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Dobrou vánoční pohodu,
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v Novém roce,

vám přejí, obecní zastupitelstvo a váš kronikář

Jiří, pí. Živná Blažena, p. Šrajla Zdeněk a pí.
Gavláková Stanislava. Z nich pak starostou
zvolen byl p. Živný, místostarostou p. Švorc,
předsedou finanční komise pí. Gavláková,
předs. revizní komise p. Šrajla a předs.
komise životního prostředí pí. Živná.

Vánoce, vánoce přicházejí …
Ano, ano, opět jsou tady, ty zázračné
dny lásky a pohody. Trochu tajemné,
trochu kouzelné a v dnešním světě i
trochu uspěchané. Leckterá hospodyňk a
by řekla, že ne trochu, ale až příliš. Ani
shánění dárků nebývá tím pravým
ořechovým pro mnohého z nás, i když
dnes už se dá sehnat téměř všechno a
mnozí z nás na to i mají, ale trefit se do
představ obdarovaného, nebyla, není a asi
nikdy nebude snadná záležitost.
Mějme však na mysli, že nejkrásnější m
dárkem pro každého z nás je vidět o
štědrém večeru oči ozářené radostí z
vánočního stromku, radostí z milého
dárku, ale hlavně radostí z toho, že na nás
někdo myslí, že nás má někdo rád.

Komunální volby
Dne 26. listopadu byla ustanovující
schůze nového obecního zastupitelstva,
které vzešlo z komunálních voleb konaných
v pátek a v sobotu 13. a 14. listopadu tohoto
roku. Na hlasovacím lístku tentokráte byla
jen jedna kandidátka pod názvem: „Sdružen í
nezávislých kandidátů - Za krásný Rabakov“
s těmito jmény: p. Švorc František čp. 27, p.
Živný Antonín, p. Jíra František, p. Najman

Miclík Karel čp. 5, Švorc Miloslav čp.
12, Švorcová Miloslava čp. 14, Švorc
František čp. 21, Švorc Václav čp. 11 a
Vošvrdová Karla čp. 19. Z těchto pak
zvolen soudruh Miclík Karel předsedou
MNV a s. František Švorc tajemníkem.
A tito dva, spolu s Václavem Švorcem a
Václavem Kindlem a Švorcem
Miloslavem tvoří Radu Místního
Národního Výboru…“

Rok 2000
Pár řádků z kroniky
Je až spodivem, že se o Vánocích
kronikáři nijak moc nezmiňují. Jen tu a
tam, že ty anebo ony Vánoce byly na
ledě nebo, a to častěji, že byly na blátě.
Ani Silvestr nebo Nový rok na tom
nejsou lépe. Zato o volbách je záznamů
dost a dost, proto vás s jedněmi
seznámím.
Tyto volby nebyly významné ani z
historického hlediska, ani rokem, ani
jinou závažnou událostí, ale byly první,
o kterých se můžete dočíst v naší
současné kronice, která byla založena
roku 1960.
A toto nám uvádí tehdejší obecní
kronikář: „… jedenácti členný místní
národní výbor po volbách představují
následující
spoluobčané:
Adášek
Antonín čp. 13, Banýr Václav čp. 3,
Dragoun František čp. 6, Kindl Václav
čp. 10, Machačová Miloslava čp. 9,

Vážení sousedé!
Jak sami víte, blíží se rok 2000 a bývá
zvykem ke každému kulatému výročí dělat
bilanci toho, co bylo, čeho se dosáhlo a
přitom si zavzpomínat jak na dávno zašlé
časy, tak i na to co se událo nedávno.
K tomu aby vše časem nenávratně
nezaniklo v propasti zapomnění nám, mimo
jiné slouží i obecní kronika. A já bych rád,
tak jako to činili moji předchůdci, popsal
v této kronice současný stav v naší obci, tak
aby bylo zaznamenáno
co nejvíce
podrobností týkajících se každé usedlosti a
jejích obyvatel. Proto se na vás obracím
s prosbou, abyste mi pomohli při získáván í
co nejpřesnějších a nejvěrohodnějš ích
informací týkajících vás, vašich předků
(nebo předchůdců) a vašeho domova. Pro
usnadnění spolupráce jsem sestavil malý
dotazník, ve kterém bude stačit jen vyplnit
příslušné otázky, popřípadě se v doplňující
poznámce zmínit o širších souvislostech
nebo událostech týkajících se daného
tématu.
Již předem vám chci poděkovat za
pochopení mého záměru a za případnou
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spolupráci. Rád uvítám i konkrétnějš í
materiál, jako například dostupné historické
dokumenty, fotografie, zápisy z rodinných
kronik, dopisy apod., nebo jejich fotokopie,
které by prokazatelně dokladovaly historická
fakta, zapůjčené originály, bych dal ve
spolupráci s OÚ okopírovat a vrátil. Vše by
pak posloužilo jako materiál k založen í
obrazové přílohy obecní kroniky.
Ještě jednou, předem díky.

Sbor Dobrovolných Hasičů
Výroční zpráva
Letos jako každoročně jsme svoji
činnost zahájili již tradičním plesem.
Netradiční na tomto plese byla enormně
malá účast hostů, což mělo za následek
mírně snížený zisk. Zbylé losy jsme i přes
snahu všech přítomných členů zakoupit co
nejvíce losů a tak podpořit svůj sbor,
museli nakonec rozprodat za symbolickou
cenu jedné koruny. Ale i tak byl výtěžek
natolik slušný, že jsme si v létě mohli
dovolit náš již také tradiční výlet,
tentokráte do Hradce Králového a zámků,
Hrádek u Nechanic a Chlumec nad
Cidlinou. U Hořic jsme shlédli zajímavou
pštrosí farmu a závěr výletu mohli
účastníci zapít poděbradkou přímo
z pramene, nebo zajíst něčím dobrým
v místních hospůdkách, anebo se jen tak
pokochat krásou Poděbrad.
V červnu jsme se opět jako
každoročně zúčastnili okrskové soutěže,
tentokráte na Veselici, kde měli tuto
soutěž spojenou se sjezdem rodáků, ku
příležitosti 100. výročí založení místního
sboru. My jsme zde získali krásné 3. místo
a jen o tři vteřiny nám uniklo místo první.
Ano tak těsné výkony jsou už i na
okrskových soutěžích, vždyť čas 40 vteřin
při útoku, dnes už není žádnou zvláštnos tí
a na pohárových soutěžích dokáží útok
zdolat i za 23 vteřin a to s nástřikem do
terče. Nás od vítězství dělilo především to,
že doposud nemáme vlastní motorovou
stříkačku PS 12, která se nedá co do
výkonnosti a spolehlivosti s naší PS 8
v žádném případě srovnávat. Je jisté, že i
v přípravě družstva se dá mnohé vylepšit,
stále nám činí potíže se několikráte sejít
před soutěží a tvrdě nacvičovat, ale při
nedostatku lidí ve sboru, které jsme nuceni
shánět z celého okolí, a při dnešní
směnnosti v zaměstnání bývá vskutku
zázrak, když se všichni sejdeme najednou.
Často to bývá až přímo na soutěži. Vůbec

už nemluvím o tom, že za daných
podmínek nelze nacvičovat s vodou. Proto
díky všem, kteří nám vytrhli trn z paty
svou pomocí, jak osobní účastí, tak i
zapůjčením stroje. Bez našeho nadšení a
vaší nezištné pomoci by nebylo možné se
soutěže zúčastnit a reprezentovat naší
vesničku.
Jinak se nic mimořádného naštěstí
neudálo, žádný požár ani jiná živelná
pohroma nás nepostihla a proto jsme
nebyli
nuceni
vyzkoušet
svou
připravenost a zdatnost v boji se živly.
Ještě jednou vám chci všem poděkovat
za vaší práci pro náš sbor, sponzorům za
dary do tomboly a kolegům z Ujkovic za
zapůjčení stroje na soutěž.
Starosta SDH Rabakov
Švorc Miloslav

Zpráva obecního úřadu
Dne 26. 11. 1998 se konalo
ustanovující zasedání nově zvoleného
zastupitelstva. Po zvolení jednotlivých
funkcí, o nichž jste informováni
v článku „ Komunální volby a na
vývěsce OÚ se na tomto zasedání ujal
slova nový starosta. V krátkém
vystoupení přednesl své záměry a
představy
o
práci
obecního
zastupitelstva v nastávajícím volebním
období.
Prvořadým úkolem je pokračování
na dostavbě OÚ. Úkol je to náročný a
bude realizován postupně v závislosti na
financích obce.
Dále
se
bude
pokračovat
v rekultivaci písečníku dle projektu. To
znamená, dále zavážet levou stranu a
vykácet náletové dřeviny na pravé
straně.
Pro lepší informovanost občanů se
bude
připravovat
projektová
dokumentace obecního rozhlasu. Při
této příležitosti se chceme pokusit i o
zavedení lokálního rozhlasu do kaple na
místním hřbitově, jelikož prostor
obřadní místnosti je malý a většina
přítomných zůstává před budovou,
chceme, aby i zde byl slyšet smuteční
obřad.
Dále starosta stanovil pro styk
s občany úřední hodiny obecního úřadu
každý pátek od 18:00 do 18:30 v nové
zasedací místnosti.

Předběžně vás chceme seznámit
s novým způsobem placení odvozu
tuhých domovních odpadků. Jelikož se
stávající systém známek neosvědčil a
občané známky nekupovali, firmě
Compag vznikaly finanční problémy.
Navíc v obcích a všude v terénu
vznikaly černé skládky - prostě
všeobecný nepořádek, který odporuje
zákonům a směrnicím o likvidaci
tuhého domovního odpadu. Odpad
musí být likvidován včas, pravidelně, a
hlavně na určená místa.
Dne 2. 12.1998 proběhlo na
okresním úřadě jednání s firmou
Compag na které bylo dohodnuto, že
každá obec uzavře s touto firmou
smlouvu na odvoz odpadu podle počtu
popelnic a četnosti pravidelného
odvozu, přičemž nejdelší interval je 1x
za 14 dní, delší doba není
z higienyckých důvodů možná i
v případech poloprázdných popelnic.
Obec musí tuto službu firmě zaplatit za
sjednaný počet popelnic a od občanů
pak tuto částku vybrat, přičemž se
nepřipouští diskuse, zdali někdo odpad
má nebo ne! Poplatek za jednu
popelnici, zatím jen informativně, bude
asi 700 až 900 Kč / rok.
Pro zlepšení prostředí a vzhledu obce
bude postupně prováděna likvidace
starých ovocných stromů. Ty budou
průběžně nahrazeny novou výsadbou.
Před obytným domem vždy za
spolupráce a vzájemné domluvě
s majitelem domu. V prolukách pak
chceme vysadit okrasné stromy jako
například jehličnany apod. Rádi
bychom přivítali pro tento záměr i vaše
konstruktivní připomínky a sousedskou
výpomoc.
Na závěr naší informace vám chci
vážení spolu občané jménem obecního
zastupitelstva poděkovat za to, co jste
pro naší obec na různých místech a při
různých příležitostech vykonali. Do
další činnosti vám všem pak přejeme
pohodu, zdraví a tím i následnou
sousedskou spokojenost, aby se nám
v naší obci dobře žilo a to stále, nejen
v nastávajícím novém roce.
Zprávu podává Švorc František
zástupce starosty
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