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Šimon a paní L. Fečíková.
Předsedou revizní komise byl
zvolen pan Mgr. Petr Švorc,
a jejími členy se stali pan J.
Škaloud a pan A. Herink. M.
Miclík je člen zastupitelstva.

Vážení spoluobčané!
Moje působnost ve funkci, i ostatních zastupitelů
je na samém počátku, budu proto jenom krátce
přát všem spoluobčanům v novém roce aby se nám
práce dařila, abychom se uměli radovat ze všeho
dobrého, co se povede a tak byli co nejvíce
spokojeni. K tomu je jistě třeba dobrého zdraví
nám všem.
Děkuji
předem
všem spoluobčanům za
spolupráci, při plnění našeho motta
„ZA KRÁSNÝ RABAKOV“
Zdraví Vás starostka obce
Jiřina Steklá
Volby do obecního
zastupitelstva

Jistě nejsledovanější letošní
akcí v naši obci byly vyrovnané
volby do obecního zastupitelstva,

konané 10. a 11. října, kterých
se zúčastnilo z 51 zapsaných
voličů 38, což je 74,51%.
Ustanovující schůze nového
zastupitelstva se poté konala 10.
listopadu. Na post starosty byla
navržena a později schválena
paní Jiřina Steklá. Na post
místostarosty byla navržena
a schválena S. Doubková.
Na další veřejné schůzi 19. list.
byly obsazeny další zákonem
stanovené funkce. Předsedou
finanční komise se stal pan Jiří
Živný, jejími členy pak pan

Foto J. Steklý

Ze zasedání zastupitelstva
Protože se v letošním roce konaly
kromě voleb do parlamentu EU,
i volby do obecního zastupitelstva.
Konalo se celkem 10 veřejných
zasedání,
na
kterých
byla
projednávána běžná agenda týkající
se obce. Poslední veřejné a
slavnostní
zasedání
starého
zastupitelstva se konalo v sobotu 27.
září a o zasedáních nového
zastupitelstva
již bylo psáno
v předcházejícím článku.
Jen upozornění, poslední opět
slavnostní zasedání se uskuteční na
závěr roku 27. prosince.
V letošním roce se během měsíce
srpna provedla oprava povrchu
cesty u Pilského rybníka. Nový
asfaltový povrch až k čp 17
provedla údržba komunikací a silnic
Mnich. Hradiště v hodnotě 162tis.
Kč. Zbytek cesty k chatám si
provedli chataři sami.
V květnu
byla
před
OÚ
instalována nová vývěsní deska
v hodnotě 11 tis. Aby byla takto
levná, musely se zakoupit dvě.
Druhá zatím čeká v garáži OÚ na
své umístění.
Podle plánu na tento rok byl
proveden svépomocí i nátěr všech
stožárů VO v hodnotě 12929 Kč.
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Rovněž byl letos našim občanům
poskytnut zcela zdarma odvoz
komunálního odpadu, jak drobného
v popelnicích tak velkoobjemového
v přistaveném kontejneru, který byl
k dispozici
jako
každoročně
začátkem měsíce května.
Další dotace v letošním roce byla
poskytnuta školákům. Žákům ZŠ ve
výši 3000 Kč a středoškolákům činil
příspěvek 4000 Kč.
Rovněž
jako
obvykle
byl
poskytnut příspěvek při narození
nového občánka ve výši 5000 Kč.
Mimořádný příspěvek byl letos
opět poskytnut na letní vlakový
provoz ve výši 2000 Kč, a 1000 Kč
bylo věnováno na zřízení babyboxu
při Klaudiánově nemocnici v Mladé
Boleslavi.
Už nově zvolené zastupitelstvo
odsouhlasilo další již tradiční dotaci
na dopravu, tentokráte 3000 Kč pro
každého seniora.
Zprávu podává kronikář obce
Miloslav Švorc
(z materiálů poskytnutých bývalým starostou
panem A. Živným a novou starostkou paní J.
Steklou.)

KRONIKA
Určitě přijde do kroniky
Narození:
Syn Jakub se v březnu narodil
manželům Živným čp 25.
A dcera Eliška se v září narodila
manželům Švorcovým čp 12
Přejeme hodně radosti

Výročí:
65.tileté výročí letos oslavil:
Adolf Herink
Božena Švorcová
70.tileté výročí letos oslavila
Vlasta Najmanová
80.tileté výročí letos oslavili
František Švorc (čp 27)
Antonín Živný
Všem blahopřejeme

na polích pak kronikář věnuje
celé dvě stránky.
Při dalším čtení se dozvíme
o oslavách MDŽ a květnových
svátků, o sboru požárníků,
o snímkování TBC, a řadě
dalších
zajímavostech
a událostech
týkajících
se
i jednotlivých obyvatel.

Odhlásili se:

Muzeum historických motocyklů
Letošní sezona Rabakovského
muzea historických motocyklů byla
slavnostně zahájena již v sobotu 12.
dubna dnem otevřených dveří, a pro
všechny kdo přišli, bylo připraveno
malé pohoštění.

Šurovská Markéta
Šurovská Aneta
Šurovská Alice
Šurovský Miloslav všichni čp 24
Dostálová Milena čp 23

Volby do EU

Pro tyto volby konané 23. a 24. 5.
bylo do seznamu zapsáno 54 voličů.
K volbám jich přišlo jenom 17, což
je pouhých 31,48%. U nás nebývale
nízká účast.
Po dvou hlasech získaly tyto strany,
KSČM, ČSSD, ANO a Strana
zelených. ODS získala 4 hlasy.
Strana svobodných občanů 3 hlasy,
Česká pirátská strana získala 1 hlas
a 1 hlas byl neplatný.

Stalo se před 50. roky
1965 - „Na letošní rok se bude
dlouho vzpomínat pro jeho
studené a mokré jaro a
v podzimu pro časný nástup
tuhých mrazů a sněhu…“
Takto začíná zápis do kroniky
v šedesátém
pátém
roce
minulého století, a počasí a práci

Kaplička
Při rekonstrukci usedlosti čp 14
byla do oprav zahrnuta i kaplička,
jež k tomuto číslu náleží. Při opravě
kapličky spolupracovali bratranci
Švorcovi, Josef (z Libáně) Ladislav
(z Prahy)

Setkání s kronikou
Na prvním veřejném zasedání
zastupitelstva v roce 2015, bude,
jako každým rokem, přednesen
návrh zápisu do kroniky za rok
2014, k doplnění a schválení.
Na události před padesáti roky si
zavzpomínáme přečtením zápisu
z roku 1965.
Na závěr si můžeme popovídat i o
jiných Rabakovských zajímavostech.
K nahlédnutí budou obě vystavené
Rabakovské kroniky.
Kronikář obce Miloslav Švorc

z cyklu: Pamatujete si?
f oto archiv mš
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