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Vážení spoluobčané,
…právě končí rok 2017 a to proto, aby přenechal svoje
místo roku novému.
V průběhu tohoto roku jsme se každý snažil splnit svoje
úkoly, které jsme si naplánovali a i ty, které přišly neplánovaně a to s větším či menším úspěchem.
V naší obci byl splněn úkol týkající se nového nátěru kvalitní barvou autobusové čekárny a to rukou pana Ibriče.
Dále byl nainstalován v závěru roku nový obecní rozhlas,
který nahradil dosluhující starý a další menší akce konané
průběžně v celém ročním období. Za toto všechno děkuji
našim spolupracujícím zastupitelům a ostatním občanům.
Nyní kdy nastala doba svátečně vánoční, kdy lidé mají
k sobě blíže a bývají k sobě ohleduplnější, přeji všem, aby
takto bylo po celý příští rok. Dále přeji hezké pečení cukroví
a ostatních dobrot podávaných na sváteční stůl, k tomu klid,
pohodu a od Ježíška hodně dárků.
V novém roce 2018 přeji nám, tj. všem spoluobčanům,
úspěšné realizace svých dalších úkolů a činností, které si naplánujeme a hezký život v naší obci Rabakov. K uskutečnění
je samozřejmě třeba mít chuť, sílu, píli, dobré zdraví a pak
se vše jistě povede. Toto Vám přeje jménem svým i ostatních zastupitelů

starostka obce Rabakov J. Steklá.

Ze zasedání zastupitelstva
V letošním roce proběhlo sedm
zasedání, poslední osmé se bude
konat mezi svátky.
29. 3. 17 proběhlo schvalování
změn v rozpočtu za rok 2016.

Zamítnuta byla žádost města Kolína o příspěvek na tamější baby box,
neboť už jsme přispěli na tento
v Mladé Boleslavi, která nám je blíž.
Bylo dohodnuto objednání kontejneru na velkoobjemový odpad, opět
v květnu 5. až 9. 5.
31. 5. 17 bylo projednáváno stanovisko k zamýšlené rekonstrukci silnice č. 279 probíhající naší vsí.

Jelikož současná administrativa
vyžaduje po každém OÚ vlastní webové stránky, bylo její zřízení zadáno
panu Chadrabovi fa. LISTDESING.
12. 6. 17 proběhlo setkání s pracovníky PONTEX, kteří vysvětlili záměr a postup zamýšlených prací při
rekonstrukci silnice a zároveň odpovídali na dotazy občanů.
19. 6. 17 na této schůzi došlo ke
schválení závěrečného účtu za rok
2016.
Dále byl, mimo jiné, projednán
a schválen příspěvek na provoz letního vlaku, jako každoročně ve výši
2000,- Kč.
31. 7. 17 jedním z bodů jednání
byly i nedobytné pohledávky poplatků za hroby. Jelikož majitelé
hrobů jsou v současné době nedohledatelní a další pátrání po nich by přinášelo jen zbytečné náklady, bylo
rozhodnuto a schváleno věc ukončit
a dle zákona poplatky „prominout“.
Příjemnějším bodem jednání bylo
schválení daru pro žáky 1000,- Kč
a pro studenty 1500,- Kč.
25. 9. 17 došlo k projednání a
schválení zpráv kontrolní a finanční
komise.
Oznámeno bylo i uvedení do provozu webových stránek naší obce,
www.rabakov.cz
Od 10. 8. 17. je zde možnost nahlédnout do dění v obci. Zatím se na
těchto stránkách mnohé uvádí teprve
do provozu. Děkujeme za pochopení.
6. 12. 17 polomy po orkánu v obecním lese byly hlavním tématem tohoto zasedání. Likvidace škod bude
projednána s panem Jakubcem, soukromým dřevorubcem. Další postup
se bude řešit po jeho vyhodnocení
situace.
Projednávaly se i každoroční dary
pro seniory. Tak jako loni, zastupitelstvo schválilo opět 3000,- Kč.
Odsouhlaseno bylo i zvýšení hodinové mzdy u prací pro obec na 120,Kč.
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Téhož dne byla provedena fa
SOVT- RADIO s.r.o. instalace veřejného rozhlasu po obci.
Na poslední schůzi v tomto roce
bude ještě nutno schválit rozpočet
na příští rok 2018.

Určitě přijde do kroniky
Jubilea:
Tento rok oslavili svá výročí:

Zprávu podává kronikář obce
Miloslav Švorc
(z materiálů poskytnutých paní starostkou J. Steklou.)

KRONIKA
Stalo se před 50. léty
Rok 1968
V tomto roce se můžeme dočíst
o jednom narození, dvou svatbách,
ale jak už to v životě chodí i o jednom úmrtí. Dále se kronikář zmiňuje
o oslavách MDŽ, o zájezdech družstevníků, o výnosech na zdejších polích, a samozřejmě i o počasí.
Zajímavý je i zápis o okrskové soutěži požárníků, která se konala v Řitonicích, kde bylo naše družstvo kuriozitou, neboť všichni soutěžící nesli

z cyklu:

Pamatujete si?

příjmení Švorc. Mimo toho byl předsedou našeho sboru rovněž Švorc
(Václav st. 74 let).
Mezníkem v naší historii byl bezesporu 21. srpen, který kronikář přirovnává k rokům 1938 a 1945 kdy
naší vsí rovněž projížděly nekonečné
kolony vojenské techniky. Tentokráte to bylo o to horší, že nám ve vsi
porazily sloupy el. vedení a několik
dní jsme poté byli bez proudu. (poz.:
Totálně zničily i silnice, ale na jejich
opravu jsme si museli počkat několik
let.)
Jelikož jde o poslední zápis v této
kronice od tehdejšího kronikáře
pana Františka Švorce, neboť záhy
na to těžce onemocněl a této nemoci 2. 12. 1970 podlehl, je do tohoto roku zanesena i změna kronikářů. Životopisy bývalého i nového,
kterým se stal Miloslav Švorc st.

Mladí požárníci SPO Rabakov

paní Doubková Stanislava
paní Jírová Libuše
pan Jíra František
paní Švorcová Alena
pan Švorc František
pan Švorc Miloslav
paní Živná Věra
pan Živný Antonín

Blahopřejeme

Úmrtí:
1. prosince zemřel Rabakovský rodák pan Jan Dragoun ve věku 82 let.
Upřímnou soustrast

Setkání s kronikou
Návrh zápisu do kroniky za rok
2017 bude, tak jako každoročně,
přednesen na prvním veřejném zasedání zastupitelstva v roce 2018, kde
dojde k jeho případnému doplnění a
posléze i ke schválení.
Kronikář obce Miloslav Švorc

foto: archiv mš

Ne, nejsou všichni z Rabakova, tolik dětí tu nebylo. Však i soutěžní družstvo dospělých doplňovali
nadšenci z řad chatařů a později i jiní. Byly to však nezapomenutelné chvíle s nezapomenutelnou
partou. Vždyť jsme společně dokázali být nesčetněkrát na stupních vítězů, jak na okrskových, tak
i v okresních soutěžích mladých požárníků.
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.

