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Ze zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané,
máme zde měsíc prosinec a tudíž vánoční svátky, konec
roku a blížící se rok nový. V letošním roce se uskutečnil
záměr výstavby zpevněných plošin pod kontejnery na tříděný odpad. Zhotovení bylo provedeno podle předpokladu
a zřejmě v dobré kvalitě. Sekáním trávy na obecních pozemcích, údržbou prostoru kolem hřbitova a na něm samém byl pověřen pan Ibrič Nazif, což viditelně dobře splnil,
a dal si také práci s úpravou okrasných dřevin obzvláště
kolem hřbitova i uvnitř. Byly opraveny i lavičky a natřeny
barvou. Výrobu nových dřevěných desek na lavičky i s dopravou zajistil pan Škaloud Jiří.
V tomto roce jsme oficiálně přivítali naše nové občánky
s přáním všeho dobrého v jejich budoucím životě.
Vánoční svátky Vám všem přeji prožít v klidu, pohodě
a vzájemné lásce v této kouzelné vánoční atmosféře.
V novém roce Vám přeji jménem svým, i jménem ostatních zastupitelů obce, hodně štěstí, zdraví, lásky i pracovních úspěchů a hezký život v naší obci Rabakov

Starostka obce J. Steklá.
Nové podlážky pod kontejnery

Foto: Josef Steklý

V letošním roce se konalo doposud
šest veřejných zasedání obecního zastupitelstva, sedmé a poslední nás
čeká mezi svátky 28. prosince od 17
hodin.
A o čem se jednalo? Ze zápisů je
patrno, že bylo stále o čem jednat.
Jako červená stuha se všemi zasedáními táhne jednání o financích. Zpočátku jde o schvalování hospodaření
za uplynulý rok 2015 a jeho vyúčtování. Poté během roku schvalování
jednotlivých výdajů na konané akce,
tím pádem často i změn v plánu rozpočtu, a ku konci roku návrh a poté
i schválení rozpočtu na příští rok
2017. Tento návrh byl projednáván
na posledním zasedání 7. 12. a výsledný návrh je vyvěšen ve vývěsní
skříňce, aby se k němu mohl vyjádřit
každý občan. Podrobnosti si můžete
prostudovat i doma na internetu, protože návrh rozpočtu na příští rok se
nachází i na elektronické „úřední
desce obce Rabakova“.
Na všech schůzích zastupitelstva se
samozřejmě projednávalo, veškeré
dění v obci. Myslím tím práce pro
veřejné blaho. Jak sami víte, zemřel
pan František Švorc, který se v minulých letech staral o údržbu veřejné
zeleně v naší obci a velmi dobře.
Této práce se ujal už od letošního
jara pan Ibrič, který se svěřené práce
ujal velmi svědomitě. Spolu se svým
pomocníkem panem Nitraiem, nepřehlédnutelně změnili vzhled nejen
hřbitova a jeho okolí, ale i ostatních
ploch obhospodařovaných obcí, prořezáním okrasných dřevin a opravou
a natřením laviček. Nové desky na
tyto lavičky, zajistil pan Škaloud.
K dalšímu zvelebení obce přispěla
nová stání pod kontejnery na tříděný
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odpad, které provedla firma COMPAG v hodnotě 30250,- Kč.
Během roku bylo vyhověno žádosti
obce Dětenice o příspěvek na letní
provoz dráhy ve výši 2000,- Kč. Naopak u žádosti obce Řitonice na příspěvek, ohledně opravy kostela, došlo k pozastavení pro nedostačující
informace. Rovněž delší dobu v projednávání si vyžádá žádost pana Vokněra ohledně směny částí pozemků
u jeho chaty, neboť pozemek patřící
historicky obci se bohužel nedopatřením dostal do majetku státu.
Projednávalo se a schválilo i prodloužení zajištění PO naší obce za
úhradu 7552,- Kč, hasičským sborem Dolní Bousov.
Byla i řada běžných jednání, jako je
přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad, koupení nebo nekoupení nové autobusové zastávky, zakoupení dalších laviček, co s opuštěnými hroby a hrobkami, kam s rostlinnými zbytky, příspěvek na dopravu pro seniory a matky na mateřské a podobně.
A jsem u konce. Doufám, že jsem
nic neopomenul a vše sem v krátkosti vložil. Pakliže ne, anebo máte
zájem o podrobnější informace, přijďte na veřejné zasedání obecního
zastupitelstva a tam se určitě vše
dozvíte.
Zprávu podává kronikář obce
Miloslav Švorc
(z materiálů poskytnutých paní starostkou J. Steklou.)

KRONIKA
Určitě přijde do kroniky
Vítání občánků
Letos byli slavnostně přivítáni tito
naší nejmladší spoluobčané:
Petr Švorc
Eliška Švorcová
Jakub Živný
Sňatky:
5. 8. se slečna Lada Gavláková provdala za pana Michala Vávru z MB,
kde se jim narodil i jejich syn Štěpán.
Blahopřejeme
Jubilea:
22. 12. spolu oslaví manželé
Alena a František Švorcovi
DIAMANTOVOU SVATBU
Blahopřejeme
60. výročí oslavili: paní Alena Herinková
65. výročí oslavil pan Nazif Ibrič
70. výročí oslavili: pan Jozef Nitrai a
pan František Miclík
75. výročí oslavil pan Jiří Živný
80. výročí oslavil pan František Jíra
81. výročí oslavila paní Alena Švorcová
82. výročí oslavili pan František
Švorc a pan Antonín Živný
Blahopřejeme
Úmrtí:
12. 6. zemřel Rabakovský rodák pan
František Švorc ve věku 66 let
Upřímnou soustrast

Stalo se před 50. léty
Rok 1967
… v naší obci přinesl hned tři sňatky,
jedno narození, ale také jedno úmrtí.
Poté se kronikář rozepisuje o práci
v JZD a výnosech při sklizních.
V odstavci o počasí se zmiňuje o nezvykle teplém létě, jež vyvrcholilo krupobitím.
Zápis končí úvahou o studánkách
a rybnících.

Stalo se před 100. léty
Jelikož kronikář pan Franc v obecní kronice se zápisy končí a v závěru odkazuje
čitatele na zápisy v kronice školní, musím i já s tímto sloupkem končit, neboť
se mi doposud nepodařilo do této nahlédnout, existuje-li vůbec ještě.
Další zápis v kronice Domousnic je až
z roku 1935, kde v ní pokračuje pan řídící učitel Kutek. Ale tyto zápisy se týkají výlučně Domousnic, a tak jsem si jejich opis nepořizoval.

Setkání s kronikou
Návrh zápisu do kroniky za rok
2016 bude, tak jako každoročně,
přednesen na prvním veřejném zasedání zastupitelstva v roce 2017, kde
dojde k jeho případnému doplnění a
posléze ke schválení.
Tentokráte upustím od čtení zápisů
z dávných let, protože o toto není
v poslední době zájem.
Kronikář obce Miloslav Švorc

z cyklu:

Pamatujete si?

Zájezd SPO Rabakov ve sklípku

foto: archiv mš
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