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POČASÍ
Přehled
Tento rok byl opět o něco chladnější jak předešlá léta a rovněž i mokřejší, tedy již druhý za posledních deset let. Už leden byl srážkově nadnormální. Užili jsme si hodně plískanic s deštěm, ale i
sněhu samotného. Kolem poloviny měsíce ho bylo místy až ke 20 centimetrům. I když záhy téměř
roztál, v únoru přibyl další a pořádný příděl, který pár dní vydržel, mrzlo totiž i přes den. Kolem
10. klesly teploty až na -15°C v noci a -5°C ve dne. Poté se už sníh střídal s deštěm až do poloviny
dubna, kdy se začalo rychle oteplovat. 21. dubna už teploměr ťukal o dvacítku a tím zima definitivně skončila. 11. května se teploměr vyšplhal až na neobvyklých pro tuto dobu 29°C. A po krátkém ochlazení nám červen nabídl řadu tropických dnů s maximem 35°C a to 20. 6. Krátce nato se
však přihnala řada pořádných bouří se slušným přídělem vody, který byl už zapotřebí, neboť pomalu měsíc téměř nepršelo. Na Moravě řádilo dokonce i tornádo. Pořádný příděl vody přinesl i začátek
července. Osmého napršelo plných 26 mm. Načež pršelo pomalu týden. Takže pole rozmočená právě
o nástupu žní. Sice se na čtrnáct dní se udělalo pěkně, ale začátkem srpna už zase tekly vody proudem. Kdo nestihl sklidit, dostal se do polí až v září. Od té doby pršelo už velice poskrovnu. Příliš to
však nevadilo a při sklizni brambor řepy a kukuřice už vůbec ne. Přesto podzim suchý nebyl, chladné počasí, husté a vlhké mlhy se o to postaraly. První sníh napadl až 28. 11. a o Vánocích pořádně
mrzlo, a i přes den, 26. 12. bylo -2°C a -10°C v noci. Dokonce i trochu sněhu napadlo. Jenomže o
Silvestru se už rtuť zase vyšplhala až na 13°C a louky se zazelenaly.
Silné povětří nás zasáhlo tento rok opět několikrát, ale za záznam stojí vichr 21. 10., kdy mu padl za oběť stříbrný smrk před čp. 13.
Nejsilnější bouře v novodobých dějinách České republiky udeřila 24. června 2021 na Moravě. Kroupy velikosti tenisáků, blesky a silný vítr napáchaly obrovské materiální škody. Vše završilo tornádo (viz foto), které bořilo domy, převracelo auta, a
dokonce i zabíjelo. My jsme naštěstí tuto apokalypsu sledovali
jen na svých obrazovkách. Katastrofa okamžitě vyvolala obrovskou vlnu solidarity, na kterou přispěla, i řada našich občanů.
Nadnormály:
Teploty:
nejnižší: -15°C, - kdy 12.2;
mrazivé dny: (méně jak -1°C ve dne) – 13 dní
nejvyšší: 35°C, - kdy 20. 6.
tropické dny (plus 30°C a více) – 14 dní.
Srážky:
celkem: 798 mm;
průměr: 2,19 mm
max. 34 mm; kdy 6. 1.
Kalamity: Červnové bouře, tornádo na Moravě a 21. 10 vichřice.
2021/ stránka 2 z 8

ROK NA VSI
OBECNÍ ÚŘAD
Hlavní body ze zasedání zastupitelstva,
Vzhledem k pokračující situaci s coronavirem, byl počet zasedání opět omezen na minimum. Konala se pouze čtyři. První bylo posunuto až na konec května, tedy až po uvolnění shromažďovacích
omezení.
25. 5. 2021
Se projednávalo schválení závěrečného účtu obce za rok 2020, a pokračování programu monitoringu podzemní vod, který naváže na monitoring provedený v předcházejícím roce 2020. Cílem programu bylo a je nabídnout trvale žijícím obyvatelům obce Rabakov možnost zjištění kvality pitné
vody pocházející z jejich individuálních zdrojů.
19. 8. 2021
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky jednání s panem Janem Vokněrem ve věci
snížení výkupní ceny za pozemek, z původních 700 Kč na 550 Kč za m2.
Dále informoval občany o nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny konané dne 8 a 9. 10.
2021
Poté informoval o možnosti pořízení informační tabule s turistickou mapou KČT, včetně dřevěného stojanu, který bude umístěn u turistického rozcestníku před budovou obecního úřadu.
Starosta rovněž informoval občany o návrhu nového jízdního řadu autobusových linek.
16. 11. 2021
Starosta informoval o postupu při výkupu pozemku pana Jana Vokněra, dále informoval veřejnost o změnách autobusového spojení v obci, rekonstrukci autobusové zastávky a rekonstrukce
hřbitovní zdi.
29. 12. 2021
Schválení rozpočtu obce na rok 2022:
- příjmy celkem: 1.001.950,- Kč
- výdaje celkem: 1.333.000,- Kč
- schodek 331.000, - Kč bude dofinancován z úspor na bankovním účtu, jedná se o peníze na
opravu hřbitovní zdi.
Projednání návrhu na nevybírání poplatků za komunální odpad a psy na rok 2022.
Projednání a schválení uzavření pracovních smluv na rok 2022.
Schůze byla zakončena pohoštěním a silvestrovským přípitkem.
Podrobnosti se můžete dočíst v příslušných článcích.
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OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Narozní
Před Vánocemi se manželům Švorcovým čp. 12 narodila dcera Anežka.
Jubilea
Jako každoročně, navštívili zástupci obce, 5 našich občanů starších 80 let. Jsou to: paní Jírová
Libuše, pan Jíra František, paní Švorcová Alena, pan Švorc František a paní Živná Věra.
Letos k této pětici přibyl další osmdesátník pan Živný Jiří.
Další naši občané, které tento rok navštívili zástupci obce při příležitostí jejich výročí, byli: Paní
Herinková Alena, pan Ibrič Nazif, pan Miclík František, pan Nitray Jozef a pan Šrajla Zdeněk.
Zlatá svatba
17. února manželé Švorcovi čp. 12 oslavili 50. výročí společného života. Vzhledem k současné situaci oslava proběhla v úzkém kruhu rodinném.
Pohyb obyvatel
Noví občané - K trvalému pobytu se přihlásila rodina Novotných, pan ing. František, paní Vendula a jejich syn Eduard do čp. 38.
Úmrtí
Dne 25. ledna zemřela paní Jaruška Miclíková ve věku 72 let

---------------------ooooOOOoooo--------------------

VÝSTAVBA – NEMOVITOSTI

Autobusová zastávka
Obecní úřad v letošním roce zajistil rekonstrukci autobusové
zastávky u budovy OÚ. Plechová
část zastávky byla kompletně
nově natřena, byly vyměněny
skleněné výplně oken za plexisklové, podlaha byla vydlážděna
protiskluzovou keramickou dlažbou a byla opravena betonová
podesta zastávky. Dále byly natřeny lavičky uvnitř zastávky,
zábradlí před zastávkou a sloupy na vyvěšování vlajek. Práce
provedl živnostník pan Patrik Steklý z Horních Rokytňan.
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Hřbitov
V rámci záměru rekonstrukce hřbitovní
zdi obecní úřad během roku 2021 postupně oslovil celkem 9 stavebních firem a
živnostníků z Mladoboleslavska a Jičínska. Z těchto oslovených subjektů se dostavily na prohlídku stavby čtyři a následně jen jeden předložil nabídku s rozpočtem ve čtyřech agregovaných položkách za 750 tis. Kč. Uchazeč byl požádán, aby zpracoval nabídku podrobněji,
této žádosti ale nebylo vyhověno. Po dokončení rekonstrukce autobusové zastávky byly další dílčí stavební
práce na hřbitově svěřeny panu Patriku Steklému. Na
přelomu listopadu a prosince byla provedena demolice
betonové jímky u studny na hřbitově, povrch byl zarovnán a byla položena zámková dlažba splývající s okolím.
Dále byl natřen rumpál studny a podpěrka na konve.
V rámci přípravných prací rekonstrukce hřbitovní zdi
byly zhotoveny dvě vsakovací lože pro zásak dešťových
vod ze střechy márnice. Původně byly dešťové vody ze
severní větší části střechy svedeny na povrch, při větších
srážkách se vody nestačily vsakovat a stékaly podél hřbitovní zdi a do jejich základů, tímto dlouholetým působením je tak spodní část hřbitovní zdi za márnicí silně
poškozena.
Vlastní rekonstrukce hřbitovní zdi byla do příchodu zimy zahájena formou ořezání náletů a kořenů v základech, dále osekání zvětralé omítky včetně soklu zdi a broušení.
V příštím roce bude oprava zdi dokončena, osekané části budou omítnuty, bude také kompletně
vyměněna krytina zdi z pálených tašek, nakonec bude zeď natřena novou fasádní barvou. Renovovány budou i pískovcové sloupy v hlavní bráně, novým nátěrem budou opatřeny jak hlavní brána,
tak zadní brána u kontejneru. Rekonstrukce hřbitovní zdi bude pokryta z uspořených finančních
prostředků na běžném účtu obce.
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Výsadba ořechů
V letošním roce pokračovala výsadba ovocného stromořadí podél silnice a to obnovou ořechovky mezi chatou č. ev. 44 (chata manželů
Matouškových) a transformátorem na křižovatce do chat. Stromořadí ořešáků je již dlouhodobě
velmi prořídlé, některé stromy dožívají. Na přelomu listopadu a prosince bylo vysazeno celkem
5 nových vysokokmenných tvarů ořešáku české
odrůdy Jupiter. Jsou to krásné veliké stromy s počínající korunkou. Vzhledem k jejich velikosti byly
podpořeny a vyvázány v ohradě ze třech masivních kůlů. První výchovný řez bude proveden až v
předjaří. Snad se jim bude dařit a brzy zájemce obdaří úrodou velkých a sladkých jader tzv. polopapíráků.

---------------------ooooOOOoooo--------------------

OSTATNÍ
Volby
Dne 8. a 9. 10. 2021 se konaly volby do parlamentu. Bylo kolem toho dost rozruchu, alespoň mezi
hašteřícími se stranami. Výsledkem bylo utvoření koalic na poražení strany nyní vládnoucí.
Tady jsou výsledky voleb u nás:
K volbám přišlo 34 voličů ze 45 zapsaných na seznamu, ale procenta nabourávají voliči na voličské lístky. A tak mi v počítači vyšla jiná čísla, nežli se dají najít ve výsledcích voleb na internetu.
Zde použiji jejich údaj, 79,17%.
Z 18 stran kandidujících ve středočeském kraji dostalo u nás hlasy pouze 7 z nich.
Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) získala 16 hlasů, ANO jich získalo 13, Přísaha a
koalice Piráti + STAN po 3, a OtČe, ČSSD a SPD po jednom hlase.
V celostátním výsledku pak o několik setin zvítězila koalice SPOLU s 27,79% před ANO
s 27,12%, na třetím místě se umístila koalice Pir. +STAN s 15,62%, na čtvrtém SPD s 9,56%.
Ostatním se nepodařilo dosáhnout ani 5% hranice potřebné ke vstupu do parlamentu.

Sčítání lidu
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 11. 5. 2021 měl každý možnost sečíst se prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře na
webových stránkách sčítání nebo v mobilní aplikaci. Od 17. 4. do 11. 5. 2021 bylo možné získat,
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vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Na výsledky sčítání si však budeme muset počkat na
rok 2022.
Hned v lednu, tedy do schválení tohoto zápisu do kroniky za minulý rok, se na internetu objevily
první výsledky sčítání. Zatím jen celostátní a z krajů.
Podle výsledků Sčítání žilo v Česku 10 524 167 obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011
o 87,6 tis. více. Průměrný věk byl 42,7 let a mezi sečtenými bylo 50,7% žen a 49,3% mužů. Obyvatelé s cizím státním občanstvím se podíleli na celkové populaci Česka 4,7 % a k české, moravské
nebo slezské národnosti se hlásilo více než 6,4 mil. osob. Počet vysokoškolsky vzdělaných přesáhl
1,5 mil. Příslušnost k církvi či náboženské společnosti deklarovalo necelých 1,4 mil. obyvatel, naopak odpověď bez náboženské víry zvolilo více než 5 mil. obyvatel.
Vánoční strom
Letos poprvé byl o Vánocích před obecním úřadem instalován vánoční stromek a ozdoben třemi sty blikajících
světýlek. Stromek obci daroval lesník pan Plechatý, respektive majitel zdejších lesů pan Balihar.
Autobusová doprava
Do naší obce se po letech vrátila autobusová doprava. Oblast Mladoboleslavska byla integrována
do systému Pražské integrované dopravy (PID). S platností od 12. 12. 2021 tu jezdí hned tři autobusové linky.
Dokonce se dostaneme přímou linkou i do Prahy, která vyjíždí ze Sobotky a pokračuje přes Dobrovice, Benátky až na černý Most. Odjezd je ve všední dny v 5:26, a zpátky z Černého mostu se
domu vrátíme v 17:54. V sobotu a v neděli pak z Rabakova do Prahy o hodinu déle, tedy v 6:36, a
nazpátek nás autobus přiveze domu až ve 20:04. ale chceme-li tam zajet jen na otočku, můžeme
být doma již v 10:04. Tenhle spoj budou využívat spíše Pražáci, kteří se tu mohou vyvětrat a zpátky do Prahy odjet v 16:36.
Těchto spojů se dá využít rovněž i na opačnou stranu, na Bousov. Ale tam je z praktického hlediska výhodnější linka Kopidlno – Dolní Bousov, nazývaný „vlakobus“, neboť nahrazoval zrušený
vlak. Ten tudy projíždí směrem na Bousov v 7:31, 10:43 a ve 14:43 a zpátky nás může přivézt
v 7:56, 13:18 a v 15:15. Jak vidno, je to převážně spojení pro školáky navštěvující Bousovskou
školu.
No, a máme tu poslední linku Březno – Lhotky – Rabakov. Ta by měla umožnit dopravní obslužnost i z odlehlých obcí, jakými jsou posledně jmenované. Především na Mladou Boleslav
s přestupem ve Březně či Domousnicích na linku Libáň – Mladá Boleslav. Spoje by měly navazovat. Z Rabakova lze odjet ve 4:35, 6:35, 14:35 a v 16:35, návratů už je méně. První je v 6:07 a
další dva jsou odpoledne v 15:18 a v 17:18.
Všechny linkové jízdní řády byly zveřejněny v obecním zpravodaji.
Nebývalé množství autobusové dopravy, kterou máme nyní k dispozici, bude jistě po nějakém čase
vyhodnoceno podle obsazenosti. Tak uvidíme, jak to dlouho vydrží? Zatím jezdí autobusy prázdné.
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A nelze se taky divit, když o to lidi stáli, tak vše zrušili a teď, když se každý zařídil na vlastní
dopravu, si myslí, že nás tímto spasí.
Koronavir
Strašák v podobě pandemie, který loni zahýbal celým světem, straší i
nadále, naši obci se naštěstí stále vyhýbá, alespoň mi nejsou známi
žádné případy napadení.
Po loňské anabázi se letos vše prakticky opakovalo. Během zimy epidemie řádila, přes léto se uklidnila a s nástupem podzimu opět kumulovala. Výhodou oproti minulému roku bylo, že se už vědělo, co lze
očekávat a jak se bránit. Kromě hygienických opatření a vládních nařízení, přibylo i preventivní očkování, které je oproti loňsku novum. S
prvním očkováním se začalo krátce po Novém roce a bylo aplikováno přednostně lidem pohybujícím
se takzvaně v první linii, zdravotníkům, záchranářům, hasičům a policii. Hned za nimi byli důchodci a personál pracující s nimi. Po té se očkování rozšířilo na učitele a další pracovníky ve veřejné sféře. Jakmile bylo vakcíny dostatek, přistoupilo se k plošnému očkování.
Očkování není povinné, ale ti co nejsou očkování, jsou v určité nevýhodě, neboť je jim bráněno
v různé činnosti. Například při návštěvě některých kulturních, sportovních a stravovacích zařízení, při cestování, především do zahraničí. Některé země takovéto lidi do své země vůbec nevpustí.
Zákazy a doporučení při shromažďování se přes léto hodně zmírnily a s nástupem nové vlny zase
zpřísnily. Dokonce byly zakázány i předvánoční trhy, ale řada měst to obcházela a tyto přejmenovala na farmářské, těch se zákaz netýkal, jako prodejců potravin.
A takových to ne, bylo řada. Vždy se najdou tací, co mají svůj rozum a nehodlají se podřídit veličinám, a tak o rebelanty a oportunisty není nouze. Je to však celosvětový problém, nejen naší republiky, naštěstí ne naší obce. Zřejmě proto, že je tak malá.
Sepsal
ŠVORC MILOSLAV
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