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Začátek roku odpovídal normálu. Ale za zmínku určitě stojí prudký nástup
oteplení od poloviny dubna, které bylo doprovázeno velkým suchem a trvalo
téměř do konce června. Červenec byl chladný, ale srpen to zas dohnal, chvílemi
až přehnal. I podzim byl teplejší nežli jiné roky. Zima začala prakticky až 18.
12., kdy začalo trochu mrznout. Sníh napadl až 29. 12.
Toto počasí mělo pochopitelně vliv i na úrodu. Sena nebyla téměř žádná, obilí
nízké, ale zrna mělo dost. Zato vína se urodilo jako snad nikdy. Jablek a
ostatního ovoce se urodilo rovněž hojně, vše bylo nádherně vyzrálé a až o
čtrnáct dní dříve nežli jiné roky. Houby začaly růst prakticky až na podzim,
zato rostly až do zámrzu. Byli tací, kteří je nacházeli i v půli prosince.
Nadnormály Největší mráz byl zaznamenán 25. 1. - 15°C.
První bouře přišla 27. 3. v noci a 31. 3. padaly i kroupy.
27. 5. Se přehnala nad krajem, krátká vichřice s bouří a kroupami. U nás to
mnoho škody nenadělalo, zato ve vůkolí to odneslo hodně stromů. I staletá
Semtinská lípa padla za oběť tomuto vichru.
Nejvyšší teploty byly naměřeny: začátkem května, až 31°C a 20. srpna bylo
naměřeno až 36°C ve stínu.
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ROK NA VSI
Milénium

Na tento rok jsem obecnímu zastupitelstvu navrhl několik akcí k uctění
oslavě přelomu milénia.
Prvním aktem milénia a jeho oslav, byla hasičská soutěž 22. okrsku, do
kterého náš sbor patří, konaná 1. července. O této akci se podrobněji rozepisuji
v článku „Sbor dobrovolných hasičů “.
Zároveň tento den probíhal u nás i závod veteránů pod patronací zdejšího
muzea historických motocyklů, kterého se zúčastnila řada historických
vozidel. Škoda jen, že obě akce probíhaly současně a veteráni neprojížděly
celou vsí, mohlo to být krásné zpestření tohoto dne. Díky těm několika málo
jezdcům, kteří okolo místa soutěže exhibičně projeli a sklidili za to velké
ovace, mohli alespoň částečně nahlédnout pod pokličku této akce také ti, kteří
se museli plně věnovat okrskové soutěži.
Na tento den jsem obecnímu zastupitelstvu navrhl i uspořádání setkání
rodáků a přátel Rabakova. Přestože byl tento návrh schválen, bohužel se
neuskutečnil.

Lípa milénia
a schránka
vložená
k jejím
kořenům

Dalším aktem oslav milénia byla výsadba obecní lípy na podzim tohoto roku,
k jejímž kořenům jsme vložili láhev s trochou písemností o životě na naší
vesničce, několika výstřižků z novin a s tímto oslovením pro naše potomky:
Vážení potomci.
Ano oslovuji vás správně. Neboť je reálný předpoklad, že tyto řádky, které
dnes píšu, budete číst právě vy, kteří jste pravděpodobně ve vašem současném
čase, minimálně o jednu generaci mladší ode mne a mých vrstevníků. A také
vám jsou určeny.
Nyní se píše rok 2000, pro mnohé první rok nového tisíciletí, avšak pro řadu
dalších, poslední rok starého tisíciletí. Vedou se o tom spory i mezi věhlasnými
učenci. Já si však myslím, že tak kulatý rokunázev, je jedinečný, ať už je
prvním nebo posledním rokem na přelomu tisíciletí a stojí zato udělat v něm
něco výjimečného. Po vzoru mých předků, kteří zasadili na přelomu 19. a 20.
století lípy u svých příbytků, jsem navrhl obecnímu zastupitelstvu, aby i
v tomto výjimečném roce byla zasazena lípa na obecním pozemku v blízkosti
obecní budovy a k jejím kořenům aby byla vložena láhev s písemnostmi o
současném životě u nás na vsi. Návrh byl odsouhlasen a na podzim tohoto
roku realizován. Zároveň se stejnými písemnostmi byla uložena i chráněná
skříňka v půdním prostoru domu obecního úřadu, kterou bude možno čas od
času vyjmout a doplnit dalším dobovým materiálem.
Věřím, že se naše lípa dožije toho nejvyššího možného věku a stane se
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dominantou nejen naší vesničky ale i celého kraje.
Není bez zajímavosti, že právě letos jedna nepříliš velká bouře ukončila život
staleté lípy nedaleko městečka Sobotky, známé pod názvem „Semtínská lípa“.
Přál bych nám všem, aby se naše lípa, symbol slovanstva, stala rovněž
pamětníkem věků a především svědkem života u nás na vsi. A abyste ji i vy,
naši potomci, pěstovali a chránili jako odkaz od nás, co ji sázíme pro vás
s pevným přesvědčením a nadějí ve vaši krásnou budoucnost na naší malé
vesničce. A ať i vám připomíná roky dávno minulé, mnohými bouřemi
poznamenané a zubem času nahlodané, ale především námi, našimi předky a i
vámi prožité.
S úctou k těm co nás předešli,
k těm co s námi žijí
a i k vám co přicházíte po nás.
kronikář obce Švorc Miloslav
Další písemnosti byly rozděleny do několika článků pojednávajících o historii
a současnosti obce:
Co nového u nás na vsi: (zde uvádím, co se u nás vybudovalo za posledních
sto let, to co si pamatujeme, ale i to, co nám dnes prozradí už jen kronika)
Politický a kulturní život u nás na vsi: (zde jsem popsal novodobou historii
obce a co nás a naše předky k tomu vedlo. Dovolte mi, abych zde uvedl malý
úryvek: „Politický život u nás byl v podstatě téměř vždy odrazem politického
vývoje v naší republice. Nutno však podotknout, že uvědomění a politické
cítění Rabakováků vycházející z interních potřeb zdejších obyvatel, muselo být
vždy silnější, především hlavně o to, o co byla naše vesnička menší oproti
ostatním správním subjektům. Snad právě to bylo hnací sílou, která nutila
naše občany neustále bojovat o svoji svébytnost a využívat všech možností
k prosazení samostatnosti. Ale nestačilo jen samostatnost vydobýt, muselo se
také dokázat, že ji umíme i udržet a spravovat. Proto nebylo vzácností, že se
nutné funkce zajišťující chod obce, musely rozdělit prakticky do všech
usedlostí, anebo některé funkce zas naopak kumulovat. Mělo to i své
pozitivum, neboť takto byli do samosprávy vtaženi všichni, kterým na osudu
obce záleželo.“Vše souvisí se vším, a tak nedílnou součástí duchovního vyžití, ale i vybytí je
i kulturní vyjádření člověka. Tady popisuji jak spolkovou, nebo i církevní
činnost, tak i osobní činnost, ale hlavně tvořivé zájmy našich občanů.
Rabakovští konšelé: (zde popisuji kdo a kdy stál v čele obce během tohoto
století a kdo a kdy vykonával i ostatní obecně prospěšné funkce.)
Osudy naší kroniky (bez zajímavostí nebyl ani osud naší kroniky a tak jsem
ho popsal v tomto článku.)
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Obecní úřad

Rozhlas

Stará
hasičská
zbrojnice
a stožár

Rekultivace

Usedlosti v naší vesničce Rabakov a jejich obyvatelé: (tuto stať
zaznamenávám v letošním zápisu celou.)
Tato schránka byla vložena do země asi metr od středu stromu směrem na
betonový transformátor (od lípy směr JJZ) a zakryta kamenným valounem.
Druhá, kovová schránka se stejnými materiály, byla později vložena do
půdního prostoru nového obecního úřadu.
Velkou událostí bylo i předání, dlouho očekávaného, nového obecního úřadu
do používání občanům Rabakova. Stalo se tak, po bezproblémové kolaudaci,
na mimořádné slavnostní schůzi občanů a obecního zastupitelstva 25. 10.
2000, za účasti hostů z Okresního úřadu a tisku. Starosta obce A. Živný ve
svém projevu, po přivítání přítomných, provedl rekapitulaci období výstavby
tohoto objektu. A bylo o čem vyprávět, vždyť budova se stavěla 6 let a
hodnota díla i s vybavením interiérů činí 2 500 000 Kč. Zápisy v kronice
z předešlých let to dosvědčují. Poté se ujal slova místopředseda p. Švorc
František a v obšírném projevu, pojatém od prehistorie až po budoucnost a kde
nakonec vyzdvihl období posledních deseti let, kdy došlo opětnému
osamostatnění obce a podařilo se hodně pro naší malou vesničku udělat. A o
obou starostech v tomto období, pí. Doubkové a p. Živném prohlásil, že by
jejich jména měla být do naší kroniky zapsána zlatým písmem. Chválou ve
svých diskuzních příspěvcích neskrblili ani hosté z okresu, přednosta okresu p.
Kouba (pozn. Rodák z Veselice); vedoucí odboru životního prostředí p. Misík.
Nakonec jsme při slavnostním pohoštění podiskutovali až do půl noci. I vtisku
proběhla pochvalná zpráva pod titulkem „Klobouk dolů co v Rabakově
dokázali“.
Časy se mění. V minulosti byly informace mezi občany rozšiřovány pomocí
oběžníku, s kterým chodil dům od domu poslíček. O tuto službu nyní nemá
nikdo zájem, i když je placená a došlo to tak daleko, že s oběžníkem musel
chodit starosta sám. Proto došlo s pomocí finančního odboru okresního úřadu
ke zřízení veřejného rozhlasu. Zprávy jsou nyní vysílány bezdrátově přímo do
každé domácnosti, kde si je, z malého přijímače, mohou občané v klidu
vyslechnout. Pro chatovou oblast bylo zřízeno vysílací hnízdo složené
z přijímače a dvou reproduktorů. Celé zařízení stálo 230000 Kč. Jen vysílací
hnízdo u chat stálo 25000 Kč. Občané tak dostali k vánocům nečekaný dárek.
V letošním roce na jaře došlo také ke zbourání staré hasičské zbrojnice.
Což provedli manželé Najmanovi. Rovněž zmizel z panorámatu
Rabakova i ocelový stožár na sušení hadic, protože dnes už postačí
silonové hadice jen rozprostřít a ony vyschnou samy. Tuto akci provedli
sami hasiči a za stožár a jiné sebrané železo utržili v kovošrotu slušný
peníz.
Přes řadu potíží a nepříjemností se letos podařilo zrekultivovat dva
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písečníků.

z největších písečníků v obci. Obec tak získala nové parcely, o které je značný
zájem. Po písečníku „ u Fadrhonců“ vznikly dvě parcely, z nichž už jednu
zakoupili manželé Poklembovi z Mladé Boleslavi. Prodej druhé parcely je
zatím v jednání. Parcela u hřbitova bude v první fázi zatravněna a později
vysázena jako lesopark. Vše je závislé na financích.
Stromy
I letos se průběžně pokračovalo v likvidaci starých ovocných stromů a
na návsi.
prováděla výsadba nových dřevin. Nová řada jeřábů byla vysázena v proluce
mezi domy čp. 12 a 10. Další na řadě je prostor mezi čp. 6 až po cestu
k Machům.
Nový systém Naše obec byla v novém členění zařazena do středočeského kraje a je
státní správy takzvaně obcí prvního stupně. Pro nás je obcí druhého stupně Dolní Bousov a
a volby
obec třetího stupně Mladá Boleslav. Kompetence jednotlivých obcí se vytvářejí
v souvislosti s vytvářením krajských úřadů. Do těchto úřadů probíhaly
v listopadu volby. V naší obci se voleb zúčastnilo 66% voličů, což byl
vzhledem k celostátnímu průměru značný úspěch.
Hřbitov
Na jaře byla obecním úřadem vydána nová vyhláška, tzv. „Hřbitovní řád“,
kde jsou uvedeny závazné předpisy o pohřebnictví a nové ceny za pronájem
místa na hrob. Díky postupující inflaci bylo nutno přistoupit i k tomuto
kroku. Dříve se platilo za hroby v desetiletém období, to bylo nyní zkráceno na
pětileté, aby mohla býti snadněji kopírována inflace. Tak na příklad: poplatek
za dvojhrob činil dříve ročně přibližně 16 Kč a nyní vychází na 100,40 Kč. Za
hrobku se vybíralo 24 Kč ročně a nyní poplatek činí 110 Kč. Pro zajímavost a
pro porovnání mi místostarosta uvedl některá vydání v tomto roce týkající se
hřbitova: cena za odvoz odpadků na úředně stanovenou skládku - 3500 Kč,
oprava pumpy u studny - 3000Kč, cena benzínu při sekání trávy - v průměru
30kč/litr.
Hasiči
Soutěž 22. okrsku se konala až 1. července což byla oproti termínům
v předcházejících létech naprostá výjimka. Další výjimkou na této vskutku
výjimečné soutěži byla vysoká účast soutěžících družstev a to nejenom
z našeho okrsku. Neposlední a velkou výjimkou byly i ceny. O zlaté poháry se
totiž u našeho okrsku dosud ještě nikdy nebojovalo. Výjimkou bylo i
občerstvení. Lahvové pivo se ještě na žádné soutěži nepodávalo. A ani
perníčky s logem milénia nebo soutěže, ty napekly naše děvčata, při prodeji
vstupenek ještě nikdo nerozdával.
Soutěž sama začala nástupem před novou úřadovnou, kde starosta našeho
sboru, pan Švorc Miloslav, uvítal několika slovy všechny soutěžící a i ostatní
účastníky této soutěže. Následovalo slavnostní předání nové hasičské
zbrojnice našemu sboru, které za obec provedl místostarosta pan František
Švorc. Načež jsme se odebrali na cvičiště, které bylo zřízeno na prostranství
mezi čp. 9 a 12. Tady nás uvítala dechovka z Libáně, na kterou nám obecní
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Požár

Zloději

Výstavba

Úmrtí

Jubilea

úřad přispěl 3000 Kč. Ta nám vyhrávala, a věru nádherně, po celé odpoledne.
Soutěžilo se jako obvykle ve dvou disciplínách, štafetě a požárním útoku.
Soutěž probíhala nadobyčej spořádaně a tak se podařilo zvládnout tu
nebývalou účast soutěžících bez větších potíží. Soutěž byla ukončena kolem
šesté hodiny vyhlášením vítězů, rozdáním diplomů a zlatých pohárů. Načež se
všichni soutěžící rozjeli domů. Nás jen mrzelo, že se našemu družstvu pokazil
útok zamotáním hadic, protože sání bylo tak rychlé, že ti co běželi s hadicemi,
nestačili hadice rozvinout, než do nich vnikla voda, která na nich vytvořila
uzel a zpětným rázem zastavila stroj. Byla z toho bohužel diskvalifikace a
poslední místo. Ve štafetě jsme byli jen o dvě setiny vteřiny druzí a nebýt té
smůly, i v útoku by na nás měl málokdo.
V kategorii muži zvítězili Skyšice, na druhém místě byli Ledce a na třetím
Řitonice I. V kategorii ženy zvítězili Kobylnice, druhé byly Veselice a třetí
Řitonice.
Celá soutěž byla plně zajišťována naším sborem. Jak stavbou překážek, tak
zajištěním občerstvení pro soutěžící a obstaráním cen. Přálo nám i počasí a tak
velký vojenský stan, postavený pro případ deště využili spíše ti, kterým vadilo
sluníčko.
Nesmím opomenout, že si letos naši hasiči sáhli i na tu metu nejvyšší, bez
konkurenčně zvítězili v hasičské soutěži pořádané hasičským sborem Brodek.
Hořel hasič. Když pan Škaloud, velitel našeho sboru, svážel seno na
své fréze, zjistil, že za ním hoří naložená fůra, teprve tehdy, když mu
gumová šňůra svazující seno prolétla kolem hlavy. Stačil už jen odpojit
frézu a s pomocí sousedů ještě zachránit vozík, i když už značně
ohořelý. V podezření je bujará parta mladíků, která kolem tou dobou
projela v osobním automobilu a zřejmě z trestuhodné nerozvážnosti
vhodila nedopalek cigarety do sena.
I letos na Rabakově řádili nenechavci, mimo odcizení krytů veřejného
osvětlení (jeden stojí 3000Kč), navštívili i dům pana Macha, kterému
odcizili především travní sekačku.
Letos proběhlo několik řízení pro výstavbu rodinných domků. Byli to páni: R
Živný, M. Miclík a J. Anděl. Zkolaudována byla garáž p. V. Nitraové u čp.
23, kolna u p. J. Živného a chata p. Sobotky.
Dne 23. 1. zemřel, krátce po oslavách osmdesáti pěti let svého života, náš
spoluobčan pan Machač Miloslav. Po delší nemoci dne 16. prosince zemřela i
jeho manželka paní Miloslava Machačová ve věku 78 let.
17. 5. se dožila sedmdesáti pěti let naše spoluobčanka paní Ludmila
Švorcová. Do dalších let života ji popřáli, spolu se všemi blízkými i zástupci
obce, všeho nejlepšího, hodně elánu, zdraví a hodně radosti ze své rozvětvené
rodiny.
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Usedlosti

Jelikož každý kronikář za svého působení provedl alespoň jednou stručný
popis usedlostí a jejich obyvatel. Chci tak na přelomu tisíciletí učinit i já.
S popisem začnu od dolního konce, kde také začíná číslování domů. Budou
vás možná mást přeházená popisná čísla, ale ve skutečnosti to tak opravdu je
a je zřejmé, že k tomu došlo při postupné zástavbě.
Usedlost čp. 1: bývalý mlýn s hospodářstvím. V nedávných létech byly
zbourány hospodářské budovy a samostatný výminek. Místo nich byla
postavena nová stodola. Mlýn sám byl zrušen a po několikeré přestavbě na
obytný dům zde nyní bydlí tříčlenná rodina Jírova.
*Jíra František (1936) nyní důchodce, dříve řidič autobusu.
*Jeho manželka Libuše rozená Pavlištová (1937) rovněž v důchodu. Ta
naposledy pracovala v Boleslavské škodovce.
*A jejich jedna ze dvou dcer Libuše (1963), která je také zaměstnána
v Boleslavské škodovce.
Domek čp. 18 - toto čp. patřilo výminku u usedlosti čp. 1, nyní již několik let
neexistuje.
Domek čp. 20 - i tato budova, kdysi patřící k usedlosti čp. 2, již neexistuje, ta
byla zbourána v loňském roce.
Usedlost čp. 2 - je to bývalá větší zemědělská usedlost, která je v současné
době velmi zchátralá. Zatím zde nebydlí nikdo. Ještě v loňském roce zde
sídlila rodina Zárubova, která se však vystěhovala z důvodu vysokého nájmu,
který po nich nyní vyžadovali noví majitelé, restituenti to po panu Erbenovi,
který byl z této usedlosti v padesátých létech násilně vystěhován. Jak zněl
verdikt, pro neplnění dodávkových povinností vůči státu.
Usedlost čp. 3 - patří rodině Václava Banýra. Zde zatím také nikdo nebydlí.
Domek však zcela přestavěli a neustále ho udržují, neboť mají zájem se tu ke
stáří ubytovat.
Domek čp. 28: toto číslo bylo přiděleno nově postavenému domku pana Šrajli.
V současné době zde bydlí se svou družkou, která zde však není přihlášena
k trvalému pobytu.
*Šrajla Zdeněk (1961) vnuk paní Miclíkové, nyní pracuje v boleslavské
škodovce.
Usedlost čp. 5 - jedno z mála původních stavení, ve kterém bydlí jen paní
Miclíková. Její syn František, který bydlí v Kosmonosech, zde zbudoval
v bývalém chlévě muzeum historických motocyklů.
*Miclíková Marie rozená Mertová (1916), nyní nejstarší občanka v obci.
Důchodkyně, dříve pracovala v JZD.
Usedlost čp. 6 - bývalá hospoda s malým krámkem. Po několika přestavbách
doznala značné změny. Rozdělena byla na dvě poloviny. První polovina byla
7

přestavěna na rodinný domek a nyní zde bydlí Marcela Dragounová. Druhá
polovina, bývalý sál, byl prodán a novými majiteli zařízen k rekreačním
účelům. Bylo zde přiděleno samostatné čp. 7 po usedlosti, která stávala kdysi
v sousedství a snad již v minulém století zanikla.
*Dragounová Marcela (1941), nyní v důchodu. Dříve úřednice, pracovala
v Řepově ve velkoskladu potravin.
Usedlost čp. 7 - viz popis k usedlosti čp. 6.
Dům čp. 30 - toto číslo patřilo obecnímu úřadu a patří mu znovu. Starý OÚ
byl zbourán a místo něho postaven nový, který byl letos dokončen a předán
veřejnosti.
Usedlost čp. 8 - bývalý mlýn s větším hospodářstvím patřící rodině Machově.
Domovní budova byla v posledních létech zrestaurována a dnes slouží
potomkům k rekreaci. Hospodářské budovy jsou v současné době značně
poškozené zubem času.
Domek čp. 22 - toto čp. Patří k výminku u usedlosti čp. 8.
Usedlost čp. 9 - menší zemědělská usedlost rodiny Machačovi. Domovní část
a chlév byly přestavěny a obojí slouží k bydlení.
*Machač Miloslav (1914) důchodce. Letos v únoru zemřel, co by nejstarší náš
občan. Dříve dělal úpravčího na dráze.
*A jeho žena Miloslava rozená Šiftová (1922) důchodkyně. Dříve pracovala
v JZD. Rovněž v tomto roce zemřela.
Domek čp. 10 - bývalá obecní pastouška. V padesátých létech byla prodána
rodině Kindlově, která zde již bydlela. Budova rovněž různými přestavbami
doznala značných změn. V současné době zde bydlí sedm osob.
*Najimanová Vlasta rozená Kindlová (1944) důchodkyně, dříve
zaměstnankyně škodovky.
*Její nynější manžel Jiří (1938) důchodce, dříve zaměstnán
v Dobrovickém cukrovaru.
*Její jedna ze dvou dcer Gavláková Stanislava rozená Wernerová (1964)
*Vnoučata Gavláková Lada (1987) žákyně
Gavlák Lukáš (1989) žák
Gavlák.Michal (1991). žák
A druh Stanislavy G., Nutil Martin, který zde není přihlášen k trvalému
pobytu.
Usedlost čp. 11 - menší zemědělská usedlost kdysi rodiny Švorcovi. Rovněž i
zde bylo téměř vše přestavěno. Již řadu let zde v přilehlé zahradě zahradničí
manželé Čížkovi, Wilibald a Marie rozená Švorcová, oba důchodci, kteří však
bydlí v Mladé Boleslavi a sem jen dojíždějí.
Usedlost čp. 12 - menší zemědělská usedlost jiné rodiny Švorcovi. I zde došlo
téměř u každé budovy ke stavebním změnám. Domovní bylo rozšířeno,
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špýchary zrušeny a v celé budově zřízeny dva byty. Jeden obývá paní
Švorcová s dcerou Stanislavou. Druhý byt obývá syn Miloslav se
svojí rodinou. Stodola byla podezděna a byl v ní vyhlouben nový sklep.
*Švorcová Ludmila rozená Novotná (1925) důchodkyně. Dříve pracovala
v JZD.
*Její dcera Doubková Stanislava, rozená Švorcová (1947) úřednice
v pojišťovně.
*A syn Švorc Miloslav (1942) dlouholetý zaměstnanec boleslavské škodovky.
*Jeho žena Švorcová Božena rozená Hospodková (1949) nyní kuchařka
v restauraci u zimního stadionu v Mladé Boleslavi.
*Švorc Petr, jejich jediný syn ze tří dětí (1980) studující na Karlově universitě
v Praze, obor geologie.
Usedlost čp. 13 - větší zemědělská usedlost patřící nyní rodině Škaloudově.
Domovní bylo rovněž zcela přestavěno a z části i podsklepeno. Před léty byla
přebudována i budova výminku, která z velké části vyhořela.
*Škaloud Jiří. (1958) zaměstnanec cihelny, dříve CIOS Osenice, nyní Řepov.
*Škaloudová Svatava rozená Cidlinová (1962) nyní kuchařka v Dol. Bousově
*Škaloudová Markéta (1991) školačka
Usedlost čp. 14 - menší zemědělská usedlost rodiny Švorcovi. Odtud se
ostatní rodiny Švorců rozvětvily, takže jsou všichni Švorcové na Rabakově
blízce či vzdáleně v příbuzenském vztahu. Domovní u této usedlosti bylo
přestavěno a v něm zřízeny dva menší byty. Dnes zde bydlí nejmladší
z početné rodiny a stále svobodný Václav Švorc sám.
*Švorc Václav (1949) bývalý zaměstnanec boleslavské škodovky nyní bez
práce.
Usedlost čp. 21 - původní roubené stavení patřící další rodině Švorců, dnes už
sloužící potomkům k rekreaci.
Domek čp. 29 - nový domek ve výstavbě, patřící manželům Šimonovým,
potomkům rodiny Švorcovi z čp. 21.
Usedlost čp. 15 - bývalá a téměř původní malá zemědělská usedlost, kterou
zakoupili Začalovi z Prahy a nyní jim slouží pouze k rekreaci.
Usedlost čp. 19 - bývalá malá zemědělská usedlost, která doznala
přestavbami značných změn je nyní rozdělena. Bývalou stodolu přestavěnou
na domek užívá k rekreaci vnuk posledních majitelů, Radek Vošvrda se svou
rodinou. A bývalý chlév, přestavěný kdysi na prádelnu a nyní na rekreační
domek, užívá vnučka posledních majitelů, Helena Matoušková rozená
Vošrdová, se svou rodinou.
Usedlost čp. 16 - tato původní menší zemědělská usedlost kdysi patřící rodině
Fadrhoncových byla po smrti posledního potomka J. Kloučka, prodána jeho
ženou a nyní slouží novým majitelům rovněž k rekreaci.
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Usedlost čp. 17 - tato původní menší zemědělská usedlost rodiny Ušákovi
byla také prodána, aby nyní rovněž sloužila k rekreaci.
Domek čp. 24 - patřil také jedné z rodiny Švorců. Po smrti pana Švorce
Františka tento domek zdědila jeho vnučka Šůrovská Vlasta, ale zatím zde
nikdo nebydlí.
Dům čp. 27 - zde bydlí v rodinném domku manželé Švorcovi, potomci rodiny
Švorcovi z čp. 24.
*Švorc František (1934) důchodce, dříve úředník v boleslavské škodovce.
*Švorcová Alena rozená Košťáková (1935) důchodkyně, dříve učitelka.
Usedlost čp. 23: poslední obydlí podél silnice, které si postavil pan Vandrdle,
nyní zde krátce a zatím přechodně, bydlí Nitrayovi potomci to po někdejším
majiteli.
Dům čp. 25: patří rodině Živných a rovněž doznal značných změn několika
přestavbami, hlavně přístavbou dílny a krámku, dnes je obydlen třemi
obyvateli.
*Živný Jiří (1941) soukromý podnikatel v elektro.
*Jeho manželka, Živná Blažena rozená Baldová (1945) úřednice na poště.
*A jejich jediný syn ze dvou dětí Živný Jiří (1972) spolupracuje s otcem
Dům čp. 26: novější rodinný domek kde bydlí Živný Antonín se svou
manželkou.
*Živný Antonín (1934) důchodce, dříve soukromý podnikatel.
*Jeho manželka, Živná rozená Kinclová (1937)
Dalo by se toho napsat o každé usedlosti i o jejich obyvatelích daleko více.
Vždyť co dům nebo osobnost, toť samostatný román.
Doplnění: vloudila se chybička, opomněl jsem čp. 4.
Domek čp. 4 - tento domek již před léty zakoupili a přestavěli nějací Válkovi,
ale zatím zde nebydlí nikdo a domek v současné době není využíván ani
k rekreaci.

Sepsal kronikář obce
ŠVORC MILOSLAV
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Kronika obce Rabakov

2001
POČASÍ
Přehled

Nadnormály

Charakteristika tohoto roku se dá vyjádřit jedním slovem, mokrý. Země
nestačila vyschnout snad ani v těch několika málo teplých dnech, které se
v létě ukázaly. Nejdeštivějším měsícem bylo září. Pršelo téměř denně, a
když náhodou někdy nespadla ani kapka, druhý den lilo o to víc. Potíže
z toho měli hlavně zemědělci. Leckde bylo obilí ještě v polovině září na poli.
Mrazivé dny: 1. 1., 15. 1. a 2. 2. –10°. 24. 2. –12°. 14. 12. –14°. (pro
zajímavost, 15. 1. bylo naměřeno v Přibyslavi –19° a ve Vimperku –35°.)
Tropické dny: 27. 6. 31°, 11. 7. 30°, 15. 7. 32°a 14-19. 8. až 33°.
Kalamity, bouře a vichry: 23. 2 sněhová kalamita (sněhové jazyky zavinily
potíže s dopravou, nejely ani vlaky). 11. 7. silná bouře, popadané stromy (v
Domousnicích to odnesl statný topol u rybníka), TV hlásí velké záplavy i
ztráty na životech. 19-21. 12. napadlo honě sněhu, velké závěje.
Zajímavost – na horách padal poslední sníh až 4. 6. a první už 9. 9., a u
nás 13. 4. a 24. 11.
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ROK NA VSI
Z jednání
V prvním pololetí se konaly dvě veřejné schůze obecního zastupitelstva,
zastupitelstva na kterých bylo projednáno a schváleno hospodaření obce za rok 2000 a
projednán a schválen rozpočet na rok 2001.
Dále byl projednán a schválen audit hospodaření za rok 2000. Auditu
předcházela důkladná inventura veškerého majetku obce a ocenění obecních
pozemků. Účetní doklady byly celkem správně vedeny, a proto je pracovnice
finančního odboru z Ml. Boleslavi hodnotila bez výhrad. Kontrolou jsme
tedy prošli úspěšně.
Ve druhém pololetí tohoto roku se konaly čtyři veřejné schůze. Průběžně
byl sledován rozpočet obce a celkové hospodaření. Jelikož v rozpočtu nebylo
počítáno s totálním rozkradením krytů sloupů veřejného osvětlení a muselo
dojít k jeho dočasnému vypnutí. Předpokládaná oprava si totiž vyžádá
částku asi 40 000 Kč. A protože přidělované finanční prostředky jsou stále
menší, bylo nutné dojít k některým změnám v zamýšlených akcích.
Dne 28. 11. 2001 se konala mimořádná veřejná schůze obecního
zastupitelstva, na které bylo projednáván a schválen vstup do
Dolnobousovského regionu.
Sčítání lidu
Letos proběhlo sčítání lidu, domů, bytů a vybavenosti. Sčítacím komisařem
byl pan Živný Antonín.
Výsledky sčítání:
Počet
30
muži
15
obyvatel
ženy
15
Podle věku 0 - 14 let
4
15 -59
muži
9
ženy
8
60+
muži
4
ženy
5
Pracující
muži
6
ženy
6
Národnosti česká
30
Náboženstv bez vyznání
12
í
římskokatolic
16
i
nezjištěno
2
Domy
celkem
25
12

Byty

Výstavba
v obci

Životní
prostředí

Havárie

Zloději

Občanské
záležitosti

obydlené
neobydlené
celkem
obydlené
neobydlené

(k rekreaci)

11
14
26
12
14

Kolem budovy obecního úřadu byl vybudován chodník včetně okapového
chodníčku. Vše je provedeno zámkovou dlažbou, což pěkně zvýraznilo i
vlastní budovu.
Pro Martina Miclíka a Josefa Anděla přišlo stavební povolení na jejich
domky. Byla provedena kolaudace rodinného domku manželů Šimonových
Dále bylo zahájeno stavební řízení s paní Dvořákovou na přestavbu domu
čp. 2.
I letos se pokračovalo v likvidaci starých ovocných stromů, a výsadbě
nové zeleně. Výsadbu provedli, pan. Škaloud před domem čp. 13 a pan
Živný na návsi mezi čp. 6 a cestou k Machovům. U obecního úřadu bylo
dokončeno vysázení keřů na hranici pozemku za budovou. Rekultivovaný
písečák u hřbitova byl urovnán a zatravněn.
Je potěšitelné, jak všichni občané pečují o vzhled obce tím, že provádějí
úklid prostorů okolo svých domů a veřejných prostranství.
U Vošvrdových havaroval 19. 6. osobní automobil. Po střetu s károu,
s kterou jel v těchto místech V. Š., narazil do vrat a plotu u domu čp. 16 a
řádně obojí zdemoloval.
Další havárie se odehrála u Banýrových, kde kdosi narazil do domečku
elektrického rozvaděče.
Zas u nás řádili nenechavci. Zaujal je nedávno dostavěný a obydlený
domek manželů Šimonových.
Podle sdělení jednoho policisty byla letos na jaře dopadena parta
vykrádačů domů a bytů, která řádila již několik let v tomto kraji.
Doufejme, že to byla právě ta která má na svědomí i vloupačky v naší vsi.
Je to snad již běžný jev. Zloději opět pokračovali ve svém řádění, totiž
v likvidaci krytů ze stožárů veřejného osvětlení. Podařilo se jim tak
paradoxně obci ušetřit za elektřinu, neboť poškozené osvětlení muselo být
z bezpečnostních důvodů odpojeno. Odcizili i hliníkové lišty skleněných
výplní u zastávky ČD, které byly nahrazeny dřevěnými.
O velikonocích oslavila své 85. výročí paní Marie Miclíková z čp. 5. Oslav
se zúčastnili i zástupci obce a hasičského sboru.
Další naši spoluobčané, paní Marcela Dragounová a pan Jiří Živný letos
oslavili kulaté 60. výročí.
26. 10. měla v Dolním Bousově oddavky paní Stanislava Gavláková se
13

Pohyb
obyvatel
Ostatní

Mimořádná
událost

svým dosavadním druhem panem Martinem Nutilem a přijala nové
příjmení Nutilová-Gavláková.
Manželé Šimonovi se tento rok stali trvalými občany Rabakova.
Odhlásil se Záruba Daniel 5. 4. 2001
Obecní úřad pro občany zařídil i dvě zajímavé akce. Na první zde firma
Zepter předvedla a nabídla svoje spotřební zboží. A setkání bylo celkem
úspěšné. Méně úspěšná byla druhá akce, která nabízela občanům
elektromagnetickou léčbu.
Nestala se u nás, ale až v Americe, ale přesto nás všechny na řadu dní
upoutala u obrazovek, kde jsme opakovaně sledovali hrůzný výjev, jež se
tam odehrál. 11. 9. Arabští teroristé unesli několik letadel a i s cestujícími
provedli sebevražedný útok na dva nejvyšší mrakodrapy světového
obchodního centra v Nou Yorku a budovu Pentagonu ve Washingtonu.
Sepsal kronikář obce
ŠVORC MILOSLAV
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Kronika obce Rabakov

2002
POČASÍ
Přehled

Nadnormály

O zimě by se dalo říci, že šla od extrému do extrému. Řádí vánice a vichřice
se spoustou sněhu, vysoké mrazy. Záhy všechno roztaje a je teplo a sucho, že
se dá dělat na zahrádkách i na polích.
A o létě lze říci totéž. Sucha střídaly dešťové přívaly. Dokonce takové, že to
přineslo nebývalé záplavy po celé republice ba i po velké části Evropy. Letní
teploty dokázaly být rozdílné až o 25°C.
Mrazivé dny: 4.1. -18°C, na konci měsíce, 29. 1. naopak +15°C
Tropické dny: 10. 7. 34°C, o pět dní dříve 5. 7. ráno jen 9°C
Kalamity, bouře a vichry: Záplavy s více jak stoletou vodou. (viz.
mimořádné události a obrazová příloha)

ROK NA VSI
Volby

Volby do parlamentu České republiky konané 14. A 15. 6. U nás
proběhly 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:
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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
18 hlasů
Živný Antonín
18 hlasů
Živný Jiří ml.
18 hlasů
Živný Radovan
18 hlasů
Zápis
Jistě v budoucnu bude zajímavé nahlédnout do zákulisí volebního
ustavujícího dění a proto zde uvádím doslovný opis zápisu:
zasedání
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 se 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.
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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 zastupitelstvu, schůzi
ukončil.
V průběhu roku byla celá řada jednání se stavebním úřadem z Dolního
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)
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 zdraví a pohodě. To jsme mu popřáli jménem našich spoluobčanů i do
dalších let. Díky i za práci pro naší obec. Zejména za vydávání zpravodaje "NÁŠ
RABAKOV" (Ocitováno ze zpravodaje)
Byly prodány dvě obecní parcely a to panu V. Banýrovi (pozemek pod jeho
chalupou u rybníka) a manželům Nutilovým (pozemek mezi č. p. 10 a budovou
OÚ).
Tak jako loni se jedná o katastrofu, která se naštěstí nedotýkala přímo
naší obce, ale opět jsme vše sledovali z obrazovky. Tentokráte si zařádil
přírodní živel. Českou republiku a snad i celou Evropu postihly koncem léta
ničivé záplavy. I stověžatá matička Praha nebyla ušetřena a byla zatopena
víc jak stoletou vodou. Mnoho domů v zaplavených oblastech vzalo za své
přímo řáděním živlu a hodně jich muselo být strženo, neboť měly silně
narušenou statiku. Na mnohých postižených domech se stále objevují nové
a nové trhliny ve zdích. Mnozí se bojí, že přes zimu narušené a promočené
zdivo poškodí i mrazy.
Sepsal kronikář obce ŠVORC MILOSLAV
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Kronika obce Rabakov

2003
POČASÍ
Přehled

Nadnormály

Charakteristika tohoto roku - Zima byla nezvykle dlouhá a studená.
Nemrzlo sice mnoho, průměrně -5 až -10, od ledna už jen do -5°C, ale
stačilo to, aby led na rybnících vydržel k radosti dětem po celou zimu, což
se už řadu let nestalo. I když napadlo i dost sněhu, a bylo možno si užít i
těchto radovánek, přesto dost často mrzlo naholo. Prakticky celý leden.
Holomrazy napáchaly hodně škod, ponejvíce na ozimech. Něco špatného
zas na něco dobrého, holomrazy totiž zlikvidovaly i myši, které se v
posledních letech příliš přemnožily a to tím, že se po roztáni sněhu utvořila
na polích jednolitá kůrka ledu. V březnu se krátce oteplilo až na 15°C, ale
v dubnu ještě napadl sníh a místy byla i sněhová kalamita.
Zato léto bylo přímo božsky letní. Počet tropických dnů dosáhl minimálně
stoletého rekordu, Od poloviny dubna se začalo oteplovat. 28. 4. až 22°C a
5. 5. už přes 30°C a od té doby prakticky začal tropický rok, který trval až
do 22. 9., kdy se letos teploměr naposledy vyšplhal až na 30°C.
Jistěže nebylo stále přes třicet, ranní teploty i v červenci dokázali
poklesnout na 8°C, ale denní snad nikdy neklesly pod 24°C. Odhadem lze
říci, že tropických dnů bylo letos tak kolem třiceti. 22. 7. dosáhl teploměr až
na neuvěřitelných 40°C ve stínu. Před vedrem se prakticky nedalo nikde
schovat. K tomu ještě nedostatek vláhy, protože moc nepršelo, ani těch pár
bouřek moc vody nedalo. Mnohde lidem vyschly studny, u nás to, pokud
vím, nikoho nepostihlo. Snad proto, že zde máme hluboké studně, které
nejsou závislé na povrchové vodě. Vše usychalo nastojato, tráva se zelenala
jen ve stínu velkých stromů. Houby nerostly, byl dokonce vydán zákaz
vstupu do lesa z důvodů nebezpečí požáru.
Mrazivé dny: 23.12. - 11°C
Tropické dny: letos jich bylo kolem třiceti, první byl 5. 5. a poslední 22. 9.,
22. 7. dosáhl teploměr až na neuvěřitelných 40°C
Kalamity, bouře a vichry: poslední bouřka a pořádná byla 13.12
Zajímavost – 6. dubna se přihnaly velké vánice, napadlo přes pět cm sněhu
a někde se tvořily závěje a ledovatka. A poslední bouřka a pořádná 13. 12.
v noci.
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ROK NA VSI
Obecní úřad

Výstavba
v obci

Nemovitosti
občanů
Občanské
záležitosti
Jubilea

Narození

Ze zasedání zastupitelstva. V letošním roce se průběžně projednávala jen
běžná agenda. Vzhledem k naší finanční situaci nebyla uskutečněna žádná
investiční akce. Došlo pouze k oddlužení naší pohledávky za opravu veřejného
osvětlení, kterou, zavinili zloději hliníkových krytů.
Letos byla zkolaudována novostavba pí. Pfeiferové (na místě zbourané
stodoly u Fadrhonců) a bylo ji přiděleno číslo popisné 31.
Zkolaudovaná byla i nová chata v lokalitě u Pilského rybníka pod hrází p.
ing. Karla Erbena.
Zahájena byla výstavba na parcele č. 136/4 (zavezený pískovník u
Fadrhoncových), kde si postavili domek Josef a Miloslava Svatošovi. Domek
je smontovaný ze stav. buněk, bez podsklepení, jen na betonových deskách.
Manželé Herinkovi zahájili novostavbu RD a samostatné garáže, oboje už
mají pod střechou.
Další výstavba byla zahájena místo bývalého čp. 2, stavbou garáže paní
Dvořákovou Miroslavou, dcerou bývalého majitele, pana Erbena.
Domek čp. 4 se po létech dočkal řádné rekonstrukce, kterou zde provádí pan
Aust z MB, který si domek zakoupil.
Jedinou koupí, která je mi známa, je koupě 6. ha pozemku "U kvítku", který
prodala paní Dvořáková panu Jiřímu Vávrovi ze Lhotek.
V únoru oslavil své 60. narozeniny pan Josef Steklý čp. 9. Oslava se konala u něho
doma za účasti sousedů a zástupců obce.
Své 65. narozeniny oslavil i pan Jiří Najman čp. 11. Oslava se konala za účasti
téměř celé obce v zasedací místnosti OÚ.
Další oslavenkyní byla, jako už každoročně i naše nejstarší občanka paní Marie
Miclíková, 87let.
Po letech přibyl na Rabakov opět nový občánek, malý Vojtíšek, který se
narodil 4. 7. 2003 manželům Šimonovým čp. 28.
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Sňatky

Úmrtí
Pohyb
obyvatel

Hasiči

Muzeum

Vláček

Havárie

1. 8. 2003 se v Dolním Bousově provdala Libuše Jírová ml. z čp. 1 za pana
Fečíka Miroslava (r. n. 62) ze Sobranců na Slovensku, vdovce a s ním vyvdala
i jeho syna Matůše (r. n. 94).
V úterý 11. března zemřela po dlouhé nemoci naše rodačka, paní Marie
Čížková, rozená Švorcová z čp. 11, ve věku 75. let.
Noví občané
Letos se k trvalému pobytu přihlásili:
Miclík František (r. n. 46) čp. 5;
Miclík Martin (r. n. 73) čp. 5;
Procházka Michal (r. n. 79) čp. 11;
Čížek Vilibald (r. n. 22) čp. 11;
Pfeiferová (Mináriková) Monika (r. n. 68) čp. 31
Činnost našeho hasičského sboru se v posledních letech ztenčila pouze na
překonání neblahého stavu, to je nedostatek sportovně zdatných členů, kteří
by mohli Rabakov zastupovat na hasičských soutěžích, jako tomu bylo
donedávna. Byly to krásné a zajímavé chvíle a zážitky. Nejen soutěže ale i
pořádání plesů a společných výletů přinášelo jak radost, tak i užitek. A že je
na co vzpomínat, proto se alespoň občas sejdeme na výročních schůzích. Letos
to bylo poprvé ve staré sednici (stylově upravená místnost z bývalého chléva) u
starosty sboru v čp. 12.
Spanilá jízda - Letos v letě jsme se pokochali nádhernou podívanou na stařičké
leč přepečlivě naleštěné "ČECHIE", které svou zdejší spanilou jízdu započaly v
Dětenickém zámku a pivovaře a ukončily ji ve škodováckém muzeu automobilů v
Mladé Boleslavi.
V muzeu pana Miclíka jsme si mohli prohlédnout krásu těchto strojů hezky
zblízka. Stály tu v jedné řadě, jeden hezčí než druhý. A obdivovatelů opravdu
nebylo málo. Jak se dalo vytušit z poznávacích značek, někteří vážili opravdu
dalekou cestu.
Dalším návratem do minulosti byla cesta parním vláčkem s personálem a i
některými cestujícími v dobovém oblečení. Vláček tudy projížděl v rámci oslav
120. výročí tratě Bakov – Kolpidlno. Této akce se zúčastnila řada občanů
z naší obce a v historických vagoncích se svezla do Kopidlna a zpět.
Jen malé pietní místo s květinami ve stínu ořešáků v blízkosti autobusové
zastávky u chatové osady dnes připomíná onu tragickou událost, která se
odehrála letos za krásné květnové noci 10. 5. Osud zde krutě zmařil život paní
Věry Začalové, kterou srazilo auto v plné rychlosti, jenž bylo řízené opilým
řidičem. Bohužel zase si alkohol a především lidská nezodpovědnost a
bezohlednost na silnici vybraly svou krutou daň.

20

Pilský rybník

Rybník byl po celý rok bez vody. Říká se, že prý pro neshody mezi panem
Svobodou a místními chataři, kteří tam podle něho, neoprávněně loví ryby.
Zloději Po několikaletém jejich řádění, kdy už stačili ukrást řadu krytů z osvětlení a téměř
jejich chycení vše hliníkové ze zastávky ČD (střechu, rámování oken a část oplechování) se nám je
podařilo pomocí několika našich občanů chytit. Tedy lépe řečeno nahnat do polí, kde
po ztřeštěné jízdě zapadli do strouhy. Policii se později podle vlastníka automobilu
podařilo zjistit totožnost nenechavce, ale bohužel nebylo možné mu dokázat celou
škodu, kterou u nás napáchal. A tak za to co mu bylo prokázáno, dostal pouze
pokutu a postih nucenou prací pro veřejné blaho. Trest si odpracuje v Mladé
Boleslavi a naše obec z toho nebude mít v podstatě nic.
Mimořádná Jak to říct. Lidská blbost opět vykvetla a dala svůj plod. Naštěstí pro nás
událost
totiž zas jen v televizi, sledujeme s vnitřními rozpaky a mrazením, válku v
Iráku. Tentokráte to jsou Američané, kteří neudrželi své choutky na uzdě a
nečekajíc na souhlas OSN se spojili s Anglií a vyrazili na "Sadáma", protože
prý má k dispozici zbraně hromadného ničení a vyhrožuje s nimi, že je použije.
Což o to, on je "Sadám" pěknej prevít, a ani k vlastním lidem se nechová moc
košer, ale mrzačit kvůli němu nevinný lidi a notabene i proti názoru valné
části zástupců v OSN a i představitelů zemí, s kterými jsou ve vojenské
alianci. Chtě, nechtě se vtírá otázka, jestli nejde víc o Iráckou naftu nežli o
tamní režim.

Sepsal kronikář obce
ŠVORC MILOSLAV
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Kronika obce Rabakov

2004
POČASÍ
Přehled

Nadnormály

Zima od začátku roku mírná, jen v polovině února klesly mrazy 14. až na
- 13°C. Sněhu poskrovnu jen koncem ledna se nadělaly i závěje, ale
začátkem února zase vše roztálo a pršelo. Březen začínal jarně, pak si zima
zazlobila studeným východním větrem, ale už kolem 20. teplota vyšplhala
na 22°C. Duben, první polovina hezky, v druhé notně prší. Koncem měsíce
a začátkem května teplota šplhá až na 26°C. Nástup tropických veder jako
loni se nekonal. Střídavé přepršky s větry počasí řádně ochladily. Teprve
začátkem června se oteplilo opět na 26°C, které končilo 12. pořádnou bouří,
vichřicí a v televizi hlásili i řádění tornáda. U nás to odneslo pár starších
stromů a v lesích také něco popadalo. Silnice u Čížovek a na Petkova byly
zataraseny popadanými stromy. Po této příhodě se opět ochladilo a občas
prší. 21. spadly i kroupy a kromě jiného potloukly dost jablka na stromech,
vypadalo to, že už žádná nezůstanou, ale jak se na podzim ukázalo,
urodilo se jich dosti, jen byly dost nevzhledné, samá jizva. Na konci
školního roku si děti pro vysvědčení museli jít v teplém oblečení. Počasí se
radikálně změnilo až od poloviny července a teploty rázem vyskočily až na
30°C, 18. až na 32°C. Začíná všechno žloutnout a usychat. I srpen
pokračuje stejně. 20. 8. jsme naměřili 33°C. Bouřka toho dne sice ukončila
tropická vedra, ale moc vody nepřinesla a tak sucho pokračuje až do
poloviny září. Ani houby moc nerostly. První mrázky uhodily již 11. října 3°C a pochopitelně popálily kytičky. V listopadu kolem 20. bylo až -8°C a
i sníh. Jenže vánoce byly opět na blátě.
Mrazivé dny: 14.2. -13°C
Tropické dny: max. teplota 18.8. +32°C
Kalamity, bouře a vichry: 12. 6. silná bouře a vítr až tornádo. 21. 6.
kroupy.
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ROK NA VSI
Obecní úřad

Ze zasedání zastupitelstva. V roce 2004 se konalo 6 veřejných schůzí, na
kterých se projednávala běžná agenda. Jako vždy na začátku roku bylo sestavení
a schválení rozpočtu na tento rok a schválení hospodaření za rok 2003. Občané
byli také seznámeni s výsledkem auditu, který proběhl vzhledem k naši finančním
prostředkům bez problému.

Volby

V letošním roce jsme připravovali a zajišťovali dvoje volby, do parlamentu EU a
do zastupitelstva KÚ Středočeského kraje. K volbám do EU byl před budovou
OÚ instalován nový stožár pro vlajku EU. Oboje volby proběhly bez problémů a
poměrně s dobrou účastí voličů.
Volby do parlamentu EU se konaly 11. 12. června.
Zaregistrováno 37 voličů, účast 23, to je 62% platných hlasů.
Výsledky: kandidátka č. 4 ČSSD 4 hlasy; kandidátka č 6. ODS 12 hlasů;
kandidátka č. 20 KDU - ČSL 3 hlasy; kandidátka č. 24 KSČM 2 hlasy;
kandidátka č. 32 Nezávislí 2 hlasy;
Volby do zastupitelstva středočeského kraje konané 5. 6. listopadu.
Zaregistrováno 37 voličů; účast 24 to je 64,8%; platných hlasů 24
Výsledky: kandidátka č 1koalice pro středočeský kraj 4 hlasy; kandidátka č 2
SNK (sdružení nezávislých kandidátů) a Evropských demokratů 1 hlas;
kandidátka č 26 ODS 14 hlasů; kandidátka č 36 ČSSD 5 hlasů.
Hřbitov
Další významnou akcí bylo vydání nové vyhlášky č.1/2004 "Řád veřejného
pohřebiště". Tato vyhláška spolu s dalšími podklady, jako např. provedení
geologického průzkumu, zprávou krajského hygienika, listu vlastnictví apod. byla
se žádostí o další provoz našeho hřbitova zaslána na KÚ. Na základě těchto
podkladů byl nám vydán souhlas k dalšímu provozu pohřebiště. Poté následovalo
uzavírání smluv s nájemci hrobových míst a to vše dle nových zákonů o
pohřebnictví. Součástí smlouvy je i stanovení výše poplatků z hrobových míst,
které se budou platit počátkem roku 2005 a to na 5 let.
Za 2hrob 800,- Kč; za 1 hrob 400,- Kč; za 2hrobku 1000,- Kč; 1hrobku 500,Kč a za urnový hrob 300,- Kč.
Výstavba
Pokračuje výstavba v čp. 2 u pí. Dvořákové a u manželů Herinkových. A
v obci
také rekonstrukce čp. 4. Před kolaudací by měl být domek pana Anděla.
Před dokončením je též stavba manželů Svatošových a rod. domku paní V.
Kropáčkové. Byla provedena kolaudace přestavby r. d. manželů
Škaloudových čp. 13 a kolaudace novostavby r. d. pana M. Miclíka čp. 33.
Dále probíhají přípravné práce na stavbu r. d. pana R. Živného.
Sjezd rodáků
„Na základě iniciativy občanů vznikl návrh na uspořádání sjezdu rodáků a
a přátel obce přátel naší obce. Jedná se o to, že v příštím roce 2005 bude naší obci 555 let.
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Rabakova

Termín sjezdu byl předběžně určen na 20. srpen 2005 s tím, že pozvánky a celá
akce se provede až po té zdali se nám podaří dát obec jako celek do pěkného
stavu. To je podmínka. Přesto doufáme, že se to za přispění všech občanů
bydlících v obci povede.“
Tento odstavec jsem dal do uvozovek, protože je doslovným výňatkem ze správy
o činnosti obecního úřadu. Jsou v něm však dvě nepřesnosti a to, kdy byla
založena naše obec, není v současnosti ničím dokumentováno. Možná zde byla
založena nějaká osada již v dávném pravěku, četné nálezy sekeromlatů by tomu
napovídaly. Takže kolik je naší vesničce se neví. Ale první dvě písemné zprávy o
Rabakovu pocházejí přibližně z poloviny patnáctého století a z toho pro rok
2005 vyplynula číslice 555. Bohužel a možná bohudík po pečlivějším
prostudování vyšlo najevo, že docela první zpráva je datována z roku 1445, což
je o 5 let dříve a druhá zpráva o Rabakovu pochází z roku1454 tedy z pátého
roku tehdejšího desetiletí. No řekněte sami, není tohle přímo magická hra čísel "
555 ± 5 "
Narození
Druhý občánek v tomto tisíciletí, Martínek, se narodil 1. 5. manželům
Miclíkovým. A stal se tak prvním eurorozencem nejen v naší obci, ale i v
našem okrese.
Na radnici v Dolním Bousově byli 9. 7. 04 oddání Miclík Martin a
Sňatky
Folprechtová Petra oba čp. 33.
Čerychová Věra čp. 28 (r.n. 56); Folprechtová Petra čp. 33 (r.n. 78);
Noví občané Práger Jaromír čp. 004 (r.n. 20);
Jubilea
Miclíková Marie 88; Vilibald Čížek 82.; Najmanová Vlasta 60.; Švorc
František 70.; Živný Antonín 70.
Vítání
Letos poprvé bylo obecním úřadem v sobotu 2. 10. odpoledne uspořádáno
občánků
vítání občánků. Vojtěcha Šimona, který se narodil již loni a Martina
Miclíka.
Po proslovu starosty A. Živného byly oběma občánkům předány drobné
věcné dary od obce a starosty a částka jednoho tisíce korun. Kronikář
předal oběma slavnostní certifikát. Poté požádal rodiče novorozenců a
ostatní přítomné o podpis do pamětního listu. Načež následoval slavnostní
přípitek a malé posezení všech přítomných.
Posezení nad Letos jsem uspořádal v zimním období tři setkání s kronikou. Setkání se
kronikou
konala u nás čp. 12 ve "Staré sednici". Na programu bylo čtení zápisů ze
staré kroniky, či lépe z opisů staré kroniky, které jsem získal od syna
tehdejšího kronikáře, a který mi dovolil si je ofotit.
Aby čtení nebylo únavné, bylo možno shlédnout výstavky s historickými
náměty a videozáznamy o dění v obci. Byl tu také předložen, doplněn a
nakonec i schválen návrh na zápisu do kroniky za minulý rok.
Malé očerstvení bylo zajištěno obecním úřadem, ale i sousedé přinesli
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Oslavy

Zloději

každý něco na zub nebo k popití, takže se každé posezení příjemně
protáhlo.
Když je tady zmínka o společných posezeních nebude jistě na škodu zmínit
se také o tom, jak dokážou Rabakovští oslavovat. A že bylo tento rok co
oslavovat je již patrné ze zápisu o jubileích a dalších dvou. Že při nich není
nikdy nouze o dobré jídlo a hlavně pití, nemusím ani připomínat. Většinou
proběhnou oslavy v poklidu, ale občas se stává, že alkoholem posilněná
mysl si začne vymýšlet a tu docházívá k různým taškařicím. Tak třeba při
oslavách 60tin paní Najnanové byla oslavenkyně povožena na trakaři před
budovou obecního úřadu, kde se oslava konala, za bujarého veselí
přítomných a údivu kolem jdoucích. Při oslavách 65tin pana Najmana v
loňském roce se zas parta bujarých vypravila ke zvoničce a učila se tam
zvonit. Jiné oslavy, převážně v chatové oblasti, se zas neobejdou bez petard
a rachejtlí a to nemluvím o Silvestru kdy je pyrotechnika v posledních letech
naprostou samozřejmostí. Aby si naši potomci nemysleli, že jen řádíme, jsou
i relativně pokojné oslavy, jak jsem se již prve zmínil. U pana Steklého
například, jsme seděli pěkně v malé kuchyňce, a jak nám bylo dobře. Nebo
při oslavách 70tin obou nynějších konšelů se jen dlouho do noci jedlo, pilo,
vtipkovalo a klábosilo v zasedačce na obecním úřadě, kde se obě oslavy
konaly po ukončení veřejné schůze. I oslavy novorozenců málem nebraly
konce. Ty po vítání zavezly maminky domů nakrmit a prospat, a po
návratu zdaleka konec oslavování nepromeškaly. A nejsou to jen jubilea i
sud piva vyhraný v tombole na hasičském plese, který dali do placu manželé
Nutilovi, je důvod k oslavě. Něco na zub k tomu pivečku přinesl každý ze
sousedů sebou a nabídl na společný stůl a ejhle jsou z toho hody málem jak
o veselce. No řekněte sami, nestojí to za zápis do kroniky.
Opět byl hrubě narušen život v naší donedávna poklidné vesničce. Vykradena
byla tentokrát novostavba manželů Herinkových. Zájem nenechavců byl široký,
od stavebního materiálu přes domácí zařízení až po věci osobní potřeby. K
odnesení lupu si prostříhali dva otvory v novém plotě. Jeden byl dole na cestu k
Machovým a druhý vedle vjezdových vrat od silnice.

Sepsal kronikář obce
ŠVORC MILOSLAV

25

Kronika obce Rabakov

2005
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Přehled

Nadnormály

Charakteristika tohoto roku
Tento rok byl celkově ještě chladnější než loňský. Bylo jen pár dní s
tropickou teplotou, zato bylo opět naměřeno rovných 40°C a to 29. 7.
Zima byla v průměru mírná, jen málokdy teplota klesla pod 10°C. Nejvíce
bylo naměřeno 5. a 6. 2. – 15°C. Za zmínku jistě stojí sněhové bouře 20.
ledna, kdy bylo slyšet několikeré zahřmění, a napadla spousta sněhu, místy
z toho byla sněhová kalamita. Na jaře nás překvapily a dost poškodily jarní
mrazíky, které nás připravily téměř o všechnu úrodu ovoce a ořechů. Jen
velmi ranné a pozdní odrůdy přinesly trochu užitku. I hroznů bylo
dostatek. Zato nebývalou hojnost nám poskytly houby všeho druhu. Lidé si
z lesa nosily vrchovaté košíky hub i několikrát za den a houbařů bylo
v lesích pomalu víc jak stromů. Způsobily to pravděpodobně časté deštíky,
rozhodně častější jak loni. Nejvíce napršelo 31. 7., kdy jsme u nás naměřili
35 mm vodních srážek. A po dobu měření, to je mimo zimní měsíce, vyšel
průměr 1,9 mm na den.
Po letních deštivých dnech, kdy se zemědělcům špatně sklízelo obilí a i se
seny byly potíže, byl podzimek sušší a s nádherně vybarveným listím, takže
běžné polní práce proběhly bez potíží.
Mrazivé dny: 5. a 6. 2. – 15°C
Tropické dny: 29. července 40°C ve stínu
Kalamity, bouře a vichry: Před 15. prosincem se krajem přehnal vichr,
který povracel v okolí několik stromů a pocuchal i střechy.
Zajímavost: nebývalé množství hub
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ROK NA VSI
Obecní úřad

Výstavba
v obci

Ze zasedání zastupitelstva:
V roce 2005 se konalo 6 veřejných zasedání obecního zastupitelstva,
kde se zastupitelstvo zabývalo těmito hlavními úkoly:
Rozpočet a hospodaření obce
Přípravy sjezdu rodáků
Vybírání poplatků za hroby na dalších 5 let. Podařilo se dosud na
90%.
12. 12. 2005 obecní zastupitelstvo schválilo pětiletý plán obnovy
venkova obce Rabakov, aby obec se dále rozvíjela. Jsou to následující
opatření: výměna osvětlení, dokončení kaple na hřbitově, oprava
zvoničky, zřízení rozptylové loučky na hřbitově, zřízení autobusové
zastávky u chat, oprava komunikace tamtéž, vybudování chodníku,
výsadba zeleně v celé obci.
Letos byly zkolaudovány rodinné domky, manželů Svatošových, který
dostal číslo popisné 18. a manželů Herinkových, který dostal čp. 22.
Do výstavby lze zahrnout i páce, které byly provedeny pro zlepšení
vzhledu obce ke sjezdu rodáků.
Na hřbitově bylo u kaple rozebráno schodiště, které se i přes několikeré
opravy stále rozpadávalo a odstraněna byla i stříška nad ním, která už
rovněž neplnila svůj účel, a zatékalo pod ní. Na tomtéž místě bylo
vybudováno nové z betonových palisád a dlažby. Nová stříška byla
započata, ale dokončena bude příští rok.
Před čp. 14 byla provedena rekonstrukce kaple zasvěcené P. Marii, včetně
opravy fasády a natření oplůtku.
U křížku bylo rovněž natřeno oplocení a odborně provedena úprava
zeleně. Byly zde do travní plochy vysázeny keříčky barvínku.
Před zastávkami ČD a autobusu byly vydlážděny potřebné prostory
zámkovou dlažbou a dolení zastávka byla opatřena novým nátěrem včetně
sloupů veřejného osvětlení.
Nového nátěru se dostalo i ostatním sloupům v. o. téměř po celé obci
převážně zásluhou občanů, kteří si nátěr provedli před svými domy sami.
Místní firmou Elman bylo vyměněno i několik lamp za nové.
Barvou na beton byla vylepšena i podlaha v požární zbrojnici.
Opravy a natření se dočkala i oboje vrata na hřbitově.
Prostě práce přehršel a to nemluvím ani o sekání trávy, které bylo letos pro
mokré počasí více jak jindy. Takhle už nebyl Rabakov dlouho upraven.
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Sjezd rodáků

Narození

První samostatné setkání rodáků a přátel se uskutečnilo 20. srpna. Ano
letošní rok probíhal především ve znamení sjezdu rodáků. Jak už jsem se
zmínil ve stati o výstavbě. Rozhodnutí o tomto aktu padlo již v loňském
roce. Ale definitivní rozhodnutí se uskutečnilo až na červnové schůzi
zastupitelstva, tedy po provedení převážné části plánovaných příprav, což
byla dosti krátká doba na zajištění ostatních příprav týkajících se jak
propagace, to je pozvánek a bulletinu, tak i přímého průběhu dne setkání.
To představovalo obstarání vojenského stanu pro případ nepříznivého
počasí, stolů a lavic na posezení a nakonec i kiosku s občerstvením.
Dle mého názoru vyšlo všechno dobře. Počasí bylo nádherné. Vojenské
stany se sešly dva, jeden jsme postavili a druhý byl v záloze. Stolů a lavic
jsme měli pro stovku účastníků. Lidí se sešlo také dost. Jen kiosk se
nedostavil. Nutno ale podotknout, že mnoho nechyběl, protože z hostů
přijeli převážně jen příbuzní a známí nás starousedlíků, takže se každý o ty
své postaral a nebylo co řešit.
Program sjezdu byl následující: v odpoledních hodinách byla návštěvníkům
nabídnuta nejprve prohlídka obce a místních dominant. Zájemcům bylo
dostupné muzeum historických motocyklů pana Miclíka. Zpřístupněn byl i
obecní úřad a hasičská zbrojnice. Na vzorně upraveném hřbitově byla
otevřena smuteční síň. U čp. 14 bylo možné nahlédnout i do malé kapličky
Panny Marie. Ve Staré sednici v čp. 12 byla zas pro zájemce připravena
výstavka našich obecních kronik, obrazové přílohy a všech vydání
Rabakovského zpravodaje. Byly tu také vystaveny fotografie týkající se
dění v obci během druhé poloviny minulého století. Pokochat se zde mohli
návštěvníci i krásou drahých kamenů ze zdejší lokality a místními nálezy
sekeromlatů a pazourků z doby kamenné ze sbírky Petra Švorce. A já jsem
tu vystavil několik ukázek kresleného humoru z mé tvorby. Pochlubit jsme
se mohli i s úpravou prostranství kolem obou zastávek, křížku a mohu s
klidem říci, celé obce.
Ve tři hodiny byl sraz u obecního úřadu, kde starosta A Živný přivítal
přítomné vřelými slovy a seznámil je s obcí a obecními poměry. Pote se ujal
slova místostarosta F. Švorc a svým osobitým způsobem se rozvyprávěl o
historii i současnosti naší malé obce. Plánovaná diskuse s dotazy se
neuskutečnila, zřejmě už asi řečníci řekli vše, co by přítomné zajímalo a tak
nastala volná debata. Zanedlouho po té se valná část účastníků začala
postupně rozcházet do příbytků svých blízkých, kde se debatách
pokračovalo. Ale byli tací, kteří na místě setkání vytrvali až do pozdních
hodin. K dobré náladě nám po celou dobu vyhrával na své aparatuře pan
Živný J. mladší.
Rodičům Šimonovým čp. 29 se letos 26. dubna narodila dcera Klárka
28

Letos se přihlásily u nás k trvalému pobytu tito voví občané: Pan Svatoš
Josef a paní Svatošová Miloslava oba čp. 18; pan Herink Adolf čp. 22; pan
Šůrovský Miloslav a slečna Ištoková Markéta oba čp. 24;
Jubilea
Paní Miclíková Marie 89 let; pan Práger Jaromír 85 let; pan Čížek
Vilibald 83 let; paní Švorcová Ludmila 80 let; paní Švorcová Alena 70 let
a paní Živná Blažena 60 let.
Promoce
Na Přírodovědné fakultě University Karlovy v Praze promoval Švorc
Petr.
Posezení nad I letos se v zimních měsících uskutečnilo několik setkaní nad kronikou. Ze
kronikou
starých zápisů jsme se dozvídali o životě našich předků během třicátých let.
Promítli jsme si několik video nahrávek o dění v obci za uplynulý rok
z kamery pana Steklého. Při poslední schůzce, která se konala právě na
Velký pátek, jsme si připomněli několik pověstí ze zdejšího kraje. Jedna
z nich se náhodou týká i otvírání pokladu o velké pátku pod Žlunovem. I
druhé dvě pověsti se váží k tomuto místu, jedna pojednává o zániku hradu
Žlunov a druhá o tajemných jezdcích okolo Řitonic, kteří sídlí ve skále pod
bývalým hradem.
Havárie
Zrovna o Velikonocích v neděli odpoledne se před naším domem čp. 12
odehrála dosti hrůzostrašně vypadající havárie, kdy novopečená řidička
z MB sjela už před domem čp. 13 ze silnice, přejela náves a narazila do
vrat na zahradu čp. 12, tady při nárazu zdemolovala vrata a sobě vylomila
přední kolo, což ji stočilo tak, že o 15 m dál z vnitřní strany zahrádky opět
narazila do plotu těsně vedle domečku el. rozvodu. Naštěstí se nikomu nic
nestalo, ani pasažérům auta, ale díky náhodě ani dětem, které si zde hráli a
místo opustili krátce před nehodou.
Další vážnou havárii měl pan M. Miclík, který při cestě do práce sjel ze
silnice někde za vsí Čížovky a narazil do stromu, přičemž jeho spolujezdci
utrpěli vážná zranění.
Ceny
Dlouho jsem ceny různého zboží neuváděl, protože jejich nestabilita a
různost, správně volná tvorba, mi nedávaly možnost se čehosi pevného
zachytit. Nejlevnější ceny a poměrně stabilní jsou v hypermarketech: Chleba
15,90 Kč; máslo 22,- Kč; mouka 8,90,- kč; mléko 9,80; rohlík 1,50;
brambory 4 Kč apod. uvádím ceny v přibližném průměru. Ale jsou tu dosti
značné výkyvy podle výrobce, prodejce, sezóny, kvality, dovozu apod. Tak
třeba pivo klášter 10° stojí v hypermarketu 6,80, v krámku 8,40 a v kiosku
10kč. Točená 10° klášter se dá sehnat i za 9kč, ale taky za 24kč. V pivu
jsou vůbec velké rozdíly. V supermarketu najdete pivo za 2,90, sice je dobré
tak akorát pro zvýšený oběh střevní, ale najdete tam i značkové v ceně od
30 do 50 Kč za 1/2 l nebo i jen za 1/3l
Sepsal kronikář obce ŠVORC MILOSLAV
Noví občané
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Charakteristika tohoto roku
Tentokráte si počasí neobvykle pohrávalo s teploměrem. Zima trvala téměř
až do poloviny června, srpen téměř celý propršel a naopak nového sněhu
po teplém podzimu jsme se do vánoc nedočkali. Od začátku roku až do 25.
března se ranní teploty nedostaly ani jednou nad nulu a od15. ledna až do
7. února to nedokázaly ani ty denní. Dokonce i začátkem března se našly
dny, kdy mrzlo i přes den. Největší mrazy byly kolem 25. ledna a taky 5. a
6. února (max.. 23. 1. -18°C). Sněhu bylo taky habaděj, 18. 1. a 7. 2.
napadlo až 12 cm. Poslední sníh roztál koncem března a bouřka 31.
spláchla poslední hromádky. Více se oteplilo až koncem dubna 26. a 27.
až na 28°C a hned nato se prudce ochladilo, 29. jen 10°C. s menším
rozdílem se to opakovalo i koncem května 31. května 11°C. Letních teplot
jsme se dočkali od 11. 6. a vzápětí i tropických od 14. 6., 21. 6. jsme
naměřili 36°C. Tropická tepla pokračovala téměř po celý červenec,
s vrcholem 27. 7. kdy bylo naměřeno 38°C. Zato srpen se nad 30°C ani
jednou nevyšplhal, téměř celý propršel a žně se tudíž protáhly leckde až do
října. Podzim teplý, jen zkraje listopadu přišly tři mrazíky a slabý
poprašek sněhu. A v prosinci, až na pár omrzlic, stále nad nulou. Jen hned
po Štěpánu teplota klesla na -6°C a přes den -2°C a nakonec napadl i
sníh.
V tomto roce bylo naměřeno 563,6 mm srážek, což je průměrně 1,57 mm
na den.

Maxima

Nejvyšší teplota – 21. 6. 36°C
Nejnižší teplota – 23. 1. -18°C
Největší denní srážky - 26. 6. 31mm
Nejsilnější vítr – 1. 11. až 30 m/s
Zajímavý úkaz se odehrál 23. 5. když se mezi desátou a jedenáctou
hodinou z ničehož nic strhla silná vichřice trvající možná jen několik minut.
Nebýt ráno popadaných větví a listí, tak by mnozí ani nevěděli, že se vůbec
něco dělo. Letos byl v Čechách zaznamenán výskyt dvou tornád, které
v místě působení napáchaly dost škod. Možná, že to bylo něco podobného ve
slabším vydání.
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Obecní úřad
Ze zasedání V tomto roce se konalo 9 veřejných schůzí obecního zastupitelstva. Z
zastupitelstv toho 6 bývalého a 3 nově zvoleného.
a
Volby

Volby do parlamentu se konaly 2.a3.6. Počet voličů 41, volilo 35.
Strana
číslo
Počet hlasů
Nezávislí
ODS
ČSSD
Pravý blok
KSČM
KDU - ČSL

6
9
10
14
20
24

1
12
12
1
2
7

Volby do senátu se konaly 20.a21.10. druhé kolo 27. a 28. 10. Počet voličů
41, volilo 35 a v druhém kole 21.
Strana
č kandidát Hlasy 1. kol Hlasy 2.
kol
KSČM
1 Jakubec 2
ODS
3 Mitlener 13
9
Zelení
4 Čejka
4
ČSSD
5 Jermář
7
12
SNK Eu.Dem. 7 Šverma
2
Volby do zastupitelstva obce se konaly 20.a21.11. Počet voličů 41, volilo
36.
Kandidát
věk Počet hlasů
Živný Antonín
72 31
Šimonová Hana
31 34
Najman Jiří
68 30
Živná Blažena
61 32
Šrajla Zdeněk
45 30
Miclík František
59 33
Herink Adolf
57 31
Svatoš Josef
65 30
Šurovský Miloslav
25 32
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Ustanovující zasedání
proběhlo 4. 11. za přítomnosti všech nově zvolených zastupitelů. Na tomto bylo
podle předepsaných regulí stanovených zákonem ustanoveno nové zastupitelstvo
v tomto složení:
Starostou obce byl zvolen Antonín Živný
Místostarostkou Hana Šimonová
Předsedou kontrolního výboru Zdeněk Šrajla
Předsedou finanční komise je Josef Svatoš
Předsedkyní komise pro občanské záležitosti se stala Blažena Živná.
Dalšími členy zastupitelstva jsou Adolf Herinek, František Miclík a Jiří
Najman. Hospodářkou i nadále zůstává B. Živná
Výstavba
v obci
Veřejné
osvětlení.
Hřbitov

Jubilea

Úmrtí
Noví občané
Vítání
občánků

Stavební úřad v Dolním Bousově u nás provedl kolaudaci chaty 015 pana
Koloce
a územní řízení pro stavbu garáže u paní Rajnyšové na pozemku u čp 2
Nákladem 176 tisíc Kč byla provedena obnova veřejného osvětlení. Byly
vyměněny lampy za nové s nižší spotřebou energie. Částka 100 tisíc Kč z
nákladů byla uhrazena z dotace Krajského úřadu.
Letos byla dokončena úprava schodů a stříšky nad nimi. Rozpočet činil
150 tisíc Kč, ale náklady se podařilo snížit přibližně na 90 tisíc Kč.
Byly učiněny kroky pro zřízení rozptylové loučky na hřbitově, ale realizace
je závislá na dotaci.
Významné výročí 90 let letos oslavila naše nejstarší občanka paní Marie
Miclíková
70. výročí oslavil pan Jíra František
60. výročí oslavil pan Miclík Frant.
16. 6. zemřel pan Jaromír Práger, poslední rozloučení s ním bylo 23. 6.
v kapli na místním hřbitově.
K trvalému pobytu se přihlásila paní Alena Herinková
Tato slavnost byla letos uspořádána 27. 5. pro malou Klárku Šimonovou.
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8. 8. naši obec navštívil hejtman středočeského kraje pan ing. Petr Bendl
v rámci své cesty obcemi regionu, kterou vykonal na kole v doprovodu tisku a
několika spolupracovníků, mezi nimiž byl i pan Vynikal, starosta Dolního
Bousova a člen krajského zastupitelstva. Celou výpravu očekával na svém
kole náš starosta na jižním okraji obce a po dobu návštěvy je na něm
doprovázel. Nejdříve navštívili muzeum pana Miclíka a poté je očekával
hlouček občanů u budovy OÚ, kde je mimo jiné přivítala vozíčkářka paní L.
Švorcová vřelým slovem a ošatkou perníčků ozdobených k této příležitosti.
V zasedačce na OÚ pak následovalo posezení s malým občerstvením.
V debatě přišla řeč i na rušení dráhy, ale žádný příslib v náš prospěch nepadl.
Při odjezdu hosté ještě navštívili náš vzorně udržovaný hřbitov.
Od září do naší obce dojíždí malá pojízdná prodejna s pekařskými výrobky,
Pojízdná
ale k dostání tu jsou i mléko, tvaroh, jogurty, rybí salát a jiné. Na přání
prodejna
doveze i vajíčka apod. Sortiment je poměrně bohatý a i ceny nejsou
přemrštěné. Staví u nás na dvou místech, „U zvonku“ a „U hřbitova“.
Ptačí chřipka Postrachem letošního jara se stala mediální kampaň kolem ptačí chřipky, až
smrtelné to nemoci divokého ptactva. Jelikož tento virus byl hodně podobný
viru Španělské chřipky, na který zemřelo velké množství lidí a i v tomto
případě došlo k několika případům přenosu na člověka se smrtelnými
následky (od nás nejbližší případ se stal v Turecku), byla světovou
zdravotnickou organizací vyhlášena řada opatření k zamezení šíření této
nemoci. Jedním z hlavních úkolů bylo hlásit všechny větší uhynulé ptáky
prostřednictvím OÚ, policie, apod. na hygienickou či veterinární službu.
Uhynulá těla byla potom převezena do laboratoří ke zjištění příčiny úmrtí.
Tak byla zjištěna přítomnost této nemoci téměř po celém světě (od nás
nejblíže u Pardubic). Dalším opatřením byla ochrana domácího a
hospodářského ptactva především zamezením styku těchto s volně létajícím
ptactvem a to různými voliérami, uzavřenými prostorami apod. Třetím
hlavním bodem byla hygiena a chemická ochrana chovů. Ve velkochovech
byly opatření daleko přísnější a jejich neplnění mohlo mít za následek i
zrušení chovu. Největší obavy byly z migrujícího ptactva, které tuto nemoc
rozšiřovalo ponejvíce a prakticky do celého světa. S létem panika opadávala
a média se o ní přestala zajímat. Ale kdo ví, co by kdyby?
Miukláš
2. 12. byla novým zastupitelstvem a pod vedením paní Šimonové
uspořádána Mikulášská nadílka nejenom pro děti jsoucí v obci, ale i pro
vnoučata starousedlíků. Sama nadílka proběhla pod taktovkou Mikuláše (p.
Prager) který naděloval i uhlí a oříšky, prý za malé hříšky, ale především
sladkosti za odříkané básničky čímž si získal sympatie všech dětí. A hodný
čert (p. Šrajla) poslouchal Mikuláše na slovo.
Návštěva
krajského
hejtmana
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Pronájem
pozemků

Úroda

V obci probíhá již druhým rokem řada jednání o pronájmu polností
v katastru obce. Před dvěma roky tu Ledecká společnost ČESKÝ CHOV
ukončila pronájem a o část pozemků projevil zájem soukromý zemědělec pan
Šťastný z Jabkenic. Bohužel tím způsobem, že na polích začal hospodařit,
aniž by jednal byť s jediným vlastníkem pozemků a i po snaze některých
z nich navázat s ním kontakt, jednal s nimi dost nevybíravě, což vedlo ke
spojení těchto majitelů a na schůzce padl návrh požádat jiného soukromého
zemědělce pana Heřmanského ze Semčic. Ten se po dohodě na další schůzce
pozemků ujal a s majiteli uzavřel nájemní smlouvy. I když část polí prohnojil
chlévskou mrvou, od hospodaření na nich ustoupil pro neshody s panem
Šťastným, který již získal na tyto pozemky dotaci a nechtěl mu ji postoupit.
Proto došlo k jednání se Zemědělskou společností Březno a později i k
pronájmu pozemků. Ta se ujala všech pozemků i těch, na které nebyly
poskytnuty dotace, ale odmítli z nich platit nájem, pouze náhradu za daň
z nemovitosti až do doby než získají opět dotace. Pro zajímavost ještě uvedu
výši nájemného, která u nás činí přibližně 190Kč za hektar a daň vychází asi
na 130Kč/ha.
Nebývalá úroda ovoce, především jablek, naplnila hodně kontejnerů ve
výkupně u Najmanů, kteří je vykupovali 1 kg za 1,40 Kč. Švestek byla
rovněž hojnost i přes silný propad kvůli suchu a šárce, ty se vykupovaly 4 Kč
za kilo. I třešní a ostatního ovoce bylo dosti. Tady se však na sklizni podílela
i hejna špačků.

Sepsal kronikář obce
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Přehled

Nadnormály

Charakteristika tohoto roku. Dá se říci, že začátek roku byl netradiční
hned z několika příčin. Zima byla mírná, téměř beze sněhu a teploty, až na
několik výjimek, stále nad nulou. Přesto jsme zaznamenali sněhovou
kalamitu, jaká tu již řadu let nebyla. 24. ledna napadlo na 30 cm sněhu,
což způsobilo mnoha řidičům nemalé trable. Jen na silnici z Domousnic do
Boleslavi skončilo v příkopě tento den 10 automobilů, z toho 2 kamiony.
Jinde, jak nás informovala televize, to bylo daleko horší. Sjízdné byly pouze
hlavní tahy, ale i tam docházelo k haváriím a tvořily se
několikakilometrové kolony stojících vozů. Dalším fenoménem zimy byly
silné vichřice. 10. až 12. 1. byla naměřena rychlost větru až 170 km/h. a ze
17. na 18. 1. v noci se přes naši republiku a téměř celou střední Evropu
přehnal dokonce orkán s názvem „Kyrill“. Jeho rychlost dosahovala až 216
km/h. Všude napáchal neskutečné škody, dokonce si vyžádal i několik
lidských životů. U nás ve vsi to odneslo jen pár starších stromů a několik
poškozených plotů. Také na hřbitově nezůstalo snad nic na svém místě.
Všechna výzdoba z hrobů byla rozmetána po celém hřbitově, některé věci
byly i za zdí hřbitova. A také značných polomů nebyly ušetřeny ani místní
lesy. Téměř veškerá doprava zkolabovala do té doby, než se podařilo uvolnit
vozovky a tratě od polomů. Na mnoha místech nešla elektřina. U nás to
byly jen častější výpadky.
Jaro bylo suché a nadělalo starosti zemědělcům a zahrádkářům. Mnohý
jarní výsev zaschl a bylo nutné plodiny vysévat znovu. Vše však
vynahradily vydatnější deštivé srážky během léta a podzimu. Ty byly pro
naši písčitou zem blahodárné, takže sklizně byly bohatší oproti předešlým
létům. Zajímavý byl i nástup nové zimy. Svatý Martin tentokráte přijel
opravdu na bílém koni. A na jakém! Během noci a dopoledne napadlo asi na
15 cm sněhu. Záhy však roztál a na Vánoce napadl jen poprašek.
Mrazivé dny: 26. 1. -53°C
Tropické dny: 23 dní; nejvyšší teplota byla naměřena 16. 7. 38°C
Kalamity, bouře a vichry: ze 17. na 18. 1. v noci orkán KIRYLL 216
km/h.
24. ledna napadlo na 30 cm sněhu.
Zajímavost: Sv. Martin na bílém koni – 15 cm
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Obecní úřad

Ze zasedání zastupitelstva
V tomto roce se konalo 8 veřejných zasedání obecního zastupitelstva.
Zastupitelé se zabývali především těmito úkoly: - Rozpočtem obce za
rok 2006, byl vyrovnaný, příjmy i výdaje činily 387.583Kč. Dopravní obslužností a zrušením železniční dopravy. - Dotací na
rozptylovou loučku, na kterou jsme získali 90 000Kč. Celkové
náklady činily 173 434Kč. - Rezignací místostarostky pí Šimonové.
Novou místostarostkou byla zvolena pí Živná Blažena. - Prodejem
obecního lesa, který byl zastupitelstvem zamítnut. - Tříděním odpadu
na plasty a sklo. Místo bylo zřízeno u hřbitova. - Zřízením kryté
zastávky u hřbitova, plánované na příští rok. Tato akce byla
vzhledem k stávající dopravní situaci zrušena.
Připomínky na obnovení alespoň některých spojů budou projednány
na schůzi v lednu příštího roku. Do té doby je možné vznést
požadavky, které budou projednány s KÚ.

Hřbitov

Zde byly provedeny nátěrové úpravy na kapli. U vrat byl zřízen trativod,
aby se tam netvořila kaluž vody, která tu za dešťů bránila ve vstupu na
hřbitov. A největší akcí bylo zřízení rozptylové loučky na prostoru vedle
kaple.
Dva nové kontejnery na tříděný odpad byly umístěny vedle hřbitova naproti
transformátoru. Dohledu nad jejich provozem se ujal pan Svatoš čp. 18,
který bydlí nejblíže.
Čp. 4, toto stavení letos opět změnilo majitele. Zakoupili jej manželé
Volfovi, kteří zde vzápětí po nastěhování provedli obnovu plotu, zahrady
apod.

Životní
prostředí
Nemovitosti
občanů

Jubilea

Letos oslavili svá kulatá výročí: paní Jírová 70, paní Doubková 60
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Sňatky
Pohyb
obyvatel
Úmrtí

ČD

Beseda s
policií

Havárie

Vinobraní

20. 7. byli v Mnichově Hradišti oddáni Markéta Ištoková a Miloslav
Šůrovský z čp. 24
Noví občané: Manželé Vítězslav a Michaela Volfovi čp. 4; Milena
Dostálová čp. 23; Balík Ota čp. 035
Odhlášení občané: Čerychová Věra. Čp. 28
6. 2. zemřela naše nejstarší občanka paní Marie Miclíková ve svých
nedožitých 91letech. Smuteční rozloučení s ní bylo v kapli na zdejším
hřbitově.
14. 4. zemřel pan Josef Mach, rodák z Rabakova, ve věku nedožitých 60
let. Pohřeb se konal na zdejším hřbitově, kde byl uložen do rodinné hrobky.
21. 9. zemřel další rabakovský rodák pan Václav Banýr ve věku 69 let
Dlouholetá hrozba zrušení provozu osobní dopravy na naší trati Kopidlno Bakov se stala skutečností. Od 9. prosince nahradily motorové vlaky
autobusy, které kopírují nejen železnici, ale někde staví i na autobusových
zastávkách uvnitř obcí. U nás měl autobus zastavovat taktéž na zastávkách
autobusů a to na obou, jak u křížku, tak i u hřbitova. Jenže, sliby jsou
chyby, nakonec u nás nejezdí nic, ani vlak, ani náhradní doprava autobusová
a nejbližší zastávka je v Domousnicích u školky. Pozměněn je i jízdní řád a
pochopitelně zrušeny některé spoje. V Kopidlně a v Bousově by měly
autobusy navazovat na další vlakové spoje. Vláčkem se ještě můžeme svézt a
to v sobotu a v neděli. Tyto spoje byly prý prozatím zachovány z popudu
Dětenického majitele zámku. Snad pro zvýšení přísunu turistů do jeho
zámku a „Středověkého pivovaru“.
23. 4. byla uskutečněna beseda s policisty z Mnichova Hradiště. Nejdříve
nás informovali o neutěšeném stavu na jejich okrsku. Málo policistů a stále
vzrůstající kriminalita v našem regionu. Poté nás seznámili i s některými
případy trestné činnosti, hlavně bytovými krádežemi a okrádáním starých
občanů.
V dopoledních hodinách 24. 7. došlo ke střetu motorového osobního vlaku s
osobním automobilem se čtyřmi pasažéry, přestože tam je už řadu let značka
stop.
Pomalu denně se nám naskýtá pohled na nedávno zřízené vinice na Ladech,
stráni to mezi zámkem v Domousnicích a lesem Dechtovem. Koncem října
tohoto roku byly zájemcům předvedeny a nabídnuty plody a vína z této
vinice na prvním domousnickém vinobraní. Jak mi sdělil nynější majitel
zámku pan Munzar, mají vinice rozlohu přibližně 7 ha a je na nich vysázeno
na 22 tisíc kusů vinné révy několika druhů.
Samotné vinobraní probíhalo na prostranství u západní stěny zámku, kde
jsou vchody do místních sklepů. V jednom z nich bylo přítomným nabídnuto
jak víno tekuté tak i hroznové. Nechyběl ani burčák a hlavně, jelikož bylo
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Promoce
Obrazová
příloha

venku velmi nepříjemné počasí, mnohým přišlo k chuti vínečko svařené.
K zakousnutí jste si mohli dát mimo jiné i grilovanou klobásku nebo taky
krajíc chleba se sádlem a cibulí. Posedět bylo možné pod vojenskými stany,
vedle nichž plála a hlavně hřála hranice dřeva.
Pobyt nám zpestřili bousovští a sobotečtí pěvci, je pak vystřídala country
kapela.
Kdo měl zájem, mohl navštívit zámecké prostory, kde byla ke zhlédnutí
výstavka k uctění památky stého výročí pobytu naši věhlasné operní pěvkyně
z počátku 20. století Emy Destinové na zdejším zámku. Tady nás provázela
paní ing. arch. Benešová a zaujala nás poutavým vyprávěním o Emě a o
dalším věhlasném pěvci Enriku Carusovy, který tu s ní několikráte pobýval.
21. listopadu v pražském Karolinu promoval Petr Švorc na titul Magistr
přírodních věd.
Rabakovský zpravodaj;
Fotografie: - orkán „Kyrill“; hřbitov; pomlázka; žluté jaro; beseda
s policií; houby; vinobraní; zima už na Martina; muzeum JAWA; tříděný
odpad; divočáci; promoce; Silvestr.
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Charakteristika. Zima mírná, teplotně nad normál, málo sněhu, nebýt
březnových výjimek, které popisuji později, by byla pohodová. Jaro taktéž.
Zato v druhé polovině roku jsme si sucha užili víc než dost. O žních to bylo
ku prospěchu, ale později už voda chyběla. Hladiny rybníků klesly natolik,
že z nich nevytékala téměř žádná voda. Tráva schla na stojato.
Úroda všeho byla dobrá, u ovoce abnormální. Bylo to znát i na cenách. Za
padaná jablka klesla cena o proti loňsku ze 3,50Kč na 1Kč a to ještě
v polovině září je přestali vykupovat vůbec. První sníh napadl 22. 11. a dost.
Během dvou dní napadlo kolem 15 cm, ale záhy roztál. Pak až do vánoc
teplo, po nich, něco málo pod nulou.
Mrazivé dny: pouze jeden jediný a to 17. 2. -10°C.
Tropické dny: těch bylo 29; Nejvýše stoupla teplota 22. 6. na 33°C
Kalamity, bouře a vichry: 1. 3. Dvoudenní řádění orkánu „Emma“, u nás bez
vážných následků, jen popadané větvě, na několika místech mírně poškozené
střechy a několika hodinový výpadek proudu. Jinde mnoha milionové škody, dva
lidské životy, povracené stromy a sloupy el. vedení. Dokonce to kdesi shodilo i
kostelní věž.
20. a 21. 3. velká sněhová nadílka, celkem víc jak 20 cm - na horách hlásili
i 40 cm sněhu - všude samá havárie - na dálnici Praha Brno hromadná
havárie 116 aut.
26. 3. sněhová vichřice - během půl hodiny napadlo 8cm .
Zajímavost – 18. 5. noční bouře. Byla zajímavá tím, že byla rychlá, ale
bez velkého větru. Také blesky se vybíjely pouze mezi mraky, které zajímavě
osvětlovaly. Na zem nesjel snad ani jediný. Hromobití se ozývalo jakoby ze
sudu, bylo slyšet neustálý rachot jen měnící se intenzity, žádná osamělá
třeskutá rána. Pouze vydatný déšť. Takové bouře by se mi líbily.
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Ze zasedání zastupitelstva. V letošním roce se řešila běžná agenda
tak jako každý rok. Navíc se projednávala návštěva zlodějů v OÚ.
A v důsledku toho nutnost zabudování poplašného zařízení
v budově OÚ.
Dále byla projednávána petice občanů ohledně písečníku naproti
hřbitovu patřícímu obci Bačalky. (více v článku petice) a vyhláška o
odpadech

OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Jubilea
Výročí. Vysoká výročí oslavili naši nejstarší obyvatelé, pan Vilibald
Čížek 86. a 83. paní Ludmila Švorcová. 70tiny oslavil pan Jiří Najman.
Narození
Narození. Dne 18. dubna se manželům Šurovským narodila dcera Aneta.
A dne 3. července se manželům Miclíkovým narodil syn Matěj.
Sňatky
Oddavky. V obřadní síni v Žatci byli dne 30. srpna oddáni Mgr. Petr
Švorc čp. 12 a Štěpánka Rejzková ze Žatce.
Úmrtí
V obci zatím žádné a z dlouholetých chatařů se odebrali k poslednímu
spánku paní Eva Klosová 66let a pan Vojtěch Višňovský 73 let.
Noví občané
Pan Balík Otta čp. 035 a paní Steklá Jiřina čp. 9.
Vítání občánků 4. 10. proběhlo vítání občánků. Tentokráte vítala místostarostka pí.
Živná a kronikář p. Švorc. Přivítali jsme Anetku Šurovskou a Matěje
Miclíka. Obřad byl jako obvykle zakončen posezením s rodiči, prarodiči a
ostatními účastníky setkání.
VÝSTAVBA A NEMOVITOSTI
Výstavba v obci Byly provedeny dvě kolaudace. Studny pan Josefa Anděla a rodinného
domku paní Venduly Kropáčkové čp. 34.
Machovo
Čp. 8 doznává změny. Změnil se majitel. Letos ho od paní Vystrčilové
rozené Machové odkoupil nový majitel lesa pan Balihar. Co s usedlostí
zamýšlí, zatím není známo, ale už započal s opravami. První přišel na
řadu chlév a chlívky, výměna střechy a štítové zdi, která již hrozila
zřícením. Do konce roku stihli dát krytinu na střechu chléva.
Silnice
Od přejezdu až ke hřbitovu byla opravena silnice a pokryta novým
asfaltem. Už to bylo zapotřebí, byly tam na asfaltu vlny jak na moři. Teď
je tam příjemná jízda. Opravena byla polovina silnice na svahu před
Dragounovými, ale tady to odflákli.
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OSTATNÍ
100. výročí
24. května se přesně na den konaly oslavy sta let rodové kapličky, kterou
kapličky Panny zde postavili roku 1908 manželé Marie a František Švorcovi z čp. 14. Na
Marie
oslavu se sjelo na 130 potomků a rodinných příslušníků. Oslava začala
setkáním u Švorců čp. 12, kde byli přítomní seznámeni s programem.
Odtud se šlo do čp. 14 kde se na tamním dvoře u oltáře s výhledem na
slavnostně vyzdobenou kapli, konal církevní obřad se mší svatou. U kaple
samé nebylo možno obřad uskutečnit pro silný provoz na silnici. Po
obřadu se vydal průvod za doprovodu dechové hudby ke hrobům již
zmiňovaných předků. Zde byly položeny věnce a pronesena vzpomínková
řeč. Po té se všichni vrátili zpět do čp. 12, kde byla rodová oslava. K
nahlédnutí byl bohatě rozvětvený rodostrom a připraveno rovněž bohaté
občerstvení.
I když během obřadu pršelo a chvílemi dost, počasí se nakonec umoudřilo
a zbytek setkání proběhl v pohodě a ve velmi dobré náladě.
Zloději
14. dubna, na dnešní schůzi bylo oznámeno vykradení obecního úřadu,
což se mělo stát mezi 25. únorem a 3. březnem. Zcizen byl počítač, nějaké
nádobí, razítka, hudební nosiče a jiné. Škoda byla vyčíslena na 35 tisíc.
Zloději, pokud je mi známo, navštívili i Švorcovi čp. 21, kde mimo jiné
zcizili sekačku na trávu a tu noc zašli i k Začalovům.
Vyhláška o PO 23. 6. OÚ vydal novou vyhlášku o požární ochraně, která ruší družstvo
a o odpadcích dobrovolných hasičů zde v obci a jeho činnost smluvně zajišťuje výjezdová
jednotka dobrovolných hasičů z Dolního Bousova za úplatu 10 000Kč
ročně.
Petice
24. 4. proběhla petice ohledně písečníku na proti hřbitovu - za
zabezpečení jámy po vytěžení porostu a v případě, že dojde k zavážení
jámy, zajistit ze strany naší obce kontrolu toho, co se tam bude vozit, aby
nedošlo ke kontaminaci spodních vod apod. Tamějšímu úřadu byl
zaslán dopis se žádosti o řešení situace.
Volby
18. 10. volby do krajů - počet zapsaných voličů 44; počet odevzdaných
hlasů 27; volební účast 61,36%; KSČM 1 hlas; Koalice pro středočeský
kraj 3hlasy; SDŽ 1hlas; Pravý blok 1 hlas; ODS 9 hlasů; ČSSD 13 hlasů.
Posezení nad
V prvních měsících letošního roku proběhlo posezení jako obvykle ve
kronikou
“Staré sednici“, první setkání před Silvestrem bylo přeneseno na OÚ, ale
návštěvnost se příliš nezvedla.
Hřbitov
Na hřbitově byly zabudovány další nové lavičky a jedna byla
umístěna i u křížku.
O sekání trávy na hřbitově a na ostatních zatravněných plochách
se nyní, a vzorně, stará sám starosta obce, pan Živný, neboť obecní
úřad zatím marně hledá někoho, kdo by se této činnosti ujal.
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Mimořádná
událost

Obrazová
příloha

Celosvětová finanční krize. Obchází kolem nás jako strašák. Z televize se
dozvídáme, jak kde po světě krachují banky, burzy, ale i továrny. I u nás
v republice krachlo několik podniků a také finanční instituce omezují své
aktivity. Rovněž tak Škodovka, což se nás poměrně osobně dotýká,
omezuje výrobu a snižuje počet zaměstnanců. Zatím sahají do řad
nekmenových zaměstnanců, to jsou převážně zahraniční pracovní síly.
Má to ale i pozitiva. Klesají ceny téměř veškerého, hlavně průmyslového
zboží. Příklad: benzín, v letě ještě 33Kč ke konci roku 23Kč. Obchodní
domy nabízejí sezónní slevy již před Vánocemi, oproti jiným rokům, kdy
s nimi přicházeli až po Novém roce.
Fotografie – 100. výročí kapličky a sjezd rodiny Švorců; vítání občánků;
čp. 8 -Machovo.
Ostatní – Zpravodaj; vítání občánků; 100. výročí kapličky a sjezd
rodiny Švorců.

Sepsal kronikář obce
ŠVORC MILOSLAV
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Kronika obce Rabakov

2009
POČASÍ
Přehled

Charakteristika tohoto roku: Zima mírná, mrazy pod nulou i přes den
byly pouze do půli ledna. 6. 1. jsme naměřili -10°C a v noci -16°C.
Sněhová nadílka byla přívalová, ale dlouho nevydržela. Nejvíce ho
napadlo v neděli a v pondělí, 4. a 5. ledna za oba dni 20 cm. Byla z toho
velká kalamita, ale za týden z něho zbyla jen břečka po vydatném dešti.
Další pořádný sněhový příděl přišel 16. února, to ho napadlo 17 cm, ale
nevydržel ani týden.
Jaro vlastně nebylo žádné. Ještě koncem března poletoval občas sníh a
mrzlo a už 3. dubna se teploty vyhouply přes 20°C a držely se. Vegetace
hned nasadila na květ, byl strach z pozdních mrazíků, ale ty nepřišly.
Horší to bylo s vodou, kromě dvou přívalových dešťů, téměř nepršelo až do
poloviny července. Zato ty přívalové deště stály zato. 18. 7. napadlo 32
mm srážek a 23. se zas přihnala taková bouře s vichřicí, že to poničilo,
kde co mohlo. Byly jsme i dva dny bez elektriky. Nejhorší to bylo v lesích.
Vývraty téměř žádné tak jak jsme byli doposud zvyklí, ale dříví
rozmlácené namaděru.
Léto bylo teplotně nad normálem. Nejvyšší teplota byla naměřena 1. 8.,
když se teploměr vyhoupl na 36°C, ale s vodou opět slabota. Jak bez
přechodu přešlo ze zimy do léta, tak také skončilo. 7. 10. bylo ještě 25°C a
13. už napadl nový sníh a 16. byla nebývalá sněhová kalamita. U nás
napadlo sněhu jen trochu, ale na horách hlásili, až metrový přiděl. Poté
téměř pořád pršelo. Ne že by příliš namoklo, převážně jen mrholilo.
Zato 15. prosince uhodily mrazy, napadl sníh a 20. jsme naměřili -14°C
v noci a -8°C ve dne. Ale těsně před svátky vše roztálo a díky jižnímu
větru vystouply i noční teploty nad nulu.

Nadnormály

Mrazivé dny: 11, a největší mráz byl 6. 1. -16°C
Tropické dny: 29, a největší teplo bylo 1. 8. 36°C
Kalamity, bouře a vichry: 4 sněhové kalamity a tři letní bouře s vichřicí.
Zajímavost – tady bych asi popsal řádění živlů při vichřici 23. 7. Byla to
největší vichřice za posledních 120 let. Že bylo vyvráceno mnoho stromů a
že nám nešel proud dva dny, to mne ani tolik nezaujalo jako to, jak po ní
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vypadal les. Běžné jsou prostory vyvrácených kmenů, položených ve směru
větru. Tady to působilo, jakoby do zasaženého místa udeřila mohutná
pěst. Stromy tu ležely cikcak přes sebe, zurážené jak ve vršcích, tak
v polovině ba i jen metr nad zemí. Některé i na několikrát. Tahle
apokalypsa zastihla třebas jen nevelký prostor, asi tak padesát na padesát
metrů. A okolí bylo téměř netknuté. Až zas o pět set metrů dál, plus
mínus, další spoušť. Byly i klasické vývraty, ale ty považují za běžné. A
ještě jedna pozoruhodnost, „V Rybníčkách“ jsou v jednom místě propletené
vršky smrků tak, že se dodnes neuvolnily.

ROK NA VSI
Obecní úřad
Počítač
Pojízdná
prodejna
Krize

Odpadky

Úmrtí

Jubilea

Audit se uskutečnil tento rok tak jako každoročně, ale výjimečný byl tím, že
tentokráte nebyl shledán žádný nedostatek.
V červnu byl zakoupen nový počítač za ten loni ukradený.
Obec byla požádána o sponzorský příspěvek na provoz pojízdné prodejny. Bylo
rozhodnuto, že obec přispěje 500Kč měsíčně.
Letos byly prodány akcie, které obecní úřad vlastnil a jejich výtěžek byl použit na
vyplácení příspěvku na současnou hospodářskou krizi. Každý občan zde trvale
žijící obdržel 1000 Kč. Dalším příspěvkem od obce pro letošní rok bylo, že obec
uhradila za občany i poplatky za popelnice.
Firma Eko-kom a. s., která se zabývá recyklací a tříděním plastových obalů,
přispívá určitou částkou, podle množství, za odběr obalů do obecní pokladny.
Letos to bylo 3600 Kč.
OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
7. ledna zemřel náš nejstarší občan, pan Wilibald Čížek čp. 11, ve věku
nedožitých 85. Pohřeb měl 13. 1. v kapli na zdejším hřbitově. Po obřadu bylo
jeho tělo převezeno ke kremaci.
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.
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Noví občané

Odhlásili se

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.
Z čp. 4 se odhlásil pan Volf Vítězslav.

VÝSTAVBA A NEMOVITOSTI
Nemovitosti Změna majitele nastala na parcele č. 136/3 vedle čp. 18. pan ing. František
občanů
Novotný zakoupil tuto parcelu od manželů Poklembových za účelem stavby
RD.
U čp. 5 byla povolena a zahájena stavba nového muzea historických
motocyklů panu Martinu Miclíkovi
Čp. 32, pan Josef Anděl, zde byla provedena kolaudace domku.
Bylo povoleno oplocení zahrady paní ing. Vaňkové (pozemek v Kocourku)
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 pana Martínka vykoupit. Ten požaduje 150
Kč/m2. Zatím se provádí vyměření a s panem Martínkem byla sepsána
smlouva o smlouvě budoucí o ceně pozemků.
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 panem kronikářem M. Švorcem a nynějším správcem
hřbitova starostou A. Živným, za přítomnosti blízké rodiny zesnulé.
Volby
5. 6. proběhly volby do EU, viz obrazová příloha.
Posezení nad V prvních měsících letošního roku proběhlo posezení nad kronikou. Tato,
kronikou
jako i první setkání před Silvestrem, všechna proběhla tentokráte na OÚ a
byla na nich, kromě čtení z kroniky v zápisu z konce padesátých let, také
předložen návrh na zápis do kroniky za uplynulý rok, kde byl doplněn a
schválen.
Úroda
ZAS Březno. Zemědělská akciová společnost, která zde hospodaří, měla u
nás tyto ha výnosy: Řepka ozimá - 32,15 q/ha. Ječmen ozimý - 45 q/ha.,
jarní -31 q/ha. Pšenice ozimá - 53,5 q/ha. Na Rabakově to byla jediná vysetá
plodina. Pro zajímavost, průměrný výnos byl 48 q/ha, z toho dole u dráhy 53
q/ha a u kapličky jen 37 q/ha
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
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Senioři

Zvonička

v Seleticích za 16000 Kč. Dřevo získané vyčištěním paseky bylo zdarma, za
práci.
Vytěženo bylo: 104 m3 palivového dřeva a 23 m3 dobrého dřeva.
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.
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, renovace sloupu a
zhotovení nové stříšky. Práce prováděla fa Zeteza, pan Šurovský a pan
Koudelka. Oprava vyšla celkem na 37000 Kč.
Sepsal kronikář obce
ŠVORC MILOSLAV
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