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Pražany povozíme metrem a Rabakovské poženeme s metrem…:

Nezašla doprava u nás až příliš do ?!prava!?
(To, že platí stejné daně?! Nevadí. Stejně kašlem na ně. Však oni si poradí.)

Z

de bývalo zvyke m mým
vložit prolog či
skrovný rým.
Te ntokrát je
ne vložím.
Proč? To záhy
zvíte ,
vlastně sami
uvidíte .
Starostova slova
ukonče na budou přáním,
tak ať mu to ne pokazím.
Je ště dovolím si k svátkům přát,
ať máme všichni vše ho akorát.



Váš kronikář

SLOVO STAR OSTY
Vážení spoluobčané,
Jako každý rok, tak i tento
hodnotíme, jak byl pro nás úspěšný.
Dá se říci, že úspěšný byl.
Bylo vykonáno hodně práce: Byla
dokončena
kaple,
vybudována
rozptylová loučka na našem hřbitově,
provedeno odvodnění při vstupu na
hřbitov, provedena rekultivace kolem
transformátoru, směrník k železniční
zastávce, zavedeno třídění odpadů
u hřbitova.
Při
této
příležitosti
musím
poděkovat těm, kteří se na
zvelebování obce podíleli. Všem
brigádníkům z jarní brigády na
hřbitově, dále pak panu Františku
Švorcovi čp. 21 za sekání příkopu
vedle kapličky a hlavně musím

poděkovat
panu
Petrovi
Dobruvskému, který provedl na kapli
fasádní nátěr bez nároku na odměnu
a stejně tak jeho pomocníkům pánům
Pragrovi a Ječnému.
Dá se tedy říci, že tento rok jsme
skutečně nezaháleli.
Jak už všichni víte, skončila od
nového jízdního řádu 9. 12. 2007
v pracovní dny železniční doprava,
která
bude
zachována
jen
o sobotách, nedělích a svátcích.
Autobusy nahrazující tyto spoje
nebudou zajíždět na Rabakov, ale
budou stavět pouze na autobusové
zastávce v Domousnicích, odůvodněno to bylo tím, že dle průzkumu
občané z Rabakova tuto trať
nepoužívají, a když tak ojediněle.
Jelikož se blíží Vánoce a konec
roku, dovolte mi, abych vám popřál
tímto malým přáním:

Až sněhové vločky usednou na
okenní rám,
Vánoce přicházejí k nám.
Brzy už rolničky zazvoní,
cukroví doma vám zavoní.
Vánoční koledy až budou hrát,
klid a pohodu vám chci přát.
Až hodiny půlnoc odbijí,
na zdraví si všichni připijí!
To Vám přeje
Antonín Živný – váš starosta

Zpráva
obecního
úřadu
 Ze zasedání zastupitelstva.
V tomto roce se konalo 8 veřejných
zasedání obecního zastupitelstva.
Zastupitelé se zabývali především těmito
úkoly:
 Rozpočet obce na rok 2006 byl
vyrovnaný, příjmy i výdaje činily
387.583Kč.
 Dopravní obslužnost a zrušení
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.
 Zřízení kryté zastávky, plánované na
příští rok bylo vzhledem k stávající
dopravní situaci zrušeno.
 Připomínky na obnovení alespoň
některých spojů bude projednáno na příští
schůzi v lednu. Do té doby je možné vznést
požadavky, které budou projednány
s KÚ.
Antonín Živný
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Pár řádků
z kroniky
Nazpět o padesát let
Rok 1957 byl zřejmě pro obec
a občany značně bohatý, neboť mu
kronikář věnoval oproti jiným létům
o hodně více stran.
V článku o počasí píše, že zima
byla velmi mírná téměř beze sněhu,
tak jako letos.
Rovněž jako letos byly prováděny
rozsáhlejší úpravy na hřbitově.
Tenkrát byla upravena jedna
z předzahrádek a opraveny nejvíce
poškozené části hřbitovní zdi.
A ještě jedna zajímavá shoda
s rokem letošním – zemřel pan
František Mach, předek toť, letos
zesnulého pana Josefa Macha.
Kronikář se mimo jiné zmiňuje
o zřízení pravděpodobně prvního
veřejného osvětlení (7 světel), o pádu
triangulační věže, která vydržela jen
7let, o zakoupení obecní televize,
o návštěvách divadla, na které už
tenkrát svážel diváky divadelní
autobus (16 předplatitelů), o provozu
zdejší knihovny, o zimních a letních
prázdninách dětí chodících do
domousnické školy, o volbách, ke
kterým byl příchod od silnice
lemován břízkami a vyhrávala hudba
z amplionů, o úmrtí prezidenta
Zápotockého, o tom, jak se tenkrát
oslavovalo a nejvíce místa věnoval
tomu, za jakých podmínek se u nás
zakládalo JZD.
Věřte mi je to poutavé čtení. Více
se můžete dozvědět u nás ve Staré
sednici při setkáních s kronikou,
které bude tentokráte mimo jiné
věnováno právě padesátým létům.

Určitě přijde do kroniky za
r. 2007
Občanské záležitosti
Oddavky
20. 7. byli v Mnichově. Hradišti
oddáni Markéta Ištoková a Miloslav
Šůrovský z čp. 24
Blahopřejeme ke společné cestě
životem.
Noví občané
Manželé Vítěslav a Michaela
Volfovi čp. 4
Milena Dostálová čp. 23.
Balík Ota 035
Vítáme Vás u nás.
Odhlášení občané
Čerychová Věra čp. 28
Úmrtí
6. 2. zemřela naše nejstarší spoluobčanka paní Marie Miclíková ve
svých nedožitých 91let. 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.
21. 9. zemřel další Rabakovský
rodák pan Václav Banýr ve věku 69
let.

Muzeum

Zdejší muzeum navštíví každoročně
stovky českých i zahraničních turistů. Ani
tento rok nebyl výjimkou.
Všeobecný zájem o tyto skvosty potvrzují i
reportáže České televize a několik článků ve
všech možných novinách a časopisech.
Muzeum se neustále rozrůstá a tak není
divu, že se potýká s obrovským problémem,
kterým jsou prostory pro nové exponáty.
Díky muzeu otce a syna Miclíkových se
Rabakov dostává do povědomí mnoha lidí,
kteří by jinak ani netušili, že tato malá
vesnička existuje.
Martin a František Miclíkovi

Hřbitov

Zde byly provedeny nátěrové
úpravy na kapli. U vrat byl zřízen
trativod, aby se u nich netvořila kaluž
vody, která tu za dešťů bránila ve
vstupu na hřbitov. A největší akcí
bylo zřízení rozptylové loučky na
prostoru vedle kaple.
Jelikož pan František Švorc čp. 27
pro nemoc přestal sekat na hřbitově
trávu, ujal se této práce pan Herink
čp. 22.
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Orkán „Kyrill“

Komunální odpad

Vinobraní

Obecní úřad zřídil u hřbitova místo
pro tříděný odpad na sklo a plast.
Zajímavé jistě je i to, že letos byl
kontejner na velkoobjemový odpad
zaplněn během hodiny, takže bylo
nutno objednat další kontejner, aby
byly uspokojeni všichni zájemci.
Beseda s policií

Ze 17. na 18. ledna se přes naši
republiku, ba celou střední Evropu,
přehnal orkán s názvem „Kyrill“.
Všude napáchal neskutečné škody,
dokonce si vyžádal i několik lidských
životů. U nás to odneslo jen pár
starších
stromů
a
několik
poškozených plotů a 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 polomů nebyly ušetřeny ani
místní lesy.

Sněhová kalamita.
Přestože byla zima celkově mírná,
podařil se ji 24. ledna husarský
kousek, napadlo totiž tolik sněhu, že
to způsobilo mnoha řidičům nemalé
trable. Z Domousnic do Boleslavi
skončilo v příkopě tento den 10
automobilů, z toho 2 kamiony.

23. dubna nás navštívili policisté
z Mnichova Hradiště, do jejichž
obvodu spadáme. Úvodem nám řekli
pár slov o své práci a také
o některých praktikách a problémech
s vyšetřováním kriminality v jejich
rajonu. Jedná se povětšinou o různé
krádeže aut, bytového vybavení, kol
apod. Mluvili o řádění kapsářů,
o domácím násilí a o různých
podvodech páchaných povětšinou na
starších lidech. Na konec nás
požádali o spolupráci, abychom si
bedlivěji všímali svého okolí, a těch
kdo sem nepatří. Zapsat si čísla
podezřelých aut, dobu jejich pohybu
apod. To vše prý jim může hodně
pomoci při samotném vyšetřování.

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 byla venku ošklivá
zima, mnohým přišlo k chuti vínečko
svařené. K zakousnutí jste si mohli
dát mimo jiné, grilovanou klobásku
nebo taky krajíc chleba se sádlem a
cibulí. Posezení 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
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zhlédnutí výstavka k uctění památky
stého výročí pobytu naši věhlasné
operní pěvkyně z počátku 20. století,
Emy
Destinové,
na
zdejším
zámečku. Tady nás provázela a
poutavým vyprávěním o Emě a
dalším věhlasném pěvci, Enriku
Carusovi, který tu s ní několikráte
pobýval, zaujala paní ing. arch.
Benešová.
Zde si musím postesknout nad tím,
jak byl zámeček za těch několik let
bez majitele vydrancován. I když se
noví majitelé snaží řádění pobertů
napravit, dá jim ještě hodně práce,
než vše uvedou do alespoň
přibližného stavu, v jakém ho
pamatuji, když jsme v jeho krásných
komnatách a sálech pořádali vítání
občánků, stříbrné a zlaté svatby,
kulatá výročí a jiné slavnosti pro
naše občany tehdy sloučených obcí.
Ještě pár slov k dopravě.
Hrozba, že bude vlaková doprava zrušena,
není otázka nová. Už před stavbou zastávky
s tímto vyšší úřady vyrukovaly. Prý
nerentabilita, protože je nezájem o cestování.

Ale je to právě jejich zásluhou, že lidé ztrácí
zájem o tuto dopravu. Vezměme si jízdní
řády, rok od roku je horší a horší najít spojení
na ostatní spoje. Do Jičína dojdete dřív
pěšky. Do Boleslavi bez komplikací jen
dvakrát denně, ale nazpátek je lepší jet
autobusem. A takovýchto příkladů by se
dala uvést celá řada. Že by nás takto chtěli
odradit záměrně?
Potom naráz konec, nic nejede. Ani
slibované autobusy nahrazující vlaky, které
prý měly přinést až milionové úspory. Kam
se ty úspory poděly, když jim teď chudákům
nezbývá ani na tu kilometrovou zajížďku na
Rabakov. Ba ani na pár spojů v týdnu.
Možná jim Rabakov zmizel z jejich map.
A naši někteří představitelé je dokonce
chápou, protože něčí průzkum říká, že
Rabakovští jezdí málo, ba dokonce ojediněle.
Že by nastávala doba, kdy jsou peníze
důležitější než člověk anebo se pomaličku
vracíme do doby kamenné?
Víte páni konšelé, my bychom se neradi
po letech v kronice dočetli stejnou větu,
kterou musel po nezdařeném pokusu o
stavbu železniční zastávky před padesáti
roky, použít tehdejší kronikář.
Cituji: „ze všeho sešlo pro naprostý

nezájem na rozhodujících místech u nás v
obci“

Pozvánka
Zastavte čas,
zanechte lopot a shonů,
přijďte k nám posedět,
dáme si pivečko k tomu.
Přečteme si pár řádků z kroniky.
Společně zkontrolujeme a doplníme zápis
do kroniky za tento rok.
Kdy ? - V sobotu 29. 12. od 16h
Další setkání s kronikou budou
pokračovat v příštím roce a to:
- v sobotu 12. 1. 2008 od 16 h
- v sobotu 26. 1. 2008 od 16 h
- v sobotu 9. 2. 2008 od 16 h
Kde? U nás ve „Staré sednici“ čp.
12
Švorc Miloslav – kronikář
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