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Pohodu o vánocích
i po celý příští rok.


Vánoce

jsou
darem
pro toho
kdo obdaruje.


Zpráva
obecního
úřadu
 Ze zasedání zastupitelstva.
V letošním roce se průběžně
projednávala jen běžná agenda. Vzhledem
k naší finanční situaci nebyla uskutečněna
žádná investiční akce. Došlo pouze k
oddlužení naší pohledávky za opravu
veřejného osvětlení, kterou, jak sami víte,
zavinili zloději hliníkových krytů.
 Odpady.
Otázka odpadů zůstává stále stejná jako
předešlé roky, jen cena za odvoz odpadu
ještě není stanovena, jelikož fa
KOMPAKT dosud neví, jakou daň v
příštím roce bude muset za své služby
odvádět státu, proto se platba za známky
na popelnice uskuteční až po Novém roce.

 Školní autobus
Od pololetních prázdnin bude opět
pravidelně jezdit tato linka a to ve všech
spojích. Požadavky příspěvků na dopravu
budou hrazeny z rozpočtu kraje a ne z
rozpočtu obce jako tomu bylo nyní.
 Hřbitov
Znovu dojde k přepracování hřbitovního
řádu podle nových směrnic a úpravě
placení poplatků z hrobů. S každým
uživatelem místa na hřbitově musí být
sepsána smlouva o pronájmu.
Závěrem si dovolujeme jménem
obecního zastupitelstva pronést přání
všeho nejlepšího k vánocům a hodně
zdraví do nového roku 2004.
Zprávu podává místostarosta OÚ
František Švorc


Pár řádků
kroniky
Nazpět o padesát let
Rok padesátý třetí byl v kronice
uveden zápisem o úmrtí dvou titánů
tehdejšího režimu, Stalina a
Gottwalda. Oba zemřeli v březnu
krátce po sobě a i v naší obci byla

uskutečněna tryzna k uctění jejich
památky ve smutečně dekorované
místní úřadovně.
Po článku o počasí a hospodaření
JZD se dočteme o měnové
reformě, která byla provedena 1. 6.
1953 a kterou vláda odůvodňovala
bojem
proti
černému
trhu
a keťasování. Uvádí zde pro
porovnání i změny v cenách
některého zboží.
7. února byl, pro neplnění
dodávek, nuceně vystěhován M.
Erben z čp. 2 do Libchavy u
Č. Lípy; - 3. listopadu zemřela pí
Machačová ve věku 68let. - 22.
února se odstěhoval pan Ušák
čp. 17 (rozvod).
3. února byla u Marků konána
náborová schůze a při ní znovu
založena místní jednota hasičstva.
I do boje s mandelinkou se tento
rok také vytáhlo. Pravidelných
14denních kontrol polí se musel z
každé domácnosti zúčastnit alespoň
jeden.

Přijde do kroniky za r. 2003
Občanské záležitosti
Přírůstek
Po 23 letech přibyl na Rabakov
opět nový občánek, malý Vojtíšek,
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který se narodil 4. 7. 2003
manželům Šimonovým čp. 28.
Přejeme hodně radosti.
Oddavky
1. 8. 2003 se v Dolním Bousově
provdala Libuše Jírová ml z čp. 1
za pana Fečíka Miroslava (r. n. 62)
ze Sobranců na Slovensku a s ním
vyvdala i jeho syna Matůše (r. n.
94).
Blahopřejeme ke společné cestě
životem.
Noví občané
Letos se do obce k trvalému
pobytu
přihlásili
tito
noví
spoluobčané:
Miclík František (r. n. 46) čp. 5;
Miclík Martin (r. n. 73) čp. 5;
Procházka Michal (r. n. 79) čp. 11;
Čížek Vilibald (r. n. 22) čp. 11;
Pfeiferová (Mináriková) Monika
(r. n. 68) čp. 31
Vítáme vás u nás.
Stavební
Letos
byla
zkolaudována
novostavba paní Pfeiferové (na
místě
zbourané
stodoly
u
Fadrhonců) a bylo ji přiděleno
číslo popisné 31.
Zloději
Po několikaletém jejich řádění, kdy už
stačili ukrást řadu krytů z osvětlení a téměř
vše hliníkové ze zastávky ČD (střechu,
rámování oken a část oplechování) se
nám je podařilo pomocí několika našich
občanů chytit. Tedy lépe řečeno nahnat do
polí kde po ztřeštěné jízdě zapadli do
strouhy. Policii se později podle vlastníka
automobilu podařilo zjistit totožnost
nenechavce, ale bohužel nebylo možné
mu dokázat celou škodu, kterou u nás
napáchal. A tak za to, co mu bylo
prokázáno, dostal pouze pokutu a postih
nucenou prací pro veřejné blaho. Trest si
odpracuje v Mladé Boleslavi a naše obec
z toho nebude mít v podstatě nic.
Spanilá jízda
Letos v letě jsme se pokochali
nádhernou podívanou na stařičké leč
přepečlivě naleštěné "ČECHIE", které
svou zdejší spanilou jízdu započaly v
Dětenickém zámku a pivovaře a ukončily

ji ve škodováckém muzeu automobilů
v Mladé Boleslavi.
V muzeu pana Miclíka jsme si mohli
prohlédnout krásu těchto strojů hezky
zblízka. Stály tu v jedné řadě, jeden hezčí
než druhý. A obdivovatelů opravdu nebylo
málo. Jak se dalo vytušit z poznávacích
značek, někteří vážili opravdu dalekou
cestu.
Švorc Miloslav - kronikář
Pozvánka
Stále uvažuji o tom, že by bylo
dobré posedět nad kronikou a
přitom si zavzpomínat na časy
dávné i nedávné.
A proto srdečně zvu všechny
zájemce o tuto akci ke mně do
staré sednice, v pátek 30. ledna
sejdeme se v 18h, bude vás tu
čekat malá výstavka kronik
(alespoň toho to se podařilo
zachovat), fotografií a jiných
historických zajímavostí. Přečetli
bychom si několik úryvků z těchto
kronik, promítli některé filmy a
videozáznamy s tématikou o
Rabakovu apod.


Kytička
pro Věru
Jen malé pietní místo s květinami ve stínu
ořešáků v blízkosti autobusové zastávky u
chatové osady dnes připomíná onu
tragickou událost, která se odehrála letos
za krásné květnové noci.
Osud zde krutě zmařil život paní Věry
Začalové. Srazilo ji auto v plné rychlosti,
jenž bylo řízené opilým řidičem.
Bohužel zase si alkohol a především
lidská nezodpovědnost a bezohlednost na
silnici vybraly svou krutou daň.
Snad každého zamrazí, když se to stane
v jeho blízkosti a navíc člověku, kterého
dobře známe. Hned vám přijdou na mysl i
jiné bouračky, které se u nás na tak malé
vesničce staly.

Není to tak dávno, co jsme chodili okolo
pobořeného plotu u Vošrdových, před
Dragounovými je už podruhé totálně
zdemolovaná lampa veřejného osvětlení, u
Banýrových rovněž, kolikrát už byly
opravovány vyvrácené dopravní značky
podél silnice, jen před naším domem
musely z cesty ustoupit čtyři velké stromy
a lampa veřejného osvětlení řidičům, kteří
se nemohli vejít na silnici. A to mluvím jen
o těch nehodách, o kterých vím a na které
si vzpomínám.
Možná se někomu bude zdát nehorázné,
přirovnávat tyto bouračky s Věřinou
tragedií, ale představme si, že na místě
těch stromů a lamp mohli stát naši blízcí
anebo my sami.
Ano, je tu silnice příliš rovná a svádí to, jí
profrčet, a pak člověk je jenom člověk,
a chybička se občas vloudí. Jenže není
lepší nosit květy živým Věrám nežli jen
vzpomínkám na ně?!
Hasiči
Činnost našeho hasičského sboru se
v posledních letech ztenčila pouze na
překonání neblahého stavu, to je
nedostatek sportovně zdatných členů, kteří
by mohli Rabakov zastupovat na
hasičských soutěžích, jako tomu bylo
donedávna. Byly to krásné a zajímavé
chvíle a zážitky. Nejen soutěže, ale
i pořádání plesů a společných výletů
přinášelo jak radost, tak i užitek. A že je na
co vzpomínat, proto se alespoň občas
sejdeme na výročních schůzích.
Starosta SDH Rabakov
Švorc Miloslav

Pozvánka
Na výroční valnou hromadu
Konat se bude v sobotu 17. ledna od 15h
ve staré sednici v čp. 12.
Účast členů žádoucí
ostatních občanů vítána
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