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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Budou vánoce, končí rok, desetiletí, století i tisíciletí. Tedy čas zvláště
příhodný k přáním, zamyšlením a bilancování předchozích let. Naše
obec v posledních deseti létech vykonala hodně dobré a obětavé práce na
svém rozvoji a vzhledu. Náš Rabakov je skutečně krásnější a není tu nic,
za co bychom se měli dnes stydět. To, co bylo dosaženo, nemusím
konkretizovat, všichni to vědí. Na slavnostním zasedání zastupitelstva 25.
listopadu při otevření nové budovy obecního úřadu o tom mluvil
místostarosta František Švorc. Pro další rok jsou před námi nové úkoly,
které jsme si vytyčili na zastupitelstvu 1. listopadu. Zase to nebude lehké
a vlastně ještě pořádně nevíme, jak se do života naší obce promítnou
administrativní pravidla z nového systému státní správy. Víme jen, že
jsme dobře připraveni řešit i složité situace.
Ale to, čeho není nikdy dost a co stále potřebujeme, je důvěra a
porozumění mezi občany, vzájemná podpora, spolupráce a vše, co zvyšuje
soudržnost obce. Přiznejme si, že v tom máme rezervy. Je také žádoucí
více zapojit mladé občany do spolkové a obecní činnosti. Poznají, že něco
pro obec zařídit, získat či postavit zpravidla není tak docela jednoduché.
Za pár let už naplno od nás - starší generace - převezmou štafetu obecní
správy a děti našich dětí pak povedou obec k rozkvětu.
To je také moje přání spoluobčanům i sobě: ať obec rozkvétá a ať jsme
zde v novém tisíciletí šťastni!
Antonín Živný
starosta obce

Vážení sousedé!
Jak sami vidíte, konec roku 2000 je za
dveřmi a nezbývá tedy, než si
zrekapitulovat to co jsme v tomto roce
udělali k tomuto kulatému výročí a přitom
si zavzpomínat.
Již před rokem jsem vás požádal o
spolupráci, abych mohl tak jako to činili
moji předchůdci, popsat v naší kronice co
nejvíce podrobností týkajících se každé
usedlosti a jejích obyvatel. Bohužel jen
málo z vás se spolupráce zúčastnilo a tak
jsem spolu s místostarostou panem
Švorcem Františkem sestavil pouze
strohý seznam o současném stavu
usedlostí a nynějších obyvatelích u nás,
který bude zapsán do kroniky a je
zároveň součástí písemností vložených do
obou schránek. O té, kterou jsme vložili
k lípě, se rozepisuji v článku „Pár řádků
z kroniky“. Ta druhá, kovová, byla
později vložena do půdního prostoru
nového obecního úřadu, který byl na
podzim letošního roku slavnostně předán
k užívání.
Ano Rabakov se tedy přece jen zmohl
na důstojný obecní úřad. Je až
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symbolické, že se tak stalo právě na
přelomu milénia a doufejme, že je to
předzvěst lepších časů pro naší vesničku,
neboť není žádným tajemstvím, že u nás
stav obyvatel neustále klesá a bylo by věru
škoda, aby časem tato budova přestala
sloužit svému účelu.
Dalším aktem oslav milénia byla
hasičská soutěž 22. okrsku, do kterého
náš sbor patří. 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, jsme mohli
alespoň částečně nahlédnout pod
pokličku této akce také my, kteří jsme se
museli plně věnovat okrskové soutěži.
Na tento den jsem obecnímu
zastupitelstvu navrhl i uspořádání setkání
rodáků a přátel Rabakova. Přestože byl
tento návrh zprvu schválen, bohužel se
neuskutečnil.
Podařila se však řada dalších věcí. Ale o
nich se dozvíte zase ve zprávě obecního
úřadu.

Pár řádků
z kroniky
Milénium.
O miléniu se v naší kronice nic
nedočteme. Ale nesáhnu tentokrát ani
jinam do minulosti. Naopak bych s vámi rád
na pár okamžiků zabloudil do budoucna. Na
podzim tohoto roku jsme zasadili obecní lípu
a k jejím kořenům jsme vložili láhev s
trochou písemností o životě na naší

vesničce, několika výstřižky 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 rok s tak kulatým číslem jaký má
právě tento, 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
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
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 s tímto obsahem:
.Oslovení (to jsem zde uvedl celé)
.Trocha historie naší vesničky (zde
popisuji celou nám známou historii
Rabakova a zmiňuji se i o historii
Domousnic podle podání p. Brixiové)
.Co nového u nás na vsi (zde uvádím,
co se u nás vybudovalo za posledních
sto let, to co víme ale i to nám prozradí
dnes už jen kronika)
.Politický a kulturní život u nás na vsi
(zde jsem popsal vlastně novodobou
historii obce a co nás a naše předky k
tomu vedlo. Dovolte mi, abych zde uvedl
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 téměř 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
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popisuji jak spolkové, církevní tak i
osobní tvořivé zájmy.
Cituji úryvkem:
-„Do kultury patří rozhodně i lidová
tvořivost. V zapomnění už asi vejdou krásná
dílka našich dědů a babiček. Připomenout je
mohou už jen památeční výšivky, dečky,
zajímavě a zdobně opracované různé nářadí
a pomůcky jak v domácnosti, tak i
v hospodářství. Ale i dnes se mezi námi
najdou šikovné ruce, které se nebojí ukázat,
co dovedou ... - následuje výčet toho co
zajímavého a krásného u nás lidi
dokážou, a odstavec končím:… Takhle
bych mohl vyjmenovat celou vesnici,
protože každý snad v něčem více či méně
vynikal.“.Rabakovští konšelé (tady 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
popsal v tomto článku)
.Usedlosti v naší vesničce Rabakov
a jejich obyvatelé (o těch už jsem se
zmiňoval v úvodu)
. Vše bylo ještě doplněno výstřižky ze
současného tisku

Sbor Dobrovolných Hasičů
Výroční zpráva
Hlavním úkolem letošního roku bylo
zorganizování hasičské soutěže našeho 22.
okrsku u nás. Po delší diskusi na minulé
výroční valné hromadě jak sami víte, jsme
upustili od uspořádání letošního plesu z
důvodu slabé účasti na předcházejících
dvou plesech. A tak jsme mohli už od
samého prvopočátku věnovat své síly
tomuto stěžejnímu úkolu, který jak sami víte,
jsme organizačně zvládli na jedničku. Nic
však není bez stínu, ten náš se projevil
nešťastným zamotáním hadic při útoku a
tím pádem i diskvalifikací našeho družstva
v soutěži. Byla to škoda, veliká škoda,
protože po té vší námaze, starostech, ale i
po předchozích úspěších, jsme opravdu měli
na to, sáhnout si opět na ty nejvyšší mety.
Soutěž sama se konala až 1. července
což byla oproti předcházejícím termínům

naprostá výjimka. Další výjimkou na této
vskutku výjimečné soutěži byla vysoká
účast soutěžících 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 při prodeji vstupenek ještě nikdo
nerozdával.
Přálo nám i počasí, přestože pár dní před
soutěží se dostavil téměř tři měsíce
očekávaný déšť. Po tom horku a suchu se
dalo předpokládat, že příroda bude chtít vše
dohnat, ale zaplať bůh, nestalo se tak.
Samotná soutěž začala nástupem před
novou úřadovnou, kde starosta našeho
sboru, pan Švorc Miloslav, uvítal svým
projevem 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.
Tady nás uvítala dechovka z Libáně,
která nám vyhrávala, a věru nádherně, po
celé odpoledne.
Po vztyčení hasičské vlajky oslovil
přítomné starosta 22. okrsku pan Jiří
Svárovský a velitel okrsku, pan Josef Šíba,
seznámil soutěžící s podmínkami soutěže.
Po rozlosování pořadí započala samotná
soutěž. Soutěžilo se jako obvykle ve dvou
disciplínách, štafetě a požárním útoku.
Soutěž sama probíhala nadobyčej
spořádaně až na několik výjimek a tak se
podařilo zvládnout tu nebývalou účast
soutěžících. Tady musím taky poděkovat
hasičskému sboru Březno, které nám
nezištně vypomohlo v přísunu vody, což
rovněž soutěž urychlilo.
Soutěž byla ukončena kolem šesté hodiny
vyhlášením vítězů a rozdáním diplomů a
zlatých pohárů. Načež se všichni soutěžící
rozjeli domů.
My jsme sklidili a uložili vše, co by se
mohlo do rána ztratit nebo poškodit deštěm.
A pak jsme u piva a párků provedli
hodnocení. Byli jsme utahaní, ale spokojení.
Chtěl bych touto cestou znovu poděkovat
všem členům našeho sboru, kteří se
zasloužili o zdárnou přípravu a průběh

soutěže. Jak chlapcům za přípravu cvičiště,
stavbu překážek, zajišťování pití pro stánek
s občerstvením a pomoc při organizování a
řízení soutěže. Tak i děvčatům za napečení
perníčků, za práci u pokladny, pomoc ve
stánku s občerstvením obsluhu hudby a
udržování pořádku.
Poděkovat musím i nečlenům, zvláště
rodině Sojkovým, kteří se ujali stánku
s občerstvením. Panu Hložkovi z Bojetic za
zapůjčení velkého vojenského stanu. Paní
Faltové za zajištění a chlazení nápojů a za
zapůjčení stolů a židlí. Ale děkuji i všem
ostatním co jakkoli přispěli k zdárnému
zajištění soutěže.
Věřím, že mi prominete, jestli jsem něco,
nebo někoho opomenul, ale není možné
několika větami podrobně obsáhnout to
veliké dílo, které máme za sebou.
Starosta SDH Rabakov
Švorc Miloslav

Zpráva obecního úřadu
1) Výstavba v obci.
Pro naší obec je rok 2000 opravdu rokem
významným. Byla dokončena výstavba
budovy obecního úřadu a po
bezproblémové kolaudaci, slavnostně
předána do používání občanům Rabakova.
Slavnostního zasedání se zúčastnili též
představitelé okresního úřadu a tisk. Zbývá
nám teď úprava okolí budovy tj. okapový
chodník, chodník od vchodu k silnici, terénní
úprava a pokračování ve výsadbě
okrasných dřevin, která byla již letos
započata, včetně lípy milénia. Druhá lípa
byla vysazena jako první strom příštího
lesoparku, který bude vysázen vedle
hřbitova. Dále probíhalo 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.
V současné době probíhá zřizování
veřejného rozhlasu v obci. Výstavbu
chceme uskutečnit moderním způsobem a
to bezdrátově, vysílačkou přímo do
domácností. Technicky je záležitost jasná a
s dodavateli projednaná. Vše je závislé na
financích.
Značnou část financí odčerpává obci
rozkrádání majetku na veřejném osvětlení.
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Jeden kryt pouliční lampy stojí 3000 Kč.
Policie zatím pachatele nedopadla
2) Rekultivace písečníků.
Přes řadu potíží a nepříjemností se
poměrně v krátké době podařilo
zrekultivovat dva z největších písečáků
v obci. Získali jsme tak pěkné parcely, o
které je značný zájem. Po písečáku „ u
Fadrhonců“ vznikly dvě parcely, z nichž už
jednu zakoupili manželé Poklembovi
z Mladé Boleslavi. Prodej druhé parcely je
již v jednání. Parcela u hřbitova bude v první
fázi zatravněna a později vysázena jako
lesopark. Vše je projednáno a realizace
bude pokračovat dle finančních prostředků.
3) Životní prostředí.
Postupně pokračujeme v likvidaci starých
ovocných stromů a provádíme výsadbu
nových dřevin. Nová řada jeřábů byla
vysázena v proluce mezi domy M. Švorce
a Machačovými. Další na řadě je prostor
nad Dragounovými až po cestu k Machům.
Nabídku na pokácení a novou výsadbu
poslal obecnímu úřadu p. Radovan Živný.
Za jeho přístup k zvelebení obce děkujeme.
4) Nový systém státní správy.
Naše obec byla v novém členění
zařazena do středočeského kraje a je
takzvaně obcí prvního stupně. Pro nás je
obcí druhého stupně Dolní Bousov a obec
třetího
stupně
Mladá
Boleslav.
Kompetence jednotlivých obcí se vytvářejí
v souvislosti s vytvářením krajských úřadů.
Do těchto úřadů probíhali v listopadu volby
a v naší obci se voleb zúčastnilo 66% voličů,
což byl vzhledem k celostátnímu průměru
značný úspěch.
5) Občanské záležitosti.
Zákony přírody se nevyhýbají ani naší
obci. Jeden z těchto zákonů je i úmrtí. Náš
spoluobčan pan Machač Miloslav zemřel
krátce po oslavách osmdesáti let svého
života. Jako dobrému člověku mu budeme
věnovat stálou vzpomínku. (při uzávěrce
tohoto vydání zemřela po delší nemoci
dne 16. prosince i jeho manželka paní
Miloslava Machačová ve věku 78 let.
Upřímnou soustrast všem pozůstalým a
zesnulé stálou vzpomínku.)
Bylo to v máji, kdy jsme oslavovali a
radovali se z toho, že se naše spoluobčanka
paní Ludmila Švorcová dožívá krásných

sedmdesáti pěti let. Do dalších let života
přeje obecní zastupitelstvo vše nejlepší,
hodně elánu, zlepšení zdraví a hodně radosti
ze své rozvětvené rodiny.
V závěru mi dovolte, abych všem
občanům popřál do nového roku hodně
zdraví jménem svým i jménem obecního
zastupitelstva.
Zprávu podává Švorc František
místostarosta obce

Znáte Rabakov a jeho okolí?
Víte, že….

na c hat u (Řez áč ova c hat a).

Střípky
 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. Tuto akci provedli
sami hasiči a za stožár a jiné
sebrané železo utržili v kovošrotu
slušný peníz.
 I letos na Rabakově řádili
nenechavci, mimo již zmíněné
kryty veřejného osvětlení, navštívili
i dům pana Macha, kterému
odcizili především travní sekačku.
 Hořel hasič. Když pan Škaloud
svážel seno na své fréze, zjistil, že
za ním hoří naložená fůra, teprve
tehdy, když mu přehořelá gumová
šňůra 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 u nás máme s t olet é
s t romy .
Js ou t o dvě lípy
ros t ouc í u vjez dů do us edlos t í
č p. 12 a 14. Mohou k nim pat řit
i jiné s t romy , k t eré ros t ou na
hráz i u Mac hu, ale i jinde podél
s t rouhy . S vou mohut nos t í t omu
odpovídají, leč bohuž el není o
nic h nic bliž š ího z námo.
…pils k ý ry bník , na poč át k u
dvac át ého s t olet í, z ás oboval
domous nic k ý
z ámek
nejen
ry bami a vý borný mi rak y , k t eré
prý
pros lavily
z ámec k ou
k uc hy ni,
ale i elek t ric k ý m
proudem.
Ten
se
vy ráběl
v elek t rárně pos t avené pod jeho
hráz í. P oz ději by la elek t rárna
přes t avěna na obec ní prádelnu
a ny ní, po dalš í přes t avbě,
s louž í
c oby
c hat a
rodině
Ječ ný c h.
...se
na
Rabak ově
pěs t ovalo
hodně
A na závěr jeden rabakovskosilvestrovskej.
š ves t ek .
Téměř
u
k až dého s t avení by la
s uš írna, k de s e s uš ily
nejenom š ves t k y , ale i
os t at ní ovoc e. P onejvíc e
hruš k y a jablk a. B y la
z de i obec ní s uš írna, ba
i povidlárna. K dy by ly
t y t o napos ledy použ it y ,
si
už
as i
nik do
nepamat uje. P ovidlárna
by la č as em přes t avěna
na obec ní úřad a s uš írna
na has ič s k ou z brojnic i.
-Co říkáš místostarosto, jak to vidíš ty?
Z os t at níc h
s uš íren
-Mno starosto, Švorců tady ubývá, to je
z by ly už jenom pos lední
fakt, ale zas na druhou stranu, za chvíli
t ři, u č p. 9, 12 a 13,
tady bude Švorc skoro každej.
č t vrt á by la přes t avěna
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