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 Ze 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)
Na hřbitově byly zabudovány
další nové lavičky a jedna byla
umístěna i u křížku.

O sekání trávy na hřbitově a
ostatních zatravněných plochách se
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nyní a vzorně, stará sám starosta
obce, pan Živný, neboť obecní úřad
zatím marně hledá někoho, kdo by
se této činnosti ujal.
Byla vydána i nová obecně
závazná vyhláška o PO v obci a
o odpadech.
V plánu byla i oprava zvoničky.
Skupina, která si tuto akci vzala na
starost, zatím úkol nesplnila.
Pár řádků
z, i do,
kroniky
 Nazpět o padesát let
1958. Ano, půl století tomu co
kronikář pero vzal, aby nám
vzpomínku zanechal o tom, jak
tehdy se žilo. Hodně se dočteme
o podmínkách
v JZD,
něco
o kulturním vyžití a samozřejmě
o tom kdo se narodil, umřel
a podobně.
Počasí. Zima teplá, v lednu prý
děti z lesa nosili kytičky sněženek,
ale jaru nechtěla ustoupit. I časně
kvetoucí stromy rozkvetly teprve až
kolem 10. května.

Určitě přijde do kroniky
za r. 2008
 Občanské záležitosti
Narození
Dne 18. dubna se manželům
Šurovským narodila dcera Aneta.
A dne 3. července se manželům
Miclíkovým narodil syn Matěj
Přejeme hodně radosti.
Oddavky
V obřadní síni v Žatci byli dne
30. srpna oddáni Mgr. Petr Švorc
čp. 12 a Bc. Štěpánka Rejzková
ze Žatce.
Blahopřejeme ke společné cestě
životem.
Noví občané
Pan Balík Otta čp. 035 a paní
Jiřina Steklá čp. 9.
Vítáme vás u nás.
Výročí
Vysoká výročí oslavili naši
nejstarší obyvatelé, pan Vilibald
Čížek 86. a 83. paní Ludmila
Švorcová.
70tiny oslavil pan Jiří Najman.
Přejeme hodně zdraví.

Krize obchází svět, u nás zatím ticho po pěšině. Chovejme se proto obezřetně, možná si nás ani nevšimne.
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NÁŠ RABAKO V

Úmrtí
V obci zatím žádné a z dlouho
letých
chatařů
se odebrali
k poslednímu spánku paní Eva
Klosová 66let a pan Vojtěch
Višňovský 73 let.
Tiše vzpomínáme.
 Počasí
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
mnohamilionové
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 .
 Zloději
14. 4. na dnešní schůzi bylo
oznámeno vykradení obecního
úřadu což se mělo stát mezi 25.
únorem a 3. březnem. Zcizen byl
počítač, nějaké nádobí, stará
razítka, hudební nosiče a jiné.
Škoda byla vyčíslena na 35 tisíc.
 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.
 Vyhláška o PO
23. 6. OÚ vydal novou
vyhlášku o požární ochraně,
která ruší družstvo dobrovolných
hasičů zde v obci a jeho činnost
smluvně
zajišťuje
výjezdová

-

prosinec 2008

jednotka dobrovolných hasičů
z Dolního Bousova.
 Vítání občánků
4. 10. 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.

 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; ODS 9 hlasů;
ČSSD 13 hlasů.
 Stavební
Byly provedeny dvě kolaudace,
studny pana Josefa Anděla a
rodinného domku paní Venduly
Kropáčkové.
Švorc Miloslav – kronikář

Pozvánka

Stoleté výročí
Rabakovské kapličky
Panny Marie
24. května se přesně na den
konaly oslavy sta let rodové
kapličky, kterou zde postavili
roku 1908
manželé Marie
a František Švorcovi z čp. 14. Na
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. 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 ve velmi dobré
náladě.

NA POSEZENÍ
S KRONIKOU
Přečteme si zápis z kroniky.
Společně
zkontrolujeme
a doplníme
nový
zápis do
kroniky za tento rok.
Kdy ? - v sobotu 27. 12. od16h
Kde ? - zasedací místnost OÚ
Další setkání s kronikou budou
pokračovat v příštím roce a to:
- v sobotu 31. 1. 2009 od 16 h
- v sobotu 28. 2. 2009 od 16 h

INZERÁT

Hledá se zájemce o sekání
trávy na hřbitově a ostatních
veřejných plochách.
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