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Zpráva
obecního
úřadu
1. Z jednání zastupitelstva.
Od začátku roku se konaly dvě veřejné
schůze obecního 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.
Celkem úspěšně proběhlo v naší obci
i sčítání lidu, domů a bytů. Tuto akci

zajišťoval jmenovaný komisař pro sčítání
p. A. Živný.
2. Výstavba v obci.
Na vánoční svátky závěrem roku 2000,
byl dán do provozu veřejný rozhlas
obecního úřadu. Tento vánoční dárek
občanům Rabakova stál 230 000 Kč.
V současné době již tento moderní
bezdrátový rozhlas slouží k všeobecné
spokojenosti v obci.
Dále
byl
vybudován
chodník
u obecního úřadu včetně okapového
chodníčku kolem budovy. Vše je
provedeno zámkovou dlažbou, což
pěkně zvýraznilo i vlastní budovu.
Pro M. Miclíka a J. Anděla přišlo
stavební povolení na jejich domky. Byla
provedena kolaudace rodinného domku
manželů Šimonových. Manželé Šimonovi
se stali trvalými občany Rabakova. Dále
bylo zahájeno stavební řízení s p.
Dvořákovou na přestavbu domu čp. 2
(bývalá usedlost p. Erbena).
3. Životní prostředí.
I letos se pokračovalo v likvidaci
starých ovocných stromů, a výsadbě
nové
zeleně.
Výsadbu
provedli,
p. Škaloud před domem čp. 13 a p. 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.
4. Občanské záležitosti.
O velikonocích oslavovala své 85.
výročí p. Marie Miclíková z čp. 5. Oslav
se
zúčastnili
i zástupci obce
a hasičského sboru. Oslavenkyni popřáli
všeho dobrého, hodně zdraví a štěstí do
dalších let. Při oslavách se i zavzpo-
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mínalo na dobu, kdy se v tomto domě
úřadovalo a starostovalo.
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 pro zlepšení zdraví občanů
svou elektromagnetickou léčbu. Asi
proto, že jsou zde všichni zdraví, nebyl
o další zlepšení zájem.
Nastalo léto - doba prázdnin,
dovolených a rekreace. Naše obec se
opět rozroste o obyvatelé chat a chalup.
My se snažíme, aby naše obec byla
pěkná, aby se u nás všem líbilo, aby zde
všichni načerpali novou energii a dobře
se zrekreovali. Měli bychom se o to ale
zasloužit všichni společně a vzájemně se
tolerovat. Mrzí nás například, že se
někteří jedinci neumí bavit jinak než
střelbou, petardami a ohňostroji. To
prostě do poklidného prostředí vesnice
nepatří a nesvědčí to ani o dobrém
společenském soužití a vychování.
Vše
krásné
dokážou
pokazit
i ničemové, kteří úmyslně a ze vzteku
musí něco zničit. Vzhledem k tomu, že
finanční prostředky obce jsou malé, musí
obec také šetřit. Proto se upustilo od
zimní údržby cesty do chatové oblasti,
jelikož zde není v zimě provoz. Dle
předpisů musí být takováto komunikace
označena tabulkou. Když se zde objevili
první chataři, cedule byla ze země
vytržena a zahozena do písečáku před
hřbitovem. Čí to byl zájem? Stálých
občanů Rabakova asi ne.
Pro zachování čistoty prostředí znovu
připomínáme, že komunální odpad
pravidelně odváží firma Compag a to
každou sudou středu. Chataři a
chalupáři, kteří nemají popelnici, si musí
pro likvidaci odpadu koupit pytle této
firmy a naplněné odstavit u vývěsní
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tabule v chatové oblasti. Pytle lze
zakoupit u naší hospodářky p. Živné.
V závěru mi dovolte, abych jménem
zastupitelstva popřál všem příjemné
prožití letošní dovolené, bohaté
houbařské úlovky a ať se všem na
Rabakově líbí.
Zprávu podává Švorc František
místopředseda obce.
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 Řepa
Erbenova - V důsledku
vázaného hospodaření, měl i p. Erben,
tak jako každý rolník, předepsáno osíti
určité množství řepou cukrovkou.
Jmenovaný, před lety se ženou
rozvedený, řepu vyjednotit a obdělat
sám nemohl a ani se o provedení toho
najatými lidmi nepostaral. Musila tudíž
býti práce ta provedena tak zvanou
brigádou, pracovní povinností občanů,
kteří museli toto vykonati při vší své
práci a že ji má každý vrchovatě.
 Parašutisti - 17. srpna zažili jsme
rušný den. Přijeli k nám a do Domousnic
příslušníci SNB (dříve jsme říkali četníci),
a procházeli obcí a okolními lesy. Nikdo
nevěděl nic. Soudilo se, že hledají
vlastizrádné letáky, anebo že pátrají po
nepřátelských parašutistech. Po té odjeli
a nedělo se nic. Až 22. srpna během dne,
po celou noc a příští den tu bylo
všechno
obstoupeno
četnictvem,

Střípky.
 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.
 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. 19
a řádně obojí zdemoloval.

Znáte Rabakov a jeho okolí?

Stalo se před padesáti lety.
Víte, že….
Zápisy z tohoto roku jsou velmi bohaté
… se v katastru obce nacházelo
a tak se zmíním jen o těch, které měli
minimálně
deset písečníků. A to do nich
velký vliv na osud obce ba i na osud
nepočítám
drobné jámy, ve
některých jejích občanů.
kterých
se
těžilo
jen pro vlastní
 Zrušení mlýna - Z nařízení
potřebu.
Největší
písečník se
úřadů měl mlynář František
nacházel
v
lese
za
Machovými,
Jíra do 15. ledna tohoto roku
kde se postupně těžilo na
ukončiti mletí veškerého
několika hektarech. Dnes už je
selského obilí, které měl ve
tu těžba zastavena a převážná
mlýně a zastaviti další práce v
část pozemku je rekultivována.
něm. Po nějakém čase byl mlýn
Rekultivace
dalších
dvou
zapečetěn a my přiděleni mletím
velkých
písečníků,
„U
do mlýna na Čížovka.
Fadrhoncových“
a
„U
 Obecní býk - Dne 8.března
hřbitova“, se nyní dokončuje.
byla v Dol. Bousově zřízena
Rovněž velká jáma, kterou
nová inseminační stanice. Jírův mlýn za okupace - zachycen se zdviženou závorou barikády
nelze přehlédnout, zeje před
V důsledku
zahájení
její
vojskem
a
závodní
milicí.
hřbitovem.
Ještě před deseti lety se
činnosti byl potom prodán obecní býk.
V
noci
byly
provedeny
prohlídky
těžilo
v
Adáškovým
písečníku mezi
Peníze za něj připadly do veřejné
u
Erbena,
Marka,
Dragouna,
Machače,
čp.
13
a
14.
V
zapomenutí
už asi upadl
pokladny, ačkoli se první býk pro obec
Macha,
Švorce
V.
a
Novotného.
Tam
kdysi
malý
obecní
písečník,
na jehož
kupoval za peníze chovatelů podle počtu
bylo
vzrušení
veliké.
Ale
nenašlo
se
místě
nyní
stojí
čp.
27
pana
Františka
krav.
téměř nic. Jen u Š. V. lovecká puška, ale
Švorce. Další pokus o těžbu písku byl
 Mandelinka - I letos jsme hledali.
ta
patřila
jeho
zeti
a
u
Machače
byl
proveden v polích za chatovou osadou.
Ponejprv 14. července, týden nato
nalezen
střelný
prach
a
zápalná
šňůra,
V lese pak najdeme řadu stop po dalších
znovu. A při této prohlídce se našel
což
se
používalo
na
trhání
pařezů.
Našla
větších
či
menších
písečnících
tento brouk i u nás. Nález byl ihned
se
u
něho
i
nějaká
stará
vojenská
mapa
povětšinou
v
blízkosti
hrází,
protože
ohlášen ONV v Mn. Hradišti, kterým
byl
tedy
vzat
do
vazby,
po
nemnoha
sloužily
k
jejich
stavbě.
Jeden
z nich,
byly
obci neprodleně
přiděleny
dnech
ale
propuštěn.
u
první
hráze
„V
rybníčkách“,
sloužil
chemické prostředky na poprašování
...
našim předkům i k likvidaci uhynulého
všech pozemků osázených bramborami,
dobytka. Dodnes se tu říká „Na
a nad to na postiženém pozemku byla
Toť
několik
úryvků
z
kroniky
roku
mrchovišti“.
zem okolo naleziště překopána a prolita
1951.
Myslím,
že
není
zapotřebí
je
příliš
M. Š.
sirovodíkem.
komentovat.
 Hasičský sbor - Dne 14. července
Švorc Miloslav - kronikář
konala
se
první schůze nově
O MLO UVÁME SE za chybu v minulé m
ustanoveného sboru hasičského v naší
čísle:
( pan Machač zemřel krátce po oslavách 85 let svého
obci.
života. - nikoli po 80 letech - jak bylo milně uvedeno.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydalo obecní zastupitelstvo obce Rabakov spolu s obecním kronikářem pro vnitřní potřebu občanů a přátel obce Rabakov.
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