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Omlazené zastupitelstvo přišlo s
Mikulášem. Co nadělí občanům?

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych jménem svým a
jménem obecního zastupitelstva Vám popřál šťastné
prožití svátků vánočních
a v novém roce hodně zdraví,
štěstí a vzájemného porozumění. Aby ten příští rok
2007 byl ještě lepší, než ten rok
minulý.
Antonín Živný starosta

Zpráva
obecního
úřadu
 Ze zasedání zastupitelstva.
V tomto roce se konalo 9 veřejných
schůzí obecního zastupitelstva. Z toho 6
bývalého a 3 nově zvoleného.
Zastupitelé se zabývali především těmito
úkoly:
 Rozpočet obce na rok 2006 byl
vyrovnaný, příjmy i výdaje činily 340 tisíc
Kč. Zastupitelstvo schválilo rozpočet jako
vyrovnaný.

 Ptačí chřipka. Zastupitelstvo mimo jiné
zprostředkovávalo občanům informace
o této nemoci a opatření proti jejímu šíření.
 Rekonstrukce veřejného osvětlení. Na
tuto rekonstrukci byla žádána dotace ve
výši 100 tis Kč, kterou se podařilo zajistit
u Krajského úřadu Středočeského kraje.
 Volby do poslanecké sněmovny,
senátu a volby do obecního zastupitelstva.
 Návštěva hejtmana Středočeského
kraje. 8. srpna naší obec navštívil hejtman
ing. Petr Bendl, který krátké setkání se
starostou a občany hodnotil velmi kladně.
 Železniční trať Kopidlno – Bakov n/J.
Na základě analýz a stanovisek obcí bylo
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rozhodnuto o zachování tohoto žel. spoje
i pro rok 2007.
 Vítání občánků. V září jsme oficiálně
přivítali nového občánka – Klárku
Šimonovou.
 Oprava kaple na hřbitově byla
dokončena.
Bývalí zastupitelé ukončili své volební
období s tím, že všechny plánované
i mimořádné úkoly byly v pořádku splněny.
Ustavující schůze nového zastupitelstva
se konala 4. listopadu.
Nové zastupitelstvo na následující
veřejné schůzi prezentovalo rámcové
priority, které si vytyčilo na následující
čtyřleté funkční období:
a) vybudování rozptylové loučky na
místním hřbitově
b) oprava místní zvoničky
c) vybudování autobusové zastávky u
hřbitova a příprava projektu na lesopark
tamtéž
d) rekultivace
pozemku
kolem
transformátorů
e) převedení písečníku před hřbitovem
z obce Bačalky na obec Rabakov
s výhledem na jeho zavezení a vybudování
parkoviště
f) udržovat obec v takovém stavu
v jakém je a stále ji vylepšovat.
Z konkrétních úkolů na rok 2007
například lze zmínit:
- zpracování a podání žádosti o dotaci
na vybudování rozptylové loučky
- zřízení a provozování povinné
elektronické desky, kterou naše obec stále
nemá, za což jsme neustále kritizováni.
Zastupitelstvo bude přijímat jakékoliv
podněty občanů obce na zpříjemnění a
zkvalitnění našeho společného života na
Rabakově.
Závěrem bychom chtěli popřát všem
občanům a jejich blízkým veselé Vánoce,
pevné zdraví a mnoho štěstí a úspěchů
v novém roce.
Zprávu podává místostarostka OÚ
Hana Šimonová

 Poděkování
Jelikož pan František Švorc
ukončil činnost jako správce
hřbitova a tuto činnost už nemůže
vykonávat,
musím
mu
poděkovat za vzornou údržbu
hřbitova, o kterou se staral
plných 10 let. Za to mu patří vřelý
dík.
Antonín Živný starosta obce

Pár řádků
z kroniky
Nazpět o padesát let
Opět zajímavé počtení. Kronikář
v roce 1956 píše hned zkraje o
velkých mrazech, které prý u nás
tehdy dosáhly až -33°C. Nepřežily to
téměř všechny ořechy.
Mezi
různými
zprávami
o
občanských
záležitostech
se
dočteme i o sňatku našeho
místostarosty.
Zmínka je tu i o výměně sloupu
u zvoničky. První sloup byl podle
zápisu z roku 1858.
Další zápis hovoří o první televizi u
nás ve vsi, kterou si zakoupili
Adáškovi čp. 13.
Je tu i zápis o stavbě prvních chat
na hrázi Pilského rybníku pod
hřbitovem.
Zřízeno
bylo
tehdy
také
Hospodářské družstvo v Domousnicích pro výkup obilí, brambor a
ovoce.
Správa silnic v katastru naší obce
odkoupila
pozemek
od
p.
Fadrhoncové a zřídila tu pískovník.
Zajímavé čtení je i o snížení cen
spotřebního zboží a o povinných
dodávkách zemědělských výrobků.

Více a podrobnosti se můžete
dozvědět na setkání s kronikou, na
které vás tímto srdečně zvu.

Určitě přijde do kroniky
za r. 2006
Občanské záležitosti
Jubilea
Významné výročí 90 let letos
oslavila naše nejstarší občanka paní
Marie Miclíková
70. výročí oslavil pan Jíra František
60. výročí oslavil pan Miclík Frant.
Všem oslavencům poblahopřáli a
předali malý dárek i zástupci obce.
Noví občané
K trvalému pobytu se přihlásila
paní Alena Herinková
Vítáme vás u nás.
Úmrtí
16. 6. zemřel pan Jaromír Práger,
poslední rozloučení s ním bylo 23. 6.
v kapli na místním hřbitově.
Vítání občánků
Tato
slavnost
byla
letos
uspořádána 27. 5. pro malou Klárku
Šimonovou.
Volby

Volby do parlamentu
se konaly 2.a3.6. Počet voličů 41,
volilo 35.
Strana
Nezávislí
ODS
ČSSD
Pravý blok
KSČM
KDU - ČSL

číslo
6
9
10
14
20
24

Počet hlasů
1
12
12
1
2
7

Volby do senátu se konaly
20.a21.10. druhé kolo 27. a 28.10.
Počet voličů 41, volilo 35 a v druhém
kole 21.
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Strana
KSČM nezáv.
ODS
Zelení
ČSSD
SNK Eu.Dem.

č kandidát

Hlasy Hlasy

1
3
4
5
7

1.kol 2.kol
2
13
9
4
7
12
2

Jakubec
M itlener
Čejka
Jermář
Šverma

Volby do zastupitelstva obce se
konaly 20.a21.11. Počet voličů 41,
volilo 36.
Kandidát
Živný Antonín
Šimonová Hana
Najman Jiří
Živná Blažena
Šrajla Zdeněk
Miclík František
Herink Adolf
Svatoš Josef
Šurovský Miloslav

věk
72
31
68
61
45
59
57
65
25

Počet hlasů
31
34
30
32
30
33
31
30
32

Ustanovující zasedání
proběhlo 4. 11. za přítomnosti všech nově
zvolených zastupitelů. Na tomto bylo podle
předepsaných regulí stanovených zákonem
ustanoveno nové zastupitelstvo v tomto
složení:
Starostou obce byl zvolen
Antonín Živný
Místostarostkou
Hana Šimonová
Předsedou kontrolního výboru
Zdeněk Šrajla
Předsedou finanční komise je
Josef Svatoš
Předsedkyní
komise
pro
občanské záležitosti se stala
Blažena Živná.
Dalšími členy zastupitelstva jsou
Adolf Herinek, František Miclík
a Jiří Najman.
Zastupitelstvo dále schválilo, aby
hospodářkou obce byla i nadále
Blažena Živná.
Všichni jmenovaní předsedové
výborů a komisí a hospodářka, byli
zvoleni všemi 9 hlasy.

Byly učiněny kroky pro zřízení
rozptylové loučky na hřbitově, ale
realizace je závislá především na
dotaci.
Veřejné osvětlení.
Nákladem 176 tisíc Kč byla
provedena
obnova
veřejného
osvětlení. Byly vyměněny lampy za
nové s nižší spotřebou energie.
Částka 100 tisíc Kč z nákladů byla
uhrazena z dotace Krajského úřadu.
Stavební úřad
v Dolním Bousově u nás provedl
kolaudaci chaty 015 pana Koloce
a územní řízení pro stavbu garáže u
pani Rajnyšové na pozemku u čp 2

Ostatní události

Mikulášská nadílka
2. 12. byla novým zastupitelstvem
a pod vedením paní Šimonové
uspořádána Mikulášská nadílka
nejenom pro děti jsoucí v obci, ale
i pro vnoučata starousedlíků. Sama
nadílka proběhla pod taktovkou
Mikuláše (p. Prager) který naděloval
i uhlí a oříšky, prý za malé hříšky, ale
především sladkosti za odříkané
básničky, čímž si získal sympatie
všech dětí. A hodný čert (p. Šrajla)
poslouchal Mikuláše na slovo.

Návštěva krajského hejtmana
8. 8. naši obec navštívil hejtman
středočeského kraje pan ing. Petr
Bendl v rámci své cesty obcemi
regionu, kterou vykonal na kole
v doprovodu tisku a několika
spolupracovníků, mezi nimiž byl i pan
Vynikal, starosta Dolního Bousova
a člen krajského zastupitelstva.
Celou výpravu očekával na svém
kole náš starosta na jižním okraji
obce a po dobu návštěvy je na něm
doprovázel.
Nejdříve
navštívili
muzeum pana Miclíka a poté je
očekával hlouček občanů u budovy
OÚ, kde je mimo jiné přivítala
vozíčkářka paní L. Švorcová vřelým
slovem
a
ošatkou
perníčků
ozdobených k této příležitosti.
V zasedačce
na
OÚ
pak
následovalo
posezení
s malým občerstvením.
V debatě
přišla řeč i na rušení dráhy, ale
žádný příslib v náš prospěch nepadl.
Při odjezdu hosté ještě navštívili
náš vzorně udržovaný hřbitov.

Stavební
Hřbitov
Letos byla dokončena úprava
schodů a stříšky nad nimi. Rozpočet
činil 150 tisíc Kč, ale náklady se
podařilo snížit přibližně na 90 tisíc
Kč.
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Pronájem pozemků
V obci probíhá již druhým rokem
řada jednání o pronájmu polností
v katastru obce. Před dvěma roky tu
Ledecká společnost ČESKÝ CHOV
ukončila pronájem a o část pozemků
projevil zájem soukromý zemědělec
pan Šťastný z Jabkenic. Bohužel tím
způsobem, že na polích začal
hospodařit, aniž by jednal byť
s jediným vlastníkem pozemků a i po
snaze některých z nich navázat
s ním kontakt, jednal s nimi dost
nevybíravě, což vedlo ke spojení
těchto majitelů a na schůzce padl
návrh požádat jiného soukromého
zemědělce pana Heřmanského ze
Semčic. Ten se po dohodě na další
schůzce pozemků ujal a s majiteli
uzavřel nájemní smlouvy. I když část
polí prohnojil chlévskou mrvou, od
hospodaření na nich ustoupil, pro
neshody s panem Šťastným, který již
získal na tyto pozemky dotaci
a nechtěl mu ji postoupit. Proto došlo
k
jednání
se
Zemědělskou
společností Březno a později
i k pronájmu pozemků. Ta se ujala
všech pozemků i těch, na které
nebyly poskytnuty dotace, ale odmítli
z nich platit nájem, pouze náhradu za
daň z nemovitosti, až do doby, než
získají opět dotace. Pro zajímavost
ještě uvedu výši nájemného, která
u nás činí přibližně 190Kč za hektar
a daň vychází asi na 130Kč/ha.
Úroda
Nebývalá úroda ovoce především
jablek naplnila hodně kontejnerů ve
výkupně u Najmanů, kteří je
vykupovali 1 kg za 1,40 Kč. Švestek
byla rovněž hojnost i přes silný
propad kvůli suchu a šárce, ty se
vykupovali 4 Kč za kilo. I třešní
a ostatního ovoce bylo dosti. Tady se
však na sklizni podílela i hejna
špačků.

opatření daleko přísnější a jejich neplnění
mohlo mít za následek i zrušení chovu.
Největší obavy byly z migrujícího ptactva,
které tuto nemoc rozšiřovalo ponejvíce a
prakticky do celého světa. S létem panika
opadávala a média se o ní přestala zajímat.
Ale kdo ví, co by kdyby?

Pojízdná prodejna
Od září do naší obce dojíždí malá
pojízdná
prodejna
s pekařskými
výrobky, ale k dostání tu jsou i mléko,
tvaroh, jogurty, rybí salát a jiné. Na přání
doveze i vajíčka apod. Sortiment je
poměrně bohatý a i ceny nejsou
přemrštěné. Staví u nás na dvou
místech. U zvonku a u hřbitova.
Ptačí chřipka
Postrachem letošního jara se stala
mediální kampaň kolem ptačí chřipky,
až smrtelné to nemoci divokého
ptactva. Jelikož tento virus byl hodně
podobný viru Španělské chřipky, na
který zemřelo velké množství lidí a i
v tomto případě došlo k několika
případům přenosu na člověka se
smrtelnými následky (od nás nejbližší
případ se stal v Turecku), byla světovou
zdravotnickou organizací vyhlášena
řada opatření k zamezení šíření této
nemoci. Jedním z hlavních úkolů bylo
hlásit všechny větší uhynulé ptáky
prostřednictvím OÚ, policie, apod. na
hygienickou či veterinární službu.
Uhynulá těla byla potom převezena do
laboratoří ke zjištění příčiny úmrtí. Tak
byla zjištěna přítomnost této nemoci
téměř po celém světě (od nás nejblíže u
Pardubic). Dalším opatřením byla
ochrana domácího a hospodářského
ptactva především zamezením styku
těchto s volně létajícím ptactvem a to
různými
voliérami,
uzavřenými
prostorami apod. Třetím hlavním
bodem byla hygiena a chemická
ochrana chovů. Ve velkochovech byly

Pozvánka
Přijměte pozvání na malé
předsilvestrovské setkání.
Přečteme si pár řádků z kroniky.
Společně zkontrolujeme a doplníme zápis
do kroniky za tento rok. A poté si
popovídáme o tom, co rok dal i vzal,
anebo o tom co nám zrovna slina na jazyk
přinese.
Kdy? V pátek 29. 12. od 18,00 h
Kde? U nás ve „Staré sednici“ čp. 12
Pití: pivo lahvové, limonáda, káva, čaj,
grog.
Jídlo: kdo si co donese.

Švorc Miloslav – kronikář

komínu
stoupá dým
v sednici vánoce voní
v paměti hledám rým
v dáli zvoneček zvoní.
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