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ŠTĚDRÉ VÁNOCE
VESELÝ SILVESTR
A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK


ŠTĚDROST BY NEMĚLA BÝT JEN
VÝSADA VÁNOC.
Nejhezčím darem pro dárce
je radost obdarovaného.
Štědrý může být každý den
v roce, postačí neskrblit
úsměvem.

Zpráva
obecního
úřadu
V letošním roce se konalo celkem 6 veřejných schůzí obecního zastupitelstva, na
kterých se projednávaly běžné záležitosti
činnosti obce. Přestože účast občanů na těchto
schůzích je poměrně dobrá a tím i informovanost občanů celkem slušná, dovoluji si
některé problémy trochu připomenout.
Hospodaření obce.
Všeobecně je známo, že finanční prostředky
přidělované finančními úřady tj. státem, jsou
stále menší a prakticky již nedostačující. Ze
sdělovacích prostředků se dozvídáme, že dvě
třetiny obcí v republice je již zadluženo.
Porovnejme si pro názornost výši přidělených
financí v posledních třech letech. V roce 2000

činil příjem od státu 300 000 Kč. V roce 2001
vstoupil do rozdělování financí pro obce nový
zákon. Peníze se přidělují dle počtu trvale
přihlášených obyvatel v obci. Když pomineme
chybně uváděný počet obyvatel ze strany
finančního úřadu, příděl peněz v roce 2001 činil
113 000 Kč. V současnosti by měl být po
nedávném sčítání lidu počet obyvatel správný
a tím i příděl peněz. Háček je však v tom, že
nemáme žádné informace o výši částky na
jednoho obyvatele. A tak tu máme prosinec
roku 2002 a zatím jsme dostali všeho všudy 86
830 Kč.
Z toho vyplívá, že budeme muset hledat další
snížení nákladů a zahájit úsporná opatření.
Budeme muset například opět omezit počet
světel na veřejném osvětlení a svítit pouze u
trvale obydlených domů apod.
Výstavba vobci.
V průběhu roku byla celá řada jednání se
stavebním úřadem zDolní Bousova. Jednalo se
o nová územní rozhodnutí a stavební povolení.
V obci vyrůstají další dva rodinné domy a to
manželů Kropáčkových (za Živnovými) a pí
Moniky
Pfeiferové
(bývalá stodola
u Fadrhonců)
Nadále podporujeme a schvalujeme
výstavbu rodinných domků v obci a zamítáme
jakoukoliv výstavbu dalších chat, nebo vznik
zahrádkářské kolonie s nějakými zahradními
domky nebo kůlnami.
Byly také prodány dvě obecní parcely a to
panu V. Banýrovi (pozemek pod jeho chalupou
u rybníka) a manželům Nutilovým (pozemek
mezič. p. 10 a budovou OÚ).
Volby.
Značný čas a pozornost jsme věnovali
přípravě voleb do poslanecké sněmovny, které
se konaly v červnu a komunálnímvolbám, které

se konaly v listopadu. Vzhledem k dobré
přípravě a dobré práci volebních komisí,
proběhly volby bez problému. Děkujeme všem
členům volebních komisí za jejich vzornou práci.
Výsledky voleb zaznamenal do obecní kroniky
náš kronikář.
Odpady.
V letošním roce vstoupil do likvidace odpadů
nový zákon. Za likvidaci odpadu a za pořádek v
obci zodpovídá OÚ. Bylo rozhodnuto, že v naší
obci se bude komunální odpad likvidovat
následovně. Každá domácnost bude mít
popelnici s poplatkem za známku na příslušný
rok a chalupáři a chataři si zakoupí pytle fy.
COMPAG dle potřeby (délka pobytu
a množství odpadu). Dále pak na komunální
odpad větších rozměrů, který se nevejde do
popelnic nebo pytlů. OÚ objedná
velkoobjemový kontejner a to dle potřeby
minimálně jednou za rok.
Nebezpečný odpad odváží fy. COMPAG
dvakrát ročně. Akce je předem oznámena.
Přestože likvidace komunálního odpadu je ze
strany OÚ takto zajištěna, situace s likvidací
odpadu se jen pomalu zlepšuje. Není například
dobrá situace v likvidaci popela v zimním
období. Popel z uhlí je kvalifikován jako
komunální odpad a tudíž patří do popelnice.
Někteří občané ještě sypou všude kolemsvého
domu, nebo někam do cest a písečáků. Při dešti
se některé látky z popela rozpouštějí, vsakují se
až do spodních vod a zamořují pitnou vodu,
někdy je až neuvěřitelné jak částečky žhavého
popela dlouho vydrží. Při suchém počasí s
případným větrem může jiskřička způsobit i
značný požár. To jsou holá fakta. Záleží na
novém zastupitelstvu, zdali bude ještě dále
pokračovat v přesvědčování a upozorňování
občanů na špatné ukládání popela anebo
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přikročí již k předepsanýmsankcím, které ukládá
zákon.
Chataři a chalupáři si rovněž neváží našeho
přístupu k likvidaci jejich odpadků a to zakoupit
sipytle dle potřeby. Z majitelů 41 chat a 6 chalup
sipytle zakupuje pouze 15 majitelů, jestli se tento
stav nezlepší, budeme muset, tak jak nařizuje
zákon vybírat od každého majitele rekreačního
objektu 420 Kč za rok.
Občanské záležitosti.
Náš kronikář slavil kulaté 60tiny. Bylo našim
potěšením, že jsme se této slávy jako OÚ
zúčastnili a že jsme zastihli pana Miloslava
Švorce v tomto věku v plném zdravía pohodě.
To jsme mu popřáli jménem našich
spoluobčanů i do dalších let. Díky iza prácipro
naší obec. Zejména za vydávání tohoto
zpravodaje "NÁŠ RABAKOV"
Na závěr této zprávy mi dovolte, abych Vám
jménem obecního zastupitelstva popřál pěkné
prožití svátků vánočních a hodně zdraví do
nového roku 2003.
Zprávu podává místostarosta OÚ
František Švorc



Volby
Opravdu letos jsme si voleb užili.
A jak dopadly? Tady máme
výsledky.
Volby do parlamentu České republiky
konané 14. A 15. 6. U nás proběhli
takto:
Počet zapsaných voličů bylo 29.
Voleb se zúčastnilo
22.
Platných hlasů bylo rovněž 22.
Jednotlivé strany u nás získali tento
počet hlasů: ČSSD
9
ODS
7
KDU-ČSL-US-DEU 4
KSČM
2
Volby do obecního zastupitelstva
konané 1. a 2. 11. Proběhly takto:
Počet zapsaných voličů bylo 29.
Voleb se zúčastnilo
23.
Platných hlasů bylo pouze 21.
Kandidátka byla jediná a volilo se
9členné zastupitelstvo.
Najman Jiří
19 hlasů
Steklý Josef
21 hlasů
Švorc František
19 hlasů
Švorc Petr
21 hlasů
Švorc Václav
18 hlasů
Živná Blažena
18hlasů
Živný Antonín
18 hlasů

Živný Jiří ml.
Živný Radovan

18 hlasů
18 hlasů

ZÁPIS ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 11. 2002 v
14:00 hod. na OÚ Rabakov.
Schůzi zahájil nejstarší člen
zastupitelstva pan František Švorc. Po
zahájení ověřil, že na schůzi jsou
přítomní
všichni
členové
zastupitelstva, Antonín Živný, Jiří
Živný, Radovan Živný, Blažena Živná,
Jiří Najman, Josef Steklý, Václav Švorc,
Petr Švorc a oznámil, že zastupitelstvo
je schopno usnášet.
Zapisovatelem zápisu určil Petra
Švorce a ověřovatele zápisu Jiřího
Najmana a Josefa Steklého.
Předsedající poté požádal předsedu
volební komise Alenu Švorcovou, aby
seznámil přítomné s výsledky voleb a
potvrdil platnost voleb nových členů
do obecního zastupitelstva.
Na základě zprávy předsedy
volební komise požádal předsedající o
složení slibu. Slib přečetl Radovan
Živný a poté nově zvolení členové
obecního zastupitelstva složili slib
podáním ruky a podpisem mimo
předsedajícího.
Po složení slibu vyzval předsedající
o návrh, zda volba starosty bude
veřejná, nebo tajná. Zastupitelstvo
rozhodlo všemi hlasy, že volba bude
veřejná.
Předsedající
vyzval
členy
zastupitelstva, aby podali návrh na
volbu starosty. Josef Steklý předložil
návrh na Antonína Živného. Jelikož
jiný návrh nebyl, dal předsedající
hlasovat o volbě starosty.
Starostou byl všemi 9 hlasy zvolen
Antonín Živný.
Předsedající
vyzval
nově
zvoleného starostu, aby se ujal řízení
schůze. Do rukou starosty složil
předsedající předepsaný slib. Starosta
vyzval členy zastupitelstva, aby
přednesli návrh na místostarostu.
Navržen byl František Švorc.
Místostarostou byl všemi 9 hlasy
zvolen František Švorc.
Zastupitelstvo se usneslo, že bude
provedena volba dle zákona komise
finanční, revizní a jako zvláštní orgán
komisi pro životní prostředí.
Předsedou finanční komise byl
zvolen Jiří Najman.

Předsedou revizní komise byl
zvolen Petr Švorc.
Předsedkyní komise pro životní
prostředí byla zvolena Blažena Živná.
Všichni jmenovaní předsedové
komisí byli zvoleni všemi 9 hlasy. Poté
přednesl nově zvolený starosta projev,
v němž seznámil zastupitelstvo se
svými záměry a představami o práci
obecního
zastupitelstva v příštím
volebním období, a jelikož nebylo
žádných dotazů a připomínek k nově
zvolenému
zastu-pitelstvu
schůzi
ukončil.


Pár řádků
z kroniky
Vloni jsem vás na pár okamžiků
zavedl zpátky o padesát let. Rád bych
tak učinil i tentokráte, ale moc místa mi
tu dnes nezbývá, a že by bylo o čem
psát. Padesátý druhý rok minulého
století byl na události opravdu bohatý.
Kromě toho, že bylo založeno první
zemědělské družstvo, které se po dvou
letech rozpadlo, byly sloučeny
pozemky do honů a upraveny hranice
družstva výměnou
polností se
sousedními družstvy.
Obci byl Okresním NV přidělen
politický tajemník, nějaký soudruh
Hladký.
Byla provedena adaptace obecní
sušírny na obecní úřad a knihovnu.
Řádila tu slintavka a kulhavka.
U prasat obrna.
Byl proveden pokus o sloučení
s obcí Domousnice. Neprošel, protože
kromě dvou občanů byli všichni proti.
Úrodu značně poškodily květnové
mrazíky. A tak dále a tak dále.
Stálo by zato se občas nad kronikou
sejít a připomenout si dávné i nedávné
události, které kronika zaznamenala.
Všem přeji hodně vánočních radostí,
veselého Silvestra a v příštím roce
hodně štěstí a zdraví.
Švorc Miloslav - kronikář
A ostatní zajímavosti až příště.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

