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Doba prázdnin a dovolených je tu!
Přejeme vám hodně dobré pohody a zajímavých zážitků při
regeneraci tělesné i duševní svěžesti.

Obecní úřad
Zpráva obecního úřadu
Jen v krátkosti vás chceme informovat
v několika bodech o činnosti obecního úřadu
Rabakov.
1. Výstavba úřadovny.
Byly provedeny instalace elektriky, vody a
odpadů. Byla osazena okna, provedeny vnitřní
omítky a vymalování. Dále byly provedeny
obklady v kuchyňce a na WC. Byl instalován
septik včetně napojení na budovu. Nyní se
bude pokračovat na podlahách, tj. izolace,
betony a dlažba
2. Rekultivace písečáků.
Pokračuje se v zavážení prostoru a oba
písečáky by měly být ještě letos zavezeny a
upraveny navezením hlíny. Celá akce je velmi
náročná a chce trochu trpělivosti ze strany
spoluobčanů, o což vás prosíme. I přes naší
snahu udržet pořádek na vozovce se stává stav
povrchu silnice kritizovanou záležitostí. Rovněž
předmětem kritiky se stalo vykácení náletových
dřevin tj. akátů a osik. Paní Hana Šolcová
jménem chatařů a chalupářů podala stížnost na
okresní úřad v ML. Boleslavi na činnost
obecního úřadu v Rabakově. Z nevědomosti a

neznalosti projektu rekultivace, uvedla do
stížností řadu nepravd, které se při následné
kontrole pracovníků zúřadu životního prostředí
okresního úřadu vysvětlily. Obecní úřad
Rabakov provedl rozhodnutí o vykácení dřevin
a to je právoplatné a rozhodující. Je to v souladu
s projektem i zákonem. Doufáme, že se vše
v dobro obrátí a lesopark, který zde vznikne,
bude pro všechny daleko přijatelnější než
dosavadníčerná skládka - smeťák.
3. Likvidace domácího odpadu.
Podle smlouvy s firmou Compag se provádí
odvoz domácího odpadu tj. popelnic každou
sudou středu. Odpad, který nepatří do popelnic,
se likviduje 2x do roka do přistaveného
kontejneru. Mimo to ještě Comnpag organizuje
odvoz nebezpečného odpadu tj. lednic,
pneumatik, zářivek, autobaterií apod. Přes
všechna tato opatření se stále vyskytují, mírně
řešeno „jedinci“, kteří likvidují odpad
protizákonně, vyhozením do písečáku. Je to
maximálně nezodpovědné a trestné. Převážně
tuto nezodpovědnou likvidaci odpadu, tak jak
máme zjištěno, provádějí chalupáři a chataři
v naší obci. Občané Rabakova, až na pana
Zárubu, mají všichni předepsané popelnice.
Z chatařů má popelnici pouze pan Práger. Pro
chataře a chalupáře jsou u pí. Živné firma.
ELMAN ke koupi předepsané pytle, které pak
firma Compag ze stanoviště, uprostřed
schránek a vývěsní tabule, odveze. Neodveze
odpad v jiných obalech. Proto zase bude záležet
na chatařích, jakou čistotu si v oblasti udrží.
4. Likvidace starých ovocných stromů.
Bylo přikročeno k postupné likvidaci starých
švestek (napadené šárkou) a jabloní na
obecních pozemcích. Na těchto plochách
budou vysázeny nové dřeviny asi, tak jak bylo
započato s výsadbou jeřabin
5. Evidence obyvatelstva.
Jelikož se připravuje celostátní sčítání osob,
majetku apod. Je maximální snahou dát do
pořádku i evidenci obyvatel. Povinností

každého občana je přihlašovací povinnost
k trvalému i přechodnému pobytu. Za zmínku
stojí přihlašovací povinnost k přechodnému
pobytu. Bude-li se občan zdržovat někde mimo
svůj trvalý pobyt déle jak tři měsíce, má
povinnost přihlásit se tam do tří dnů
k přechodnému pobytu. To se v naší obci týká
především chalupářů a chatařů. Toto přihlášení
k přechodnému pobytu se pro chataře vypisuje
na dobu 5 let.
6. Úřední hodiny.
Obecní úřad má pro veřejnost stanoveny
úřední hodiny v pátek od 18 do 18,30. Tato
doba byla stanovena předevšímproto, aby své
záležitosti mohli vyřizovat i chataři a chalupáři.
Včervenci a srpnu to bude vzhledem
k dovolenýmpouze poslední pátek v měsíci.
7. Činnost občanů.
Při zajišťování různých akcí se podíleli tito
občané. Najmanovi provedli likvidaci starých
stromů na návsi. Pí. Najmanová se ujala
prostoru zahrádky u křížku. Pan Škaloud pečuje
o novou výsadbu jeřabin. Několik dalších
občanů se podílelo na přípravě písečáku
k rekultivaci apod. Všem, kteří dovedli přiložit
ruku k dílu pro obec krásnější, patří dík.
Zprávu podává Švorc František
zástupce starosty



Sbor Dobrovolných
Hasičů
Z činnosti SDH Rabakov.
Jistě již sami víte, že se námi tento rok podařilo
velmi slušně zabodovat na okrskové soutěži,
která se konala v Řitonicích. Po loňském třetím
místě jsme letos zaslouženě získali cenné druhé
místo a tak jsme znovu dokázali, že u nás
hasičský duch zdaleka nevymřel a že se
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s nepřízní osudu dokážeme chlapsky poprat. Je
nutné podotknout, že by tohoto úspěchu
nebylo docíleno bez nezištné pomoci našeho
dlouholetého sponzora osenické cihelny CIOS
Osenice a několika našich přátel, kteříač nejsou
rodilými Rabakováky, stali se členy našeho
sboru a hlavně velmi platnými členy našeho
soutěžního družstva.
Samotná soutěž probíhala pod neustálou
hrozbou deště, vodou doslova nabitá mračna
obklopila okolní oblohu, ale naštěstí se vše
našemu klánívyhnulo.
Zahájena byla průvodem, který byl veden
od hasičské zbrojnice kolem školy, kde byla u
pamětní desky padlým za druhé světové války
položena kytice, a pokračoval až na luka za
rybníkem, kde bylo po zahájení vylosováno
pořadíjednotlivých družstev. Ihned na to se bez
velkých průtahů začalo soutěžit ve štafetě
4x100mkde za naše barvy bojovaliv:
1. štafetě 1. okno - Švorc Petr
2. bariéra - Kysela Dan
3. lávka - Záruba Fr.
4. minimax- Haken Jaroslav
2. štafetě 1. okno - Kašpárek Štěpán
2. bariéra -NutilMartin
3. lávka - Záruba Dan
4. minimax- Chaloupský Zd.
Náhradník - Škaloud Jiří
Vtéto disciplíně jsme skončili na prvnímmístě s
časem76 vt spolu se Řitonicemi.
Na požární útok jsme nastoupili v této
sestavě:
 levý proud - Kašpárek Štěpán
 pravý proud - NutilMartin
 rozdělovač - Kysela Dan
 strojník - Škaloud Jiří
 sání1 - Záruba Frant
 sání2 - Záruba Dan
 koš - Švorc Petr
Tady jsme skončili na druhémmístě s časem45
vt za Řitonicemi a to rozhodlo i o celkovém
umístění.
Rozhodčími za náš sbor byli:Švorc Fr., Švorc
Mil., Švorc Václav. Rád bych touto cestou
znovu všem poděkoval za krásný výkon, za
výborné umístěnía dobrou reprezentacinašeho
sboru. A zvláště bych chtěl znovu poděkovat
našemu sponzorovi za zapůjčení stroje a našim
„přespolním“ přátelům za jejich nezištnou
pomoc.
Vzhledem k tomu, že příští rok budeme
pořadateli této soutěže my, bude řada členů
našeho sboru zaneprázdněna pořadatelskými
povinnostmi, proto bychom rádi mezi sebou
přivítali další zájemce o požární sport. Máte-li
zájem, nebo víte-lio někom, kdo by chtělza naše

barvy
bojovat,
případně vypomoci
s pořadatelskou činností, rád vám podám bližší
informace.
Příští rok by se měla okrsková soutěžkonat
zas po osmi létech u nás. Čeká nás proto
nelehký úkol při zajišťování této akce, která
bude významná již samotným letopočtem, ve
kterém bude uspořádána, a proto jsem podal
návrh obecnímu zastupitelstvu, aby při této
příležitosti bylo uspořádáno setkání rodáků a
přátel obce Rabakova. Ze strany představitelů
naší obce byl návrh podpořen a navíc padlo i
několik dalších podnětných nápadů, jako
slavnostní otevření nového obecního úřadu,
úprava návsí apod.
Je pravdou, že nás od zamýšlené akce dělí
téměř celý dlouhý rok, ale čas, byť plyne
pomalu, ubývá ho někdy až překvapivě rychle.
Proto se obracím na všechny členy a příznivce
našeho sboru již dnes, aby byli nápomocni při
uspořádání této akce, zprvu jen dobrým
nápadem, později i jeho realizaci. Za cožpředem
děkuji.
Starosta SDH Rabakov
Švorc Miloslav



Pár řádků z kroniky
Dneska sáhnu do kroniky trochu
netradičně. Původně jsem měl v úmyslu
vyhledat nějakou zajímavost o dění v naší obci
zdoby před padesáti léty, ale tam mě zaujala
pouze myší kalamita, která stála tehdejšímu
kronikáři za to, aby se o ni zmínil v kronice. Píše
toto: „ Jiný následek přílišného sucha byla
nebývalá záplava myší. Trávili jsme je různými
jedy, s malýmale výsledkem. Jaká spousta myší
byla, uděláme si představu ztoho, že byly
parcely jetele, které si ponechal hospodář na
semeno, ale myši paličky, než dozrály, do jedné
zničily, takže se ani nemlátilo.“ O rok později se k
myším vrací těmito slovy: „Po loňském
obrovském výskytu myší letos jako když utne.
Kdežto se loni myši po poli jen hemžily, letos
není jedné k spatření, jak na poli, tak i doma.
Loňské trávení a hubení málo pomohlo, ale
příroda přes zimu nějak zakročila sama.“

Náramně mi to připomíná loňský a letošní
rok. Slova tehdejšího kronikáře by se dala téměř
beze změny použít i v zápisech těchto let.

Znáte Rabakov a jeho
okolí? Víte, že…
… i na území naší vesničky se dají nalézt
pozůstatky po lidech doby kamenné? Jeden
sekeromlat byl nalezen dokonce letos v místech,
kde se říká „U Kvítku“.
… kolem celého vrchu, na kterém se naše
vesnička nachází, jsou slatinné mokřady,
kterých naši předkové na mnoha místech
využily ke zřízení malých rybníčků, kde se
ponejvíce koupávaly husy a kachny. Tyto
rybníčky zvané kálky, kaluže nebo i louže, lze
nalézt téměř u každé usedlosti, která nebyla
v dosahu místních rybníků. Mnohé znich jsou
v současné době vyschlé trvale nebo občas
vodu ztrácí. Je to prý tím, že slatiny rády mění
místo výronu vody, a tak se stává, že kálek je
suchý a pár metrů od něho se boříte do nového
mokřadu.
…hřbitov byl založen ažza první republiky a
nemálo hrobů sembylo převezeno zřitonického
hřbitova, který před tímsloužil i našimzesnulým.
… čtyři rybníky, které máme v katastru
obce, jsou jen zbytkemvelkého rybní-kářského
komplexu, který prý čítal ke třiceti rybníkům. Do
tohoto počtu byly pravděpodobně zahrnuty
všechny rybníky tehdejšího panství, to
znamená Domousnice, Veselice, Řitonice,
Čížovky a Rabakov. Ještě dnes lze v našem
okolí spatřit na patnáct zachovalých nebo z
čás t i pobořených hrází. Nejvíce jich
n ajd et e v les e , v mís t ě , kterému d aly
n ěkd ejš í
ry b n íky
i
jmén o
„Vrybníčkách“.



Vydalo obecní zastupitelstvo obce Rabakov spolu s obecním kronikářem pro vnitřní potřebu občanů a přátel obce
Rabakov.
Případné písemné dotazy, připomínky nebo podněty zasílejte na adresu Švorc M., Rabakov 12, 29404 Dol. Bousov,
nebo na obecní úřad Rabakov

