Vážení spoluobčané,

předně bych chtěl poděkovat všem, kteří se v letošním
roce podíleli na dobrém chodu naší obce z hlediska správy
a údržby. Děkuji všem zastupitelům i dalším občanům za
hojnou účast na zasedáních, za jejich připomínky a postřehy, a za to, že naše zasedání proběhla vždy v konstruktivním duchu a dobré náladě, velice si toho vážím, protože to v každé obci
nemají. Dále bych chtěl poděkovat místostarostce paní Jiřince Steklé, předsedům finančního a kontrolního výboru panu Jiřímu Živnému ml. a Marku Šimonovi i celému jejich týmu, dále pak účetním paní Monice Smetanové a Štěpánce Švorcové za jejich práci pro obecní úřad. Také děkuji panu Nazifu Ibričovi a jeho pomocníkům za bezvadnou péči o obecní zeleň a hřbitov. Konečně
děkuji i panu kronikáři Miloslavu Švorcovi za pečlivé vedení obecní kroniky.
Nyní mi dovolte zhodnotit uplynulý rok 2019. Zastupitelstvo schválilo na
schůzi uspořádané dne 21. 11. 2018 plán činnosti obecního zastupitelstva na
jeho 4leté období včetně několika dlouhodobějších záměrů.
Mimo zajištění běžného chodu a údržby obce byly pro rok 2019 vytyčeny následující cíle: oprava střechy kaple a sanace stropu v kapli, digitalizace obecních
kronik, výsadba zeleně, hydrogeologický průzkum podzemních vod, uspořádání
minimálně jednoho semináře:
* Při kontrole střechy a podkrovního prostoru hřbitovní kaple bylo zjištěno, že
střešní krytina je v naprostém pořádku a veškeré závady jsou způsobeny silným
znečištěním od kun. Mimo úklidu podkroví nebylo zapotřebí stavebního zásahu.
* Digitalizaci kronik provedl osobně kronikář obce pan Miloslav Švorc. Digitalizovaná kronika bude v nejbližších dnech volně přístupná na webových
stránkách obce. Více se toho dozvíte v samostatném článku na toto téma dále v
textu. Mimo již chystané digitalizované kroniky si můžete již nyní stáhnout z
webových stránek obce v sekci Rabakovský zpravodaj všechny ročníky tohoto
buletinu vydávaného od roku 1992 do současnosti.
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*Na podzim jsem měl v plánu zahájit postupnou výsadbu - obnovu ovocného
stromořadí na obecních návsích podél silnice, bohužel v ovocné školce ve Mcelích byl letos naprostý nedostatek vhodného výsadbového materiálu a tak jsem
pro příští sezónu zamluvil 30 ks vysokokmenných jabloní. Obec Rabakov měla
v historii ve svém katastru množství ovocných sadů soukromých i obecních,
ovocné stromy považuji za nejužitečnější a nejvhodnější jak z hlediska ekologie,
tak i z hlediska kulturního, krajinného a v neposlední řadě i samozásobitelského. Z těchto důvodů budeme pro sebe i pro příští generace postupně osazovat
vhodné obecní pozemky různými ovocnými i okrasnými dřevinami. Uvítáme případné podněty a návrhy na výsadby.
*V červnu zajistila obec pro zájemce zdarma kontrolu kvality pitné vody z
jejich domovních studní či vrtů. V odebraných vzorcích byl analyzován široký
soubor chemických látek a mikrobiální obraz, v několika vzorcích byly stanoveny pesticidy. Výsledky jsem zhodnotil formou závěrečné zprávy průzkumu,
kterou najdete na webových stránkách obce v sekci Informace pro obyvatele,
zveřejněno dne 9. 7. 2019. Kontrola kvality podzemních vod bude pokračovat
i v následujících letech.
*V rámci osvěty veřejnosti byl na podzim chystán kurz první pomoci lektorovaný pracovníky Českého červeného kříže. Bohužel byl domluvený termín zrušen ze strany ČČK. Náhradní termín je stanoven na neděli 12. 1. 2020 v 9:00
v budově OÚ. Doba trvání kurzu bude cca 1,5 až 2 hodiny a je zdarma, tímto
jsou všichni srdečně zváni. V roce 2020 uspořádáme i další seminář, tentokrát
na téma bezobalových nákupů a bezodpadové domácnosti.
Nad rámec vytyčených cílů pro rok 2019 obecní úřad uspořádal úklid obce v
rámci celostátní akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko", obnovil tradici pálení čarodějnic a zadal rekonstrukci povrchu točny a sjezdu ke hřbitovu.
6. 4. 2019 obecní úřad organizoval úklid veřejného prostranství v katastru
obce v rámci celostátní akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Sešlo se 16 obyvatel
Rabakova, kterým záleží na vzhledu obce a já jim srdečně děkuji. Soustředili
jsme se na úklid návsi, hlavní komunikace v obci a jejího přilehlého okolí, dále
okolí železniční zastávky a krátký úsek železničního svršku. Naplnilo se cca 8
pytlů na odpady, z toho se většinu podařilo vytřídit. Nakonec byli dobrovolníci
ze strany obecního úřadu pohoštěni a obdrželi diplom. Stejnou akci bude obecní
úřad pravidelně zastřešovat i v následujících letech, zároveň uvítáme návrhy
na místa k úklidu a zlepšení, kterým doteď nebyla věnována pozornost.
O vydařeném obnovení tradice pálení čarodějnic v naší obci píše podrobněji
dále ve zpravodaji kronikář obce, na tomto místě bych rád za obec poděkoval
všem, kteří pomohli s přípravou a průběhem celé akce. Dřevo na hranici věnoval
pan Tomáš Balihar za což mu vřele děkujeme. Počasí nám přálo, večer i noc byla
plná písní a veselí a já se těším na tuto tradici i v následujícím roce, kdy tuto
akci opět zastřeší obec na ještě lepší úrovni.
V rámci rekonstrukce vozovky byla zhotoviteli stavby společnosti M-SILNICE a.s. zadána rekonstrukce točny autobusu u budovy OÚ a sjezdu ke hřbitovu. Oba povrchy byly zpevněny asfaltovým pokryvem. Během celé rekonstrukce vozovky se obecní úřad maximálně snažil pravidelně a v co největším
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předstihu informovat veřejnost o všech postupech stavby pomocí obecního rozhlasu, rozesílání sms, na webových stránkách i obecních vývěskách. Ještě před
zahájením rekonstrukce se obecní úřad úspěšně postavil za aleje i jednotlivé
stromy podél silnice, projektanti původně požadovali pokácení prakticky veškeré zeleně, nakonec bylo pokáceno pouze 7 ks dřevin. Dokumenty k tomuto
správnímu řízení jsou uveřejněny na webových stránkách obce v sekci Úřední
deska ze dne 7. 3. 2019. Po ukončení rekonstrukce se obecní úřad snažil maximálně reflektovat a přenést na zhotovitele všechny připomínky obyvatel na
vady a nedodělky díla. Domnívám se, že celkově proběhla celá akce dobře a budeme se dlouho těšit z nové kvalitní silnice. Obecní úřad se v rámci svých možností vynasnaží, aby byla co nejdříve dokončena neprovedená II. etapa rekonstrukce od č. p. 5 až k obci Ujkovice.
V letošním roce byla obecním úřadem nově zavedena služba rozesílání informačních sms zpráv, pokud někdo z obyvatel tyto sms nedostává a má o tuto
službu zájem, nechť se nám nahlásí. Další novou informační službou bylo umístění záznamu hlášení obecního rozhlasu na webové stránky obce v stejnojmenné
sekci. Bohužel tato služba je nyní postižena chybou a pracujeme na jejím obnovení.
Jako v minulých letech i pro následující rok 2020 bylo v souladu s plánem
činnosti obecního zastupitelstva na jeho 4leté období zastupitelstvem schváleno, že obec Rabakov nebude zpoplatňovat svým občanům odvoz komunálního
odpadu a nebude vybírat poplatky za psy. Toto hodláme udržet i v dalších letech, pokud budou rozpočtové prostředky dostatečné.
V roce 2020 obecní úřad rozvine činnost směřující k poskytování peněžitých
darů z rozpočtových prostředků obce na zákonné nakládání s domovními odpadními vodami, např. na výstavbu domovních mechanických či biologických
čističek odpadních vod, kořenových čistíren, ekotoalet apod. Podmínky budou
formulovány a projednány na veřejných zasedáních během jara 2020.
Upozorňuji na změnu úředních hodin obecního úřadu, nově budou úřední hodiny každou sudou středu (tedy popeleční) od 15:00 do 17:00 s platností od 1.
1. 2020.
Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se
uskuteční v sobotu 28. 12. 2018 od 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Pohoštění je zajištěno. Stěžejním bodem programu schůze bude projednání a
schválení rozpočtu obce na rok 2020, jehož návrh je uveřejněn i v tomto zpravodaji. Celý program schůze je uveřejněn na nástěnce před obecním úřadem a na
webové stránce naší obce www.rabakov.cz, kterou doporučuji sledovat.
Závěrem bych Vám rád popřál příjemné prožití nadcházejících vánočních
svátků, s radostí a klidem v kruhu svých blízkých. Do nového roku pak všem
přeji plné zdraví, hodně štěstí a všestranného úspěchu.

Srdečně zdraví starosta obce
Petr Švorc
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- o žádosti pana Zdeňka a Marcely Gujdových o vydání souhlasu se stavebním
záměrem výstavby přístupové cesty, ke
stavbě pěti RD a jednoho dvojdomku.
15. 5. 2019
- že věci žádosti manželů Gujdových
bude obec zastupována advokátkou
Mgr. Lenkou Jindrovou.
- o chystané rekonstrukci silnice v úseku
Dolní Rokytňany – Libáň.
31. 7. 2019
- s žádostí obce Dětenice o poskytnutí
příspěvku na provoz letního vlaku v roce
2019, jako již mnohokrát v minulých letech. Opět odsouhlasena částka 2.000,Kč.
- s žádostí paní Libuše Fečíkové o prodej
části obecního pozemku p. č. 873/3 a
celé parcely p.č. 878/6 do jejího vlastnictví. Tyto pozemky těsně sousedí s jejími
nemovitostmi a již historicky na nich byly
postaveny nemovitosti (hospodářská budova, oplocení).
- o dalším přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad během podzimu
2019.
- o stavu obecních ovocných stromů na
pozemku vedle Dolního rybníka, kde po
vichřici leží množství spadaných větví a
zároveň je zde několik zcela uschlých
stromů. Po diskuzi bylo odstranění spadaných větví a uschlých stromů svěřeno
panu Jírovi, který tuto práci vykoná na
vlastní náklad za vytěžené dřevo.
25. 9. 2019
Zrušení dobrovolného svazku obcí mikroregionu Dolnobousovska
Schválení smlouvy o partnerství se společností Sdružení Český ráj, z. s.
4. 12. 2019
- zastupitele, že tito pracovníci budou i
v příštím roce vykonávat tyto činnosti:
účetní obce Rabakov, paní Monika Smetanová; údržba veřejné zeleně a hřbitova, pan Nazif Ibrič; kronikář obce Rabakov, pan Miloslav Švorc.
- veřejnost o nutnosti pokácení smrku
pichlavého před hřbitovem pro napadení
kůrovcem.

Ze zasedání zastupitelstva
(Výpis ze schůzí OZ v roce 2019)
Jelikož o všem podstatném se zmínil již
pan starosta ve svém úvodu a o podrobnostech z jednotlivých zasedání se můžete dočíst v zápisu na webových stránkách naší obce, připomenu zde pouze
několik bodů těchto jednání, které nebyly zmíněny, a mohli by vás zajímat.
27. 12. 2018
- projednání finančních darů občanům
při příležitosti narození 5000,- Kč, životního jubilea 1000, Kč, dále žákům ZŠ
1000,- Kč, studentům učňovských a
středních škol 1500,- Kč, 2.000,- Kč, studentům vysokých škol a 5.000 pohřebného s platností od 1. 1. 2019
- zastupitelstvo obce schvaluje, že v
roce 2019 se v obci nebudou vybírat poplatky za odvoz komunálních odpadů a
za psy. Projednání finančních darů občanům 5.000,- Kč při narození dítěte
1.000,- Kč při příležitosti životního jubilea, a to 60, 65, 70, 75, 80 a dále každý
další rok života
1.000,- Kč žákům základních škol
1.500,- Kč studentům učňovských a
středních škol, 2.000,- Kč studentům vysokých škol a 5.000,- Kč těm, kdo zařizují
pohřeb zemřelým občanům obce Rabakov.
- příspěvek na pořízení nové popelnice
– starosta informoval, že poslední paušální příspěvek byl vyplacen v roce 2015
všem domácnostem a to ve výši 1000,Kč. Zastupitelstvo po diskuzi rozhodlo, že
další příspěvek může být vyplacen až po
uplynutí 8 let, tedy v roce 2023.
- Shořelý kontejner na tříděný odpad –
starosta informoval, že do rána dne 23.
12. 2018 došlo k úplnému shoření žlutého plastového kontejneru na tříděný
plastový odpad, byla přivolána policie
CR, událost je řešena i s pojišťovnou.
27. 3. 2019
Projednání žádosti o souhlas s umístěním stavby RD pana Vojtěcha Janků, pozemek p.č. 228/2

Zprávu podává kronikář obce
Máte-li zájem o doslovné znění zápisů,
najdete je na webových stránkách

www.rabakov.cz
4

každý sám dobře ví, jak a koho různá
omezení a výluky obtěžovaly.
Ale co, už je to za námi a nám nezbývá
než doufat, že nám bude také krásně a
hlavně dlouho sloužit.
Škoda, že to samé se nedá říci o její součásti, příkopech. Nevím, co projektanta
vedlo k tomu, že je snad každých sto metrů jiného provedení. Na kráse to obci
rozhodně nepřidalo. A ani to, že rekonstrukce neproběhla naprosto celou vsí,
nýbrž skončila před muzeem pana
Miclíka, prý pro neshodu s majitelem
Dolního rybníka, s panem Svobodou
z Domousnic, o způsobu rekonstrukce
hráze. Po staré silnici se však jezdí až do
Ujkovic, že by ta hráz končila až tam???.
Doufejme, že se časem dostane i na tuto
část. Jenom aby to nebylo, až se nová vozovka rozpadne.
Za zajímavost lze považovat krátké nahlédnutí do historie stavby silnic, kdy se
nám po vyfrézování objevila původní základová dlažba z pískovcových kvádrů.

STALO SE PŘED 50. LÉTY
Rok 1970
Zajímavá je zmínka o velkých závějích
kolem 5. března, kdy nemohly jezdit
vlaky ani autobusy. Závěje odstraňovaly
pásovými traktory a na železnici bylo použito motorů z tryskových letadel.
Několikastránkový zápis je věnován
sčítání lidu a popisu jednotlivých usedlostí.
Malá zmínka je tu, kromě jiného, o požárním sboru, o oslavách 1. máje o životní úrovni apod.
STALO SE LETOS
Jubilea:
Tento rok oslavili svá výročí:
paní Švorcová Božena; pan Herink
Adolf; paní Najmanová Vlasta
Zástupci obce navštívili, tak jako každoročně i občany starší 80 let, z nichž dva
nejstarší dovršili úctyhodných 85 let:
paní Jírová Libuše; pan Jíra František;
paní Švorcová Alena; pan Švorc František; paní Živná Věra; pan Živný Antonín
Blahopřejeme
Noví občané
K trvalému pobytu se přihlásili: pan
Bačko Matej č. ev. 40, a pan Sova Zděnek
č. ev. 12.
Vítáme Vás u nás

Čarodějnice
Po dlouhých letech zase nad Rabakovem vzplál očistný oheň o Svatojakubské
noci.
Dřevo na téměř třímetrovou hranici bylo
obci poskytnuto darem od pana Balihara,
majitele zdejších lesů. Stavby hranice se
ujali pánové, Šimon Marek, Živný Jiří
pod vedením pana starosty Petra Švorce,

Silnice
Ano, Rabakov se konečně dočkal krásné
nové silnice. Nebylo to jednoduché, ale je
tu. Nebudu se tu zmiňovat o problémech,
které nám její výstavba přinášela, protože
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který nechal celou akci provést na nejvyšším bodu svého pozemku před čp. 12.

Volby
V letošním roce proběhly pouze volby do
Evropského parlamentu, konané ve
dnech 24. a 25. května 2019 s těmito výsledky:
ANO – 10 hlasů; Piráti – 5 hlasů; ODS –
4 hlasy; ČSSD – 3 hlasy; TOP + STAN –
3 hlasy; KDU-ČSL – 1 hlas; SPD – 1
hlas; Svobodní + RČ – 1 hlas;
Voleb se zúčastnilo pouze 27 voličů.

Vedle hlavní hranice bylo zhotoveno posezení z klád kolem malého ohniště pro
opékání špekáčků. Ty a tekuté občerstvení, pro děti i dospělé, zajistil OÚ.
Na místo konání se trousili zájemci již
od šesté hodiny. Přišlo téměř na padesát
obyvatel a přátel obce Rabakov. Celou
akci zahájil pan starosta přivítáním všech
přítomných, nabídnutím občerstvení,
které už jeho žena rozdělovala, a popřáním příjemného zážitku. Načež mě vyzval, abych jako kronikář řekl něco o historii pálení ohňů právě této noci a o tradici tohoto aktu u nás na vsi.

Havárie
I letos se nesla téměř celou vsí rána bortících se plechů, někde od Doleního rybníka. Podrobnosti mi však nejsou známi,
doslechl jsem se jenom to, že mělo dojít
ke srážce osobního auta s nákladním,
které zde naváželo materiál při rekonstrukci silnice, ačkoli byla silnice zcela
uzavřená, vyjma vozidel stavby.
Kronika
Letos jsem provedl digitalizaci obou
obecních kronik až do roku 1999, do kterých budou moci zájemci nahlédnout od
letošních vánoc na webových stránkách
obce Rabakov.
Od roku 2000, jsou zápisy zpracovávány počítačově a tak je na web vkládám
v této podobě. Zatím jen do roku 2009,
jako ucelený soubor v PDF celého desetiletí. Další desetiletí, tj. 2010 – 2019
hodlám vložit na web v příštím roce po
zpracování zápisu za rok 2019.

Do setmění zbylo ještě dostatek času na
opečení špekáčků a až poté byla zapálena
velká hranice s čarodějnicemi. Sešli se
hned tři, jednu zhotovil pan starosta se
svou rodinou, druhou přinesli Šimonovi a
třetí dorazila z chatové osady.
Posezení se protáhlo dlouho do noci za
rozličného vyprávění a zpěvu, který doprovázel se svou foukačkou pan Nitray.

Zápis do kroniky
Návrh zápisu za rok 2019 bude, tak jako
každoročně, přednesen na prvním veřejném zasedání OZ v příštím roce, tj. 2020,
kde ho po případném doplnění OZ
schválí.
Kronikář obce Miloslav Švorc
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ROZPOČET na rok 2020
Nákup ostatních služeb
15000
Ostatní osobní výdaje
15000
Ochranné pomůcky
500
Nákup materiálu jinde nezařa- 15000
zený
Pohonné hmoty a maziva
2000
Nákup ostatních služeb
2000
Opravy a udržování
5000
Ost.neinvestiční transfery nezi1000
skovým a podob. organizací
Rezerva na krizová opatření
1000
Neinvestiční transfery obcím
13000
Odměny členů zastupitelstev 232000
obcí a krajů
Povinné pojistné na veřejné
21000
zdravotní pojištění
Ostatní osobní výdaje
55000
Povinné pojistné na úrazové
1000
pojištění
Knihy, učební pomůcky a tisk
1000
Drobný hmotný dlouhodobý
15000
majetek
Nákup materiálu jinde nezařa5000
zený
Elektrická energie
25000
Poštovní služby
1000
Služby elektronických komuni7500
kací
Zprac.dat a služby souvis. s IT
13000
Nákup ostatních služeb
50000
Opravy a udržování
2000
Programové vybavení
5000
Cestovné
3000
Pohoštění
5000
Platby daní a poplatků stát500
nímu rozpočtu
Služby peněžních ústavů
6000
Služby peněžních ústavů
5000
Platby daní a poplatků krajům, 60000
obcím a státním fondům
Celkem
948000

Příjmy
Daň z příjmů fyzických osob
placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob
placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob
za obce
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z techn. her
Daň z nemovitých věcí
Neinv. přij. transfery ze st.
rozp. v rámci souhrn. dot. vzta
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskytování služeb a
výrobků
Přijaté nekapitálové příspěvky
a náhrady
Příjmy z úroků (část)
Celkem

200000
3200
16000
155000
60000
340000
700
3000
98000
51000
4000
2000
15000
100
948000

Výdaje
Dary obyvatelstvu (ČOV)
173000
Opravy a udržování
1000
Dary obyvatelstvu
18000
Neinvestiční transfery obcím
2000
Elektrická energie
30000
Opravy a udržování
3000
Ostatní osobní výdaje
15000
Nákup materiálu jinde nezařa5000
zený
Pohonné hmoty a maziva
1000
Opravy a udržování
10000
Nákup ostatních služeb (odpady)
100000
Drobný hmotný dlouhodobý
7500
majetek
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Z cyklu: Pamatujete si
Jelikož letos došlo k rekonstrukci silnice,
napadlo mne zalovit ve svém archivu, zdali
bych nenašel nějaké záběry, které by ji
zachytily jak kdysi vypadala.
Na prvním je zachycena švestková álej,
v místech dnešní březové.
Na druhém je přejezd u Domousnic.
Zachycena je zde část vjezdu do pískovníku
před hřbitovem, tehdy ještě bohatě těženém.
Na třetím, v zimním hávu, je patrno jak
bylo každé volné míto kolem silnice
osázeno ovocnými stromy.
Co však všechny spojuje, je záplava sloupů
elektrického a telefonního vedení.

POZVÁNKA
Benefiční koncert v kostele sv. Štěpána v Řitonicích
Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vás informovali, že také v závěru letošního
roku se bude v řitonickém kostele sv. Štěpána koncertovat.
Posledním benefičním koncertem bude v Řitonicích již pošesté v řadě Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou se nám opět podařilo zajistit na svátek sv. Štěpána ve
čtvrtek 26. 12. 2019, nepřehlédněte, začátek bude již v 15,00 hodin.
Rádi bychom Vás touto cestou na koncert srdečně pozvali. Přejeme nám všem, abychom si ve vánočním čase koncert hezky užili, a věříme, že se nám podaří opět, alespoň
malým dílem přispět benefičně na letos realizovanou, již čtvrtou, předposlední etapu
opravy střechy kostela.
S přáním příjemného užití vánočních dnů
Za pořadatele:
Josef Pavlíček a Jaroslava Vávrová
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