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na natření fasády a žlábků vybralo

Vážení Rabakovští spoluobčané!
Nejprve mi dovolte popřát Vám
klidné a šťastné Vánoce plné pohody, a do nového roku 2014, a
k tomu tu pověstnou alespoň kapku krásného štěstíčka.
Děkuji všem kdo v tomto roce přispívali a nadále přispívají k
prospěchu naší obce a ke zlepšování jejího vzhledu. Naše současné
obecní zastupitelstvo vstupuje do posledního roku svého volebního
období a po bilancování tohoto roku rád konstatuji, že i letos byla
naše činnost úspěšná. Plníme vše tak jak jsme si předsevzali a
naplánovali. Posledním, dosud nesplněným úkolem volebního
období je, natření stožárů veřejného osvětlení, a to – jak pevně
doufám – se v příštím roce povede. Také si jistě všímáte, že naše
obec hospodaří dobře a může si tak dovolit přispívat svým občanům,
což nikde kolem nás nedokážou. Jen namátkou připomínám
placení komunálního odpadu všem občanům z obecního rozpočtu,
peněžité dary k jubileím, příspěvky na dopravu školáků a studentů
do škol, příspěvky důchodcům a všem občanům. Chceme tím
alespoň trochu kompenzovat potíže, které mají naši občané, jako v
každé malé obci, potíže s dopravou do zaměstnání, na nákupy, do
škol a k lékaři.
Naše obec je úhledná a dobře udržovaná a máme tu čisté ovzduší.
A já říkám, že Rabakov je oáza klidu a krásné místo k životu.
Za pár dní tu máme nový rok, nové starosti a radosti, spoustu
nové práce. Také to bude rok volby nového zastupitelstva obce.
Naše zastupitelstvo odstupuje a vy si zvolíte nové. Mějte šťastnou
ruku, a už teď se rozhlížejte, koho si tam vyberete. Aby noví lidé v
něm úspěšně navázali na naši práci a obec prosperovala snad ještě
lépe, než za nás.
Antonín Živný - starosta obce

Ze zasedání zastupitelstva
V letošním roce se konalo celkem
5 veřejných zasedání obecního
zastupitelstva. Poslední veřejné
zasedání zastupitelstva bude 30.
prosince 2013, kdy se bude
schvalovat rozpočet obce na rok
2014. Návrh rozpočtu je celkové
příjmy a výdaje 621 000 Kč, tudíž

bude rozpočet na rok 2014
vyrovnaný.
Zastupitelstvo
po
provedené
kontrole
hospodaření
schválilo
závěrečný účet obce za rok 2012
a to:
Daňové příjmy
507.818,96 Kč
Nedaňové příjmy
27.971,92 Kč
Přijaté dotace
58.056,- Kč
Skutečné příjmy
593.846,88 Kč
Skutečné výdaje
587.974,26 Kč
+5.872,62 Kč

Zastupitelstvo dále projednávalo
vymalování
obecního
úřadu
a natření
fasády
a
žlábků
obecního úřadu. Zastupitelstvo

firmu pan Hůlka z Mladé Boleslavi
za stanovenou cenu 33.925,- Kč.
Vymalování
obecního
úřadu
zastupitelstvo rozhodlo, že bude
provedeno svépomocí. Vymalování
provedl pan František Švorc čp. 21
celkovým nákladem 7.850,- Kč
Zastupitelstvo
projednalo
a schválilo finanční příspěvek na
prázdninový vlak 2000,- Kč.
Zastupitelstvo
dále
projednalo
a schválilo
finanční
darovací
příspěvek žákům, a to žákům
základní školy 2000,- Kč žákům
střední školy 3000,- Kč. Jelikož
obec dobře hospodaří a má dostatek
finančních
prostředků,
tak
zastupitelstvo na svém veřejném
zasedání 2. prosince 2013 na návrh
starosty projednalo a schválilo, aby
každému občanu včetně dětí mimo
důchodců byl vyplacen vánoční
darovací příspěvek 1000,- Kč, dále
pak důchodcům byl vyplacen
vánoční darovací příspěvek 5000,Kč.
Zastupitelstvo
v příštím
roce
počítá s posledním úkolem, a to
natření všech stožárů veřejného
osvětlení.
Zprávu podává Antonín Živný

KRONIKA
Určitě přijde do kroniky
Výročí:
65.tileté výročí letos oslavily:
Miclíková Jaruša
Ibričová Ivana
70.tileté výročí letos oslavil
Steklý Josef
75.tileté výročí letos oslavil
Najman Jiří
Zlatá svatba: 14. srpna oslavili
manželé Svatošovi v kruhu rodiny
Všem blahopřejeme.
Přihlásili se:
Živná Milena a
Pilař Jiří, oba do čp. 25
Vítáme Vás mezi námi.
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Odhlásili se:
Minárik Štefan če. 03
Svatby:
V Sobotce na Humprechtě byli 20.
7. 2013 oddáni pan Jiří Živný ml.
s pí. Milenou, rozenou Čermákovou
Z Pískové Lhoty.
Srdečně blahopřejeme.

Stalo se před 50. roky
1964
Hlavní událostí tohoto roku
byly, podle kronikáře volby.
Také se o nich rozepisuje na
třech stránkách.
V zápisu o počasí se zmiňuje
o roku skoupém jak na sníh, tak
i na déšť. Dále se můžeme dočíst
o přestavbě vysokého napětí,
získání stožáru na sušení hadic,
o stavbě dalších chat, o opravě
hráze
u
Pilského
rybníka,
o motocyklové nehodě a dalších
zajímavostech.
Tento rok nikdo nezemřel, ani
se nenarodil, a ani nepřestěhoval,
zato se konala veselka v čp. 14.

Vláček.
Za krátkou zmínku jistě stojí i
průjezd parní mašinky po zdejší
trati o prázdninách. Pro ty co využili
lákavé nabídky, to byl jistě velmi
příjemný zážitek. My jsme se s ní
svezli
z Kopidlna
k nám na
Rabakov, ale byla možnost se s ní
projíždět i po celý den.

Muzeum historických
motocyklů
6. 7. byl den otevřených dveří
nového
muzea
pro
místní
a Domousnické
spoluobčany.
Ten kdo přišel, mohl vidět
opravdu pěkný a nápaditě
upravený
výstavní
prostor
s úžasným počtem vystavených
exponátů
od
samotných
motocyklů, přes auta, sněžné
skútry a jiné výrobky firmy
JAWA až po nezbytná zařízení
a nářadí nutná k jejich provozu.
Setkat se tu můžete i s výrobky
kutilů, kteří využili továrních
komponentů ke zhotovení svých
představ.

Už
v samotné
společenské
místnosti,
která
předchází
výstavní hale a kde si můžete
příjemně posedět při bohatém
občerstvení, najdete již první
exponáty,
které
navodí tu
správnou atmosféru.
Získat tu můžete i upomínkové
předměty na zdejší pobyt.
Přijďte si třebas jen posedět
a nadýchat se té dávné i nedávné
benzinem
vonící
historie,
rozhodně nebudete litovat.
Kronikář obce Švorc Miloslav

Setkání s kronikou
Na prvním veřejném zasedání
zastupitelstva v roce 2014, bude,
jako každým rokem, přednesen
návrh zápisu do kroniky za rok
2013, k doplnění a schválení.
Na události před padesáti roky si
zavzpomínáme přečtením zápisu
z roku 1964.
Na závěr si můžeme popovídat i o
jiných Rabakovských zajímavostech.
K nahlédnutí budou obě vystavené
Rabakovské kroniky.

z cyklu: Pamatujete si?
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