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Dobrou vánoční pohodu,
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
v Novém roce, v novém století a v novém
tisíciletí
vám přejí, obecní zastupitelstvo a váš kronikář

Milénium na Rabakově …
Všude se dočítáme, jak a kde naloží
s oslavami tohoto významného roku, proto jme
se spolu se starostou obce a i s jeho zástupcem,
pokusili sestavit návrh programu toho, co
hodláme ve spolupráci, s naším sborem
dobrovolných hasičů, s muzeem pana Miclíka
a s ostatními občany, uspořádat u nás.

Prvním krokem asi bude uspořádání již
tradičního hasičského bálu, který se bude
konat koncem února. O jeho uskutečnění
není ještě definitivně rozhodnuto, neboť po
zkušenostech z posledních let, kdy začala
silně klesat návštěvnost, váháme o
pokračování v tradici těchto plesů.
Druhým aktem by měla být slavnostní
výsadba stromu století. Měla by to být lípa
a vysazena bude poblíž obecního úřadu.
Pod lípu chceme vložit schránku s údaji o
současnosti na Rabakově.
Třetím aktem bude koncem června,
uspořádání soutěže v požárním sportu 22.
okrsku a ukázkové klání požárních
družstev z pohárových soutěží, naším
sborem.
Zároveň na tyto dny je plánováno
setkání rodáků a přátel Rabakova. Rovněž
by měla být slavnostně otevřena nová
budova obecního úřadu. Zde bude mimo
jiné vystavena i obecní kronika
a uspořádána malá výstavka z historie naší
obce.

Účastníci této akce budou moci
shlédnout i náš vzorně upravený
a udržovaný hřbitov a muzeum
historických motocyklů pana Miclíka.
Věřme, že se vše zdaří dle našich
představ a že nám k tomu bude sloužit
i dobré počasí a dobrá nálada.
-kr-

Obecní úřad
Informace obecního úřadu.
Dne 8. 12. 1999 se konala veřejná schůze
obecního zastupitelstva, ze které vámpřinášíme
několik informací
1) Změna úředních hodin.
Vzhledem k tomu, že v zimním období tu
nejsou chataři ani chalupáři, ruší se páteční
odpolední úřední hodiny. Dále pak pro styk
s občany budou úřední hodiny pouze poslední
středu vměsíci a to od 9h do 11h. Neodkladné
záležitosti lze pak řešit osobní návštěvou u
starosty nebo jeho zástupce. Toto opatření je
zavedeno zdůvodu omezení vytápění
úřadovny elektrickým proudem a bude trvat do
30. 4. 2000.
2) Veřejné osvětlení.
Vdůsledku zdražení el. energie bylo
rozhodnuto omezit veřejné osvětlení tak, že od
ledna 2000 budou v provozu pouze světla u

domů stále obydlených a to po celou noc.
Zbývající světla budou vypnuta.
3) Hřbitovní řád.
Byl projednán návrh vyhlášky hřbitovního
řádu, ve kterém jsou mimo jiné stanoveny nové
poplatky za pronájem místa, vody a likvidace
odpadků. Vyhláška nabude platnost po jejím
schválení na příští schůzi. Placení poplatků bylo
stanoveno na dobu 5 let a to hlavně
zekonomických důvodů. Předběžně uvádíme
výši nových poplatků:
hrobka a dvojhrob
550,- Kč
jeden hrob
350,- Kč
urnový hrob
250,- Kč
obřad v kapli
200,- Kč
4) Výstavba úřadovny.
Vletošním roce výstavba v celku dobře
pokračovala, což je vidět už na první pohled na
krásnou fasádu. Ve vnitřních prostorách zbývá
položit dlažbu, natřít okna, instalace WC,
kuchyňky včetně dveří a vybavení kanceláře.
Nejsou to již velké akce, ale zato náročnější na
finance. Lze tedy předpokládat určité zpomalení
dostavby.
5) Rekultivace písečáků.
I zde se práce zpomaluje proti
předpokládaným termínům. Je to hlavně ztoho
důvodu, že v současné době není vhodný
materiál k zavážení. To ovšem v důsledku
znamená, že se v příštím roce nebude moci
zahájit výsadba lesoparku.
6) Opatření pro příchodroku 2000.
Jelikož je celá řada subjektů v současné
době řízena počítači, může se stát, že přechod
do nového roku 2000 může být poznamenán
například výpadkem el. proudu, plynu, telefonu
apod. Proto je třeba se i na tuto eventualitu
připravit alespoň zásobou vody, potravinami,
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náhradním osvětlením, natankováním benzínu
apod.
7) Občanské záležitosti.
Dne 9. prosince oslavil své 85. narozeniny
náš spoluobčan pan Machač Miloslav. Přejeme
mu hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví,
aby tady s námi ještě dlouhá léta žil a pomáhal
nám alespoň radami ze svých bohatých
životních zkušeností. Za to mu patřínáš dík. Dík
patří i paní Machačové, která se o „ Našeho
Milouše“ tak dobře stará.

…“ a „…dne 22. 6. Zemřel Václav Miclík (drážní
zaměstnanec)…“ a za deset neděl umírá i jeho
dcera Vlasta 2. 10., ve věku 38. let. Zanechala zde
dvě ne zcela odrostlé děti. “ o týden později
umírá p. Zděnka Banýrová, po úrazu na
motorovém vozidle,… a do měsíce nový
pohřeb, v naší malé vsi, letos už šestý, 6. 11.
zemřela paní Anna Bajerová. Bezmála
devětaosmdesát let …“.
Z tohoto roku je v kronice více zajímavých
zápisů, ale o nich zas ažpříště
-kr.-

V závěru nám dovolte, abychom Vám všem
občanům naší vesničky poděkovali za
spolupráci v letošnímroce a popřáli Námvšem
hodně elánu a zdraví do nového tisíciletí.
Přejeme radostné prožití Vánoc a Silvestra.
A budeme-li mít to štěstí, tak nás potká i to
„ Štěstí“.
Zprávu podává zástupce starosty
František Švorc

Rok 2000



Pár řádků z kroniky
„29. 3. se manželům Machačovým naro-dila
dcera Jiřinka…“ tak začíná hned prvnímřádkem
zápis v kronice zroku 1950 a pokračuje „ …7. 5.
Se narodil Frant. a Heleně Vošvrdovým syn
Radoslav. František Švorc, syn Frant. a Květy
Švorcových se narodil 19. 5. VSobotce. …“ a „
… 23. 5. se manželůmKobrovýmnarodila dcera
Bohumila …“, myslím si, porodní bába měla
pěkný fofr.
Původně jsem chtěl zajít trochu hlouběji do
historie naší obce, když na nás příští rok čeká
ten kulatý rokunázev, ale o ní jsem už napsal
v předešlých
vydáních
rabakovského
zpravodaje poměrně dost a je zbytečné se
opakovat. Tak proč se tedy nepodívat co nám
zaznamenala kronika před padesátiléty.
Tento rok byl ještě slavnostní pro Marií
Švorcovou, dceru Václava a Marie Švorcových
zčp. 11, která se provdala za Vilibalda Čížka
zDolních Rokytňan.
Bohužel život se neskládá jen zradostí, ale i
ze smutku a toho si mnozí užili ažaž. Posuďte
sami.
„… 25. 3. zemřel Frant. Jíra, listonoš ve
výslužbě, stár 77 let. Téhož dne ukončil
dobrovolně svůj život Václav Fadrhonc (60 let)
jsa syt tohoto života, se ve své světničce oběsil

Váženísousedé!
Vloňském zpravodaji jsem se na vás obrátil
s prosbou o pomoc při zdokumen-tování
historie Rabakova k nastávajícímu přelomu
tisíciletí, hlavně co se týče jednotlivých obydlí a
všech obyvatel, kteří v nich žili, pokud paměť
sahá nebo lze vyčíst znějakých dokumentů,
které se dochovaly do dnešních let. Zatím
musím konstatovat, že se mi mnoho materiálu
pro tento záměr nesešlo, ale i ztoho co je k
dispozici se midaří vytvořit velmi zajímavý obraz
o našich domovech a o existenci naších předků.
Proto se na vás znovu obracíms prosbou o
poskytnutí informací a pokud možno
idostupného materiálu.
Ještě jednou, předemdíky.

Sbor Dobrovolných Hasičů
O činnosti našeho sboru jsemse podrobně
zmínil už minulém vydání a od té doby se událo
jen málo, tak mi dovolte, abych vás touto
cestou upozornil na starý, ale stálý problém:

Prevence
Nastává zimní období a s ním i zvýšená
možnost vzniku požárů následkem používání
topidel na klasická paliva. Už za Rakouskouherska byla vydána různá nařízení určená
prevenci, která měla snížit počet požárů
vzniklých používáním ohně v domácnostech.
Dnes se předchází možností vzniku požáru už
při stavbě, použitím vhodných stavebních
prvků a stavebních technologií a i instalací
moderních zdrojů tepla. Přesto statistiky stále
dokazují, že domácí topidla jsou velkým
podílníkem na požárech v domácnostech. Aby
se tomuto předcházelo, bylo vydáno a dodnes
platí nařízení o preventivních prohlídkách
v domovních objektech, které měly za úkol
objekt prohlédnout a upozornit majitele na
případné nedostatky. U nás v obci se tak už
řadu let zrůzných příčin neděje, proto vás chci
na některá nebezpečí touto cestou alespoň

upozornit.
Vpodstatě
postačí
pár
jednoduchých zásad:
A) u topeniště a kouřovodu zkontrolovat:
1) technický stav topidla, nemá-li propálený či
zkorodovaný plášť, nebo jiné závady.
2) jsou-li kouřové roury nepoškozené,
správně sesazené a zajištěné proti
vypadnutí.
3) není-li popraskaný komín.
4) jsou-li v pořádku a zajištěná komínová
dvířka pro čištění.
B) prostor kolemnich:
1) minimální vzdálenost hořlavých před-mětů
od tepelných spotřebičů je 40 cm (to platí i
pro topiva - uhlí, dřevo apod.)
2) nad nimi by nemělo být nic hořlavého
zavěšeno ani instalováno.
3) pod nimi musí být umístěna nehořlavá
podložka, přesahující alespoň 10 cm po
stranách a u kamen kde mohou vypadávat
žhavé uhlíky 30 cmna přední straně.
4) v půdních prostorách kolem komína, by
měly být hořlavé předměty umístěny ve
vzdálenosti nejméně 1 m.
Dále je dobré vědět, že…
… požár často vzniká i samovznícenímuhlí, je-li
vněmpříliš vlhkého prachu a je-li v silné vrstvě.
…popel patří zásadně do kovových nádob.
… do sklepa s uhlím není dobré chodit se
svíčkou apod.
… je třeba pravidelně čistit i komín (vznícení sazí
může poškodit zdivo a požár je nasnadě)
… nebezpečí nehrozí jen od požáru, ale
ivývinem jedovatého plynu, kysličníku uhelnatého (vypadlý kouřovod, samovznícení).
Přeji vám, aby vaše domy i vaše rodiny
byly uchráněny před tímto živlem, který nám, jeli udržen v patřičných mezích, tak výborně
slouží.



Ještě mi dovolte, abych touto cestou
poděkoval všem členům i přátelům našeho
sboru za dobrou práci a spolupráci vletošním
roce a popřál vám všem i všem ostatním
spoluobčanům, přátelům a známým hodně
pohody, zdraví a štěstí vnastávajícím období
svátečních dnů na přelomu milénia a i ve dnech
dalších.
Starosta SDH Rabakov
Švorc Miloslav

Vydalo obecní zastupitelstvo obce Rabakov spolu s obecním kronikářem pro vnitřní potřebu občanů a přátel obce
Rabakov.

