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A je tu desátý rok třetího milénia!




ano,
máme tu opět letopočet končící
nulou, což je neklamné znamení,
že je za námi zas jedno desetiletí,
tentokráte první, třetího milénia.
Každý desátý rok bývá tradičně
pro kronikáře důvodem k rekapitulaci místních poměrů.
Napomáhalo k tomu i sčítání
lidu, konané odnepaměti tento
nultý
rok,
které
pomohlo
zpřehlednit různé zajímavosti,
jako je životní úroveň apod.
Sametová revoluce však byla
tak překotná, že na toto nezbyl
čas a sčítání se o rok posunulo,
což
trvá
dodnes.
Takže
rekapitulace se odkládá na příští
rok.
Zrekapitulovat lze jen to, co je
zjevné a zřejmé , a to dozajista
v kronice bude.
------o------

Zpráva
obecního
úřadu
 Ze zasedání zastupitelstva.

1000 na krizi – v loňském roce byly
prodány akcie, které obecní úřad vlastnil a
jejich výtěžek byl použit na vyplácení
příspěvku na současnou hospodářskou krizi.
Dále obec nevybírala poplatky za
popelnice, čímž také občanům ulevila.
A letos nebyly poplatky vybírány opět.
Odpady. - Firma Eko-kom a. s., která se
zabývá recyklací a tříděním plastových obalů,

přispívá určitou částkou (podle množství) za
odběr obalů do obecní pokladny. V loňském
roce to činilo 36 tisíc Kč.
Audit - se uskutečnil tak jako každoročně,
ale byl výjimečný tím, že tentokráte nebyl
shledán žádný nedostatek.
Počítač - V červnu byl zakoupen nový
počítač za ten před rokem ukradený.
Cesta k chatám - V současné době
probíhá řešení cesty k chatové osadě pod
hrází. Jelikož dosud nebyly vyřešeny
majetkoprávní vztahy k této cestě, to
znamená, že je dosud v registru nemovitostí
zapsána pod původním majitelem, je obec
nucena nutnou část pozemků od něho
vykoupit.
Pojízdná prodejna - Obec byla
požádána o sponzorský příspěvek na
provoz pojízdné prodejny. Bylo
rozhodnuto, že obec přispěje 500Kč
měsíčně.
------o------

Pár řádků
v kronice
Nazpět o padesát let
V šedesátém roce byla založena
nová kronika, do které se píše
dodnes.
První zápis je věnován změně
okresů u nás. Ukončení působnosti
mnichovohradišťského a převedení
pod boleslavský okres na místo
jičínského, pod který jsme se měli
původně vrátit, neboť jsme historicky
pod něj spadali už za Rakouska.
Dále se zde můžete dočíst
i o volbách do všech stupňů NV, tedy

i obce, o hospodaření v JZD,
o úpravě silnice na bezprašnou,
o počasí, o oslavách apod.
Dvoustránkový zápis je věnován
stoupání životní úrovně, kde je mimo
jiné zachycena i historie a výstavba
studní u nás na Rabakově.
Kronika nám připomene i tři svatby
konané tohoto roku, z nichž dvě byly
vypraveny z jednoho popisného čísla,
a řadu dalších zajímavostí.
------o-----Určitě přijde do kroniky
za r. 2009
Občanské záležitosti
Noví občané
do čp. 32 se přihlásil pan Josef Anděl;
do čp. 03, v chatové oblasti, se přihlásili: pan
Minárik Štefan, paní Mináriková Silvia,
Křenková Silvia a Křenek Michal.
Vítáme vás u nás.
Odhlásili se:
z čp. 4 se odhlásil pan Volf Vítězslav.
Úmrtí
7. ledna zemřel náš nejstarší občan, pan
Wilibald Čížek čp. 11, ve věku nedožitých 85.
let. Pohřeb měl 13. 1. v kapli na zdejším
hřbitově. Po obřadu bylo jeho tělo převezeno
ke kremaci.
Upřímnou soustrast
Jubilea
60tiny letos oslavili, pan Adolf Herinek, paní
Božena Švorcová a pan Václav Švorc.
Tomu oslavu zprostředkoval starosta obce
a pro zpestření oslav mu sehnal i „ nevěstu“.
84. výročí oslavila paní Švorcová Ludmila.
Blahopřejeme.
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Ostatní

Hřbitov - Dne 28. 10. byla poprvé
použita rozptylová loučka na našem hřbitově.
Do země tu byly vloženy ostatky zesnulé paní
Boženy Suché. Akt uložení ostatků byl
proveden nynějším správcem hřbitova a
starostou obce A. Živným a kronikářem M.
Švorcem, za přítomnosti blízké rodiny
zesnulé.
- - o- Volby - Letos proběhly 5. 6. volby do
Evropského parlamentu.
- - o- -

Posezení nad kronikou - V prvních
měsících loňského roku proběhlo posezení
nad kronikou. Tato setkání, jako i první před
Silvestrem, všechna proběhla tentokráte na
OÚ.
- - o- -

Zvonička - Historickou událostí tohoto
roku byla bezesporu oprava staleté zvoničky.
Již po několik roků hrozila pádem, neboť
dubový sloup z 58 roku minulého století
dosluhoval a i její stříška se rozpadala. 27. 11.
se
doslova
rozsvítila
měděným
oplechováním. Provedlo se nové ukotvení,
výměna sloupu a zhotovení nové stříšky.
Práce prováděla fa Zeteza a pan Koudelka.
Oprava vyšla celkem na 37 000 Kč.
- - o- -

Senioři - Senioři Rabakova si udělali 3. 10.
setkání. Proběhlo pod zkratkou SSSR –
slavnostní setkání seniorů Rabakov. Účast
byla téměř stoprocentní. Co se dělo?
V podstatě nic moc, jen jsme popovídali,
František (Švorc čp. 27) a starosta, měli pár
slov úvodem, poté se jedlo, pilo, povídalo o
tom, co zrovna slina na jazyk přinesla. Co
bylo dobrého k jídlu? Společný byl obložený
talíř a pivo, což si každý zaplatil. A poté, co
kdo přinesl.
Švorc Miloslav - kronikář

Několik záběrů
z letošní zimy.

Obecní les - Polomy zasáhly i značnou
část obecního lesa, proto bylo nutno dřevo
vytěžit. Práce se zadala profesionálním
dřevorubcům. Bylo rozhodnuto, že palivové
dřevo se rozprodá mezi občany, 500 Kč/m3
+ za dovoz pro dřevaře. Ti chtěli 600 Kč za
čtyřkubíkovou fůru. Dobré dřevo bylo
nabídnuto pile v Seleticích (16000 Kč) Dřevo
získané vyčištěním paseky bylo zdarma za
práci.
Vytěženo bylo: 104 m3 palivového dřeva
a 23 m3 na pilu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 volejte na číslo telefonu 326 396 811

