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Zastupitelstvo
v příštím
roce
počítá
s vymalováním
celé
úřadovny, natřením žlábků na
budově a venkovním nátěrem
budovy.
starosta obce A. Živný

Vážení spoluobčané,
Při příležitosti konce roku 2012 mi dovolte, abych
Vám popřál šťastné a pohodové svátky a do
nového roku 2013 hlavně zdraví a štěstí. Také
musím poděkovat všem, kteří se přičinili o vzhled
naší obce nebo jinak. Věřím, že rok 2013 bude
alespoň takový jako rok 2012.
A. Živný - starosta obce

Skutečné příjmy
Skutečné výdaje
Obec v plusu

Ze zasedání zastupitelstva
V letošním roce se konalo
celkem 6 veřejných zasedání
obecního zastupitelstva, kde se
projednávali běžné záležitosti
činnosti
obce.
Účast
na
veřejných zasedáních je poměrně
dobrá a tím i informovanost je
také dobrá. Přesto chci některé
skutečnosti trochu připomenout.
23. května 2012 byla Krajským
úřadem
provedena
kontrola
hospodaření obce, dodržování
zákonů a předpisů. Po provedené
kontrole
byl
zastupitelstvem
schválen závěrečný účet obce za
rok 2011.

671.629,494.552,177.077,-

V tomto roce se měli natírat
okna na obecním úřadě, zastupitelstvo
však
rozhodlo,
že
stávající dřevěná okna se vymění
za okna plastová s venkovními
roletami a tím, že dojde
k zateplení
budovy.
Toto
provedla
firma
FINESTRA
Jemníky,
Mladá
Boleslav
nákladem 126.600,Zastupitelstvo dále projednalo a
schválilo vánoční dar každému
důchodci ve výši 1.000,- Kč a
školákům na školné rovněž ve
výši 1.000,- Kč.
Na poslední schůzi dne 17. 12.
2012 zastupitelstvo projednalo a
schválilo návrh rozpočtu na rok
2013 jako vyrovnaný, a to:
Příjmy i výdaje 513.400,- Kč

KRONIKA
Určitě přijde do kroniky
Výročí:
75.tileté výročí letos oslavily
občanky:
Libuše Jírová
Věra Živná
70.tileté výročí letos oslavili
tito občané:
Josef Anděl
Miloslava Svatošová
Miloslav Švorc
a 65 let oslavila Stanislava
Doubková.
Všem blahopřejeme.
Došlo po uzávěrce vydání
zpravodaje v loňském roce:

Smaragdová svatba
7.12.2011 manželé Švorcovi
z čp. 27, oslavili 55. výročí
společného života.
Upřímně blahopřeje me
Úmrtí:
Dne 6. července zemřel pan
Josef Anděl z čp. 32
Upřímnou
soustrast
všem
pozůstalým.
Přihlásili se:
Paní Ing. Švorcová Štěpánka a
Švorc Petr junior, oba do čp. 12
Paní Ibričová Ivana če. 027
Paní Miclíková Jaruša čp. 5
Pan Minárik Lukáš če. 03
Vítáme Vás mezi námi.
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Stavby a nemovitosti
Letos byla započata výstavba
rodinného domku na pozemku
vedle čp. 18 panem Ing. Fr.
Novotným z Dolního Bousova.
V těchto dnech probíhá kolaudace nové budovy muzea pana
M.
Miclíka,
motocyklových
veteránů.
Stalo se před 50. roky
„Počasí letošního roku bude
dlouho vzpomínáno. Jednak pro
dlouhou a tuhou zimu a pak zase
pro sucho v létě …
… první mrazy přišly koncem
listopadu
a
mrzlo
odtud
nepřetržitě tři měsíce.“
Toto jsou hned první řádky
zápisu za rok 1963. Uvidíme,
jaké počasí si pro nás připravila
tato zima.
Kronikář i v tomto roce věnuje
část zápisu JZD. Píše tu mimo
jiné, o výletech jím pořádaných.
Pár slov je věnováno i obecní
knihovně.

Z občanských
záležitostí se
dozvíme o narození dcery Libuše
v čp. 1, o sňatku Vlasty Kindlové
a další zajímavosti.
Cesta „K Machovům“
Na jedné ze schůzí zastupitelstva
byla projednávána žádost pana
Balihara o odkoupení této cesty od
státního pozemkového fondu, do
jehož majetku tato v současnosti
spadá.
Zastupitelstvo obce s prodejem
souhlasilo za podmínky, že bude na
tuto cestu vloženo věcné břemeno
pro majitele přilehlých pozemků,
aby ji mohli i nadále používat.
Leč, z kauz známých z televize,
kde se noví majitelé bývalých
veřejných cest nechovají příliš
vstřícně k těm, kteří je používali,
třebas i po staletí. Ti, jichž se tato
kauza u nás dotýká, se sešli na
úřadu zastupujícího stát v majetkových věcech, aby se stali alespoň
účastníky jednání o prodeji či
převodu a tak mohli zasáhnout do
obhájení svých práv.

Nejlépe by bylo, ponechat věci tak
jak jsou, anebo všechny cesty vrátit
zpět do majetku obce, jak tomu
bývalo v minulosti, a zachovat jim
tak statut veřejné cesty, i pro příští
generace.

Setkání s kronikou
Na prvním veřejném zasedání
zastupitelstva
v roce
2013,
bude, jako každým rokem,
přednesen návrh zápisu do
kroniky za rok 2012, k
doplnění a schválení.
Na události před padesáti roky
si zavzpomínáme
přečtením
zápisu z roku 1963.
Na závěr si můžeme v cyklu
Toulky Rabakovem, popovídat
o rabakovských stromech.
Bude-li zájem, můžeme si
také osvěžit v paměti, i zápisy
ze staré kroniky, u kterých jsme
se společně setkávali a pročítali
je, již před deseti roky.

z cyklu: Pamatujete si?

To byla účast na brigádě při úpravě obce, co? A to tu ještě nejsou zachyceni všichni.
Vydalo obecní zastupitelstvo obce Rabakov spolu s obecním kronikářem pro vnitřní potřebu občanů a přátel obce Rabakov.
Případné dotazy, připomínky nebo podněty zasílejte na adresu OÚ Rabakov, nebo Švorc M., Rabakov 12, 29404 Dol. Bousov,

