brigády.
Zajímavý je i zápis o naměřených
srážkách, kde kronikář uvádí dlouhodobé průměrné srážky v našem
kraji, které v přepočtu vycházejí na
2,4 mm. Pro srovnání, v současnosti
je dlouhodobý průměr 2,2 mm.
Takže žádný velký rozdíl.

S počasím jsou vždy spjaty polní
práce a úroda, i o nich se kronikář
poutavě rozepisuje.
V dalších zápisech se dočteme
o studánkách, zájezdech JZD, ale
také kdo zemřel, kdo vstoupil do
stavu manželského a kdo se zasloužil o změnu počtu obyvatel.
Za přečtení stojí i zápis o evidenčních číslech, chatách a další.

Stalo se před 100. léty
Tady nám kronikář pan Franc přiblíží neradostné chvíle I. Světové války. Odvody branců, rekvizice, příděly a jiné neblahé dopady tehdejších
let.

Setkání s kronikou

Tak jako každoročně, bude na
prvním veřejném zasedání zastupitelstva v roce 2016, přednesen návrh
zápisu do kroniky za rok 2015,
k doplnění a schválení.
Na události před padesáti roky si
zavzpomínáme přečtením zápisu
z roku 1966.
A bude-li čas a zájem, mohli bychom se vrátit i o století nazpět,
a nahlédnout do části zápisů kroniky
tehdy ještě Domousnic a Rabakova.
Kronikář obce Miloslav Švorc

Zájezd SPO Rabakov na Moravu 1981
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