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Sjezd rodáků je za námi, nyní nás
čeká pětiletý plán rozvoje obce.
slovo
starosty
Vážení spoluobčané!
Není to dlouho, co jsme při
příležitosti sjezdu rodáků hodnotili
minulá léta naší obce od jejího
prvopočátku a už tu máme
konec roku 2005 a tím
i hodnocení, jak byl tento rok
pro nás úspěšný.
Tento rok byl pro nás
významný Sjezdem rodáků a
přátel Rabakova, v historii
samostatnosti obce vůbec
prvním. Dá se říci, že sjezd byl
– až na některé organizační
nedostatky – docela vydařený.
Ale už je to za námi a nechci to
proto
dále rozebírat.
Sami
organizátoři tohoto dne 20. 8. 2005
se přesvědčili, že organizovat
takovou akci není jednoduchá věc.
Vyžaduje
to
hodně
času,
pracovního úsilí a zkušeností, aby
vše proběhlo tak, jak by mělo a aby
byli spokojeni úplně všichni.
Celkově ovšem se může s hlediska
obce sjezd hodnotit jako úspěšný.
V obci se letošním roce udělalo
hodně práce za přispění všech
občanů a některých chatových
a chalupářských osadníků, skupiny

pana Jiřího Prágra. Tímto jim
jménem obce a i svým chci
poděkovat. Zvláště pak musím
poděkovat sponzorům, kteří přispěli
materiálně nebo finančně na
zvelebení obce při příležitosti sjezdu
rodáků. Jsou to: Pískovna Ujkovice
(pan Šeda), pan Václav Řezáč
Domousnice, místo starosta pan

František Švorc, kronikář obce pan
Miloslav Švorc, pan Škaloud Jiří,
pan Živný ml., pan František Miclík
a Radovan Živný. Nesmím
opomenout ani paní Ludmilou
Švorcovou a paní Stanislavou
Doubkovou za tradičně výborné
perníčky. Kéž by to v obci i nadále
takto pokračovalo!
I když jsme obec malá, je stále co
v obci zlepšovat: dokončení kaple
na hřbitově, oprava zvoničky,
výměna
osvětlovacích
lamp
veřejného osvětlení za lampy
úspornější, neboť nynější jsou už

nevyhovující. Po celé obci by měly
svítit lampy, jaké svítí před
hřbitovem. Dále je to rozptylová
loučka na hřbitově, vybudování
autobusové zastávky u hřbitova,
oprava komunikace k chatám
včetně asfaltového povrchu. Jsou
ovšem i další úkoly, na které
bychom neměly zapomenout. Jak
vidíte, práce v obci i tak malé,
jako je Rabakov, je stále dost
a dost.
Jelikož je konec roku
a přicházejí Vánoce a Nový
rok, tak mi dovolte, abych
jménem obecního zastupitelstva
a jménem svým, popřál Vám
všem šťastné prožití svátků
vánočních, abyste je prožili
v dobré pohodě a s bohatým
Ježíškem. Do nového roku
zvláště přeji hodně zdraví a štěstí,
a aby pro nás všechny byl rok 2006
ještě lepší a úspěšnější než ten,
který právě končí.
Antonín Živný
starosta obce


Několik zklamání.
Sjezd rodáků a přátel naší obce
byl mimo pozitivních dopadů
poznamenán též i řadou zklamání.
V červnu jsem byl na veřejné schůzi
obecního zastupitelstva pověřen
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přípravou a organizací sjezdu.
S pány Miclíkem, M. Švorcem
a Steklým jsme sjezd pečlivě
připravovali. Závěr přípravy měl být
proveden na srpnové veřejné
schůzi, týden před sjezdem. Zde
měly být rozděleny jednotlivé služby
a vytvořena malá skupina občanů
pro případ rychlého nasazení
k řešení nějaké nepředvídané
situace během sjezdu. Místo toho
však došlo k prvnímu zklamání.
Účast na této schůzi byla nulová,
zájem občanů o sjezd žádný.
Dalším zklamáním bylo v den
sjezdu to, že se nedostavil kiosek
s občerstvením. Tento kiosek jsem
sjednával osobně celkem třikrát a
nic nenasvědčovalo, že by mohlo
dojít k tomu, k čemu došlo. Zřejmě
jsem nedal předem patřičný
úplatek, jak je dnes všeobecně
zvykem. To byla asi závažná chyba
a stále platí, že chybami se člověk
učí. Faktem ovšem zůstává, že tato
chyba poznamenala všeobecnou
náladu. Pod vlivem této mizerné
nálady dopadl i můj proslov a byl
zřejmě pro řadu přítomných také
zklamáním. Inu když se nedaří,
nezůstává jen při jednom.
Účast rodáků na sjezdu byla též
zklamáním. Na počet rozdaných
pozvánek byla účast poloviční. Ale
jak se říká: „Něco zlého na něco
dobrého“. Dobré je to, že alespoň
ostuda byla poloviční. Dobré bylo
nakonec i to, že se nedostavil
kiosek, neboť i jeho výdělek by byl
poloviční než se uvažovalo.
Závěrem jen takovou všeobecnou
úvahu. Známe to, že při sebevětší
snaze se málokdy daří věci provést
stoprocentně. Na kolik procent se
povedl náš sjezd, nechť si každý
ohodnotí sám.

František Švorc.



Co se nevešlo do bulletinu.
V každém případě by se toho
dalo napsat daleko a daleko víc, ale
také nemuselo vůbec dojít k jeho
vydání. Práce okolo sjezdu rodáků
bylo tolik, že na samotný bulletin mi
zbývalo daleko méně času než by si
zasluhoval. I konečné rozhodnutí
o uspořádání sjezdu bylo vyřčeno
necelé tři měsíce před zahájením.
A také šlo o novum, s kterým neměl
nikdo z nás žádné zkušenosti
a zadat tuto práci profesionálům,
o což jsme se rovněž pokoušeli, by
si vyžádalo, při tak malém rozsahu
zadání a výtisků, značně vysoké
náklady (v propočtu asi 200 Kč na
jeden výtisk). Navíc mnoho času by
nám to neušetřilo, neboť podklady
pro jednotlivé články bychom
museli zpracovat zase my sami.
Proto na organizačních schůzkách
padlo rozhodnutí pro tu variantu,
v jejíž podobě se vám bulletin
dostal do rukou. Já jsem řadu nocí
strávil nad počítačem a vyhledáváním údajů v kronice. Řadu dnů
jsem strávil objížděním tiskáren,
kde by nám bulletin vydali, a musím
říct, že všude kroutili hlavou nad
tím, že hodláme vydat takovou věc
za dva měsíce, když běžný termín
bývá i rok. Nakonec nám vypomohl
OÚ Domousnice se svou kopírkou.

Problém bylo i to, o čem psát.
Námětů je pochopitelně spousta,
vždyť jen v samotné kronice
najdete na sta stránek popsaných
řadou zajímavých sdělení, která vás
zaujmou svou tajemností historie
a zároveň tím, že se bezprostředně
dotýkaly nás a našich předků. Za
pozornost stojí i současné dění
v obci. Změna tváře obce, složení
obyvatel, nová výstavba a další
a další. Celé romány by se daly
napsat o osudech zdejších usedlostí
a o jejich obyvatelích. Vždyť každý
dům i člověk, každý strom, kámen,
květ i ta hrouda stokrát obrácená,
všichni mají svou historii a svůj
osud, který je odlišuje a zároveň
spojuje v bezpočtu obměn. Mým
záměrem proto nebylo vše popsat,
což by bylo zhola nemožné, ale
nechat čtenáře jen nahlédnout do
minulosti i současnosti naší malé
vesničky a nechť pak každý sám
sobě sáhne do vzpomínek a z nich
vyloví to, co jeho zájmem je.
Švorc Miloslav - kronikář

Zpráva
obecního
úřadu
 Ze zasedání zastupitelstva.
V roce 2005 se konalo 6 veřejných
zasedání obecního zastupitelstva.
Zastupitelstvo se zabývalo těmito
hlavními úkoly:
Rozpočet a hospodaření obce na
rok 2005. Rozpočet byl upraven,
příjmy 374.000 Kč a výdaje rovněž
na 374.000 Kč.
Likvidace komunálního odpadu –
vydávání známek.
Přípravy sjezdu rodáků – pořádek
v obci a organizační zajištění.
Občanské záležitosti životní jubilea
a noví občané.
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Vybírání poplatků za hroby na
dalších 5 let. Podařilo se dosud na
90%.
12. 12. 2005 obecní zastupitelstvo
schválilo pětiletý plán obnovy
venkova obce Rabakov, aby obec se
dále rozvíjela. Jsou to následující
opatření:
- výměna osvětlení
- dokončení kaple na hřbitově
- oprava zvoničky
- zřízení rozptylové loučky na
hřbitově
- zřízení autobusové zastávky
u hřbitova
- oprava komunikace k chatám
- vybudování chodníku
- výsadba zeleně v celé obci.

Závěrem si dovolujeme jménem
obecního zastupitelstva pronést
přání všeho nejlepšího k vánocům a
hodně zdraví do nového roku 2006.
Zprávu podává místostarosta OÚ
František Švorc


Pár řádků
z kroniky
Nazpět o padesát let
„19. července přehnala se naším
krajem bouřka s vichřicí, lijavcem a
kroupami. Slibné obiloviny rozváleny
a kroupami hodně poškozeny…“ tak
to
se lze dočíst v kronice
v padesátém pátém roce a bylo to
krupobití opravdu nebývalé, sám se
pamatuji, že příkopy kolem silnice
byly plné krup a ještě druhý den se
daly nabírat lopatou. Škody byly
značné téměř na všem, tak třeba
ztrátu na máku komise od pojišťovny
odhadla na 45%, traviny na semeno
dokonce na 75%, ale jak kronikář
dodává, skutečná škoda byla daleko
vyšší.
Dále se můžeme dočíst nejen o
běžném dění, jako jsou schůze,

oslavy MDŽ, občanské záležitosti a
podobné, ale i o zřízení nového
písečníku v kocourku apod.
Za zmínku jistě stojí i zápis o čp.2
kde je uvedeno že „Dne 1. listopadu
odebral ONV koně a přidělil je JZD
v Korytech. Několik dní poté
odebralo si JZD Veselice 4 kusy
ovcí. A několik kusů drobnějšího
inventáře, který tam ještě zbyl,
prodáno místním zájemcům.“ K tomu
dodává: „A tak se točí kolo osudu!
Bývalo tak před padesáti – ba ještě
před třiceti roky tohle hospodářství
snad nejlepší a nejbohatší ve vesnici.
A když se tak dívám na ta léta
zpátky, řekl bych, že smrtí paní
Erbenové (poz. - zemřela v r. 1930),
vzorné hospodyně, počal sestup
k úpadku.“

Určitě přijde do kroniky za r.

2005
Občanské záležitosti
Narození
Rodičům Šimonovým čp. 29 se
letos v dubnu narodila dcera Klárka
Přejeme hodně radosti.
Jubilanti
Paní Miclíková Marie 89 let; pan
Práger Jaromír 85 let; pan Čížek
Vilibald 83 let; paní Švorcová
Ludmila 80 let; paní Švorcová Alena
70 let a paní Živná Blažena 60 let.
Srdečně blahopřejeme.
Noví občané
Pan Svatoš Josef a paní Svatošová
Miloslava oba čp. 18; pan Herink
Adolf čp. 22; pan Šůrovský Miloslav
a slečna Ištoková Markéta oba čp
24;
Vítáme vás u nás.
Promoce
Letos na Přírodovědné fakultě
Karlovy University promoval Švorc
Petr.
Gratulujeme.

Výstavba
Letos byl zkolaudován rodinný
domek manželů Svatošových, a
dostal číslo popisné 18. Před
muzeem v čp. 5 si jeho majitel
nechal zavézt příkop a zřídil tam
parkoviště pro návštěvníky muzea.
Do výstavby lze zahrnout i páce,
které byly provedeny pro zlepšení
vzhledu obce ke sjezdu rodáků.
Na hřbitově bylo u kaple rozebráno
schodiště, které se i přes několikeré
opravy
stále
rozpadávalo
a
odstraněna byla i stříška nad ním,
která už rovněž neplnila svůj účel, a
zatékalo pod ní. Na totémž místě
bylo vybudováno nové schodiště a
nová stříška, která bude dokončena
příští rok.
Před čp. 14 byla provedena
rekonstrukce kaple zasvěcené P.
Marii, včetně opravy fasády a
natření oplůtku.
U křížku bylo rovněž natřeno
oplocení a odborně provedena
úprava zeleně.
Před zastávkami ČD a autobusu
byly vydlážděny potřebné prostory
zámkovou dlažbou a dolení zastávka
byla opatřena novým nátěrem včetně
sloupů veřejného osvětlení.
Nového nátěru se dostalo i
ostatním sloupům v. os. téměř po
celé obci převážně zásluhou občanů,
kteří si nátěr provedli před svými
domy sami. Bylo vyměněno i několik
lamp za nové.
Barvou na beton byla vylepšena i
podlaha v požární zbrojnici.
Opravy a natření se dočkala i oboje
vrata na hřbitově.
Prostě práce přehršel a to
nemluvím ani o sekání trávy, které
bylo letos pro mokré počasí více jak
jindy. Tak snad nebyl Rabakov ještě
nikdy upraven. Inu nádhera!


Pozvánka
Máte-li zájem o to, dozvědět se o
historii našich předků a naší
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vesničky co nejvíc, zvu vás jako
každoročně na další posezení
s kronikou k nám do „STARÉ
SEDNICE“ čp. 12. První setkání
bude již v prosinci v pátek 30. od
18 hodin. Můžeme si přitom udělat
malý nácvik na Silvestra a zároveň
si popovídat o starých zvycích
u nás. Další setkání budou vždy
v pátek od 18 hodin, ale změna
bude v tom, že budou častěji a to
každých čtrnácte dní, to je: 13. 01.
06; 27. 01. 06; 10. 02. 06
a poslední 24. 02. 06. Námětem
čtení budou čtyřicátá léta, která
mají bohatší zápisy nežli předešlé
roky. Proto těch setkání plánuji
více, ale můžem se dohodnout i na
jiné
strategii.
Rovněž jako
každoročně budou promítány
záběry z kamery pana Steklého.
Uskuteční se drobné výstavky
s historickou i jinou tématikou.
Rozhodně nebude na škodu, když
přinesete
i vlastní materiál
k obohacení našich setkání. Jak
písemnosti, tak i fota, videa, sbírky
apod.
Švorc Miloslav – kronikář



7 - Dragounová Marcela
8 - Vystrčilová Marie
9 - Steklý Josef
10 - Najman Jiří, Najmanová Vlasta,
Nutilová – Gavláková Stanislava,
Gavláková Lada, Gavlák Lukáš, Gavlák
Michal
11 - Čížek Vilibald, Procházka Michal
12 - Švorc Miloslav, Švorcová Božena,
Švorc
Petr,
Švorcová
Ludmila,
Doubková Stanislava,
13 - Škaloud Jiří, Škaloudová Svatava,
Škaloudová Markéta
14 - Švorc Václav
15 - Začal Luděk
16 - Pfeiferová Monika
17 - Pečenková Karla
18 - Svatoš Josef, Svatošová Miloslava
19 - Vošvrda Radek
20 - Štěpán Bohuslav
21 - Švorc František
22 - Herink Adolf
23 - Nitrayová Věra
24 - Šůrovský Miloslav, Ištoková
Marketa
25 - Živný Jiří, Živná Blažena, Živný Jiří
ml.
26 - Živný Antonín, Živná Věra, Živný
Radovan
27 - Švorc František, Švorcová Alena
28 - Šrajla Zdeněk, Čerychová Věra
29 - Šimon Marek, Šimonová Hana,
Šimon Vojtěch, Šimonová Klára
30 - OÚ Rabakov
31 - Pfeiferová Monika
33 - Miclík Martin, Miclíková Petra,
Miclík Martin
E. č. 004 – Práger Jaromír
Antonín Živný starosta obce

sjezd rodáků

starosta při opravě hřbitovní brány

Obrazové střípky z letošního roku

Obyvatelé a uživatelé domů
podle čísla popisného
Čp.
1 - Jíra František, Jírová Libuše, Fečík
Miroslav, Fečíková Libuše, Fečík Matůš
2 - Dvořáková Miroslava
3 - Banýr Václav
4 - Aust Robert
5 - Miclík František
6 - Rodina Majcharčikova

místostarosta při projevu
výstava kronik
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