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s vnoučaty ať mládnou.
Živnovic pak rodince, ať hospodu,
nemaj nikdy prázdnou.

Starostovi ať jeho flintička

Rýmovačka
pod stromeček.

Hoj ty štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?…

Kdybys náhodou nevěděl
jaký kdo má přání,
tak ti nechám za oknem
tohle rýmování.

Jírovům ať jejich zahrada
pořád bujně roste,
Šrajlovi zas, ať splní se
co si jenom zachce.

V Miclíkovic muzeu, Čechie,
nechť se pořád blýská.
A sousedka Marcela, ač je sama,
ať si nezastýská.

Steklovum nelze více přát, nežli,
ať jim u nás slouží.
Do domku u zvonku, zanes všem,
po čem jenom touží.

Škaloudovům ovečky i ostatní

ať se hojně množí.
Vendovi u kapličky, komíny,
(u pusy i na střeše).
pořád dobře kouří.

Fandovi a Alence Švorcovým,

pořád dobře střílí,
A chataři ať u nás naberou
svěžesti a síly

Šimonovům a všem ostatním
co tu na vsi bydlí
ať zloději už nevezmou
ani starou židli.

A

proč nemám pro sebe a ty sví
vůbec žádné přání?
Snad máme pro radost, všeho dost,
ať nás pánbů chrání.

Hlavně všem svým sousedům

přeji štěstí, zdraví.
A nejstarším občankám, dlouhý věk,
nikdy ať nechuraví.


Zpráva
obecního
úřadu
Váženíspoluobčané.
Rok 2001 nám uběhl jako voda a bývá zvykem
na konci se poohlédnout a zhodnotit vykonanou
práci. Myslíme si, že jako jedna z nejmenších obcí
v republice se nemusíme za naší práci stydět.
Když porovnáme svoji činnost s některými
o hodně většími obcemi, můžeme se i pochválit.
Poděkování patří všem občanům, kteří se o to
jakkoli zasloužily i udržováním pořádku kolem
svých domů a údržbou veřejných prostranství.

1. Z jednání zastupitelstva.
Ve druhém pololetí tohoto roku se
konaly čtyři veřejné schůze. Průběžně
byl sledován například rozpočet obce
a celkové hospodaření. Cílem je udržet
ke konci roku vyrovnaný rozpočet.
Jelikož v rozpočtu nebylo počítáno
s totálním rozkradením krytů sloupů
veřejného osvětlení a muselo dojít k jeho
dočasnému vypnutí. Předpokládaná
oprava si totiž vyžádá částku asi 40 000
Kč. A protože přidělované finanční
prostředky jsou stále menší, bylo nutné
dojít k některým změnám v zamýšlených
akcích.
Parcela 135 u hřbitova, původně
plánovaná na lesopark, byla rozměřena
na dvě stavební parcely pro výstavbu
rodinných domků.
Prodána již byla na druhé straně cesty
u Fadrhoncových, parcela č. 136/4,
rovněž na rodinný domek.
Dále bylo rozhodnuto prodat obecní
parcelu č. 877/1 pod Banýrovou
chalupou. O tuto parcelu má zájem
p. Svoboda
z Domousnic,
který
hospodaří na Dolením rybníku.
Ve druhém pololetí byly v naší obci
provedeny dvě kontroly Okr. úřadem.
První se týkala životního prostředí.
Jednalo se o likvidaci odpadků, černé
skládky, kouř z komínů, který naznačuje
spalování plastů apod. Dále jsme museli
dokladovat novou výsadbu zeleně za
pokácené staré ovocné stromy. Tady
jsme prošli celkem úspěšně. Horší to
bylo při kontrole na placení poplatků za
likvidaci odpadu, poplatky ze psů, za
úřední výkony, za využívání veřejných
prostranství apod. Tady jsme úspěšně
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neprošli a tak máme v příštím období co
napravovat.
Dne 28. 11. 2001 se konala mimořádná
veřejná schůze obecního zastupitelstva,
na které byl projednáván a schválen
vstup do Dolnobousovského regionu.
2. Aktuální informace.
- Občanské průkazy lze získat i na
Městském úřadě v Dolním Bousově.
- Známky na popelnice je možné
vyzvednout u naší hospodářky p Živné.
- Úřední hodiny po dobu zimního
období budou vždy každou sudou
středu od 15 do 18 h z důvodu úspory el.
Energie.
- Placení likvidace odpadu od 1. 1.
2002 se řídí novým zákonem a bude
v naší obci podle závazné vyhlášky,
která se v současné době připravuje.
V zásadě lze konstatovat, že se bude
platit podle počtu osob v domácnosti.
To znamená, že náklady obce za likvidaci
odpadu budou rozpočítány na počet
obyvatel, což vychází asi na 420 Kč.
Povinnost placení poplatku budou mít
i chataři a chalupáři a to podle délky
pobytu.
Závěrem si dovolujeme jménem
obecního zastupitelstva pronést přání
všeho nejlepšího k vánocům a hodně
zdraví do nového roku 2002.
Zprávu podávají
Antonín Živný starosta obce
a Švorc František místostarosta obce.



Občanské záležitosti.
Letos oslavili kulaté 60. výročí naši
spoluobčané, paní Marcela Dragounová
a pan Jiří Živný. Zástupci obce jim,
jménem obce popřáli do dalších let vše
nejlepší a hodně zdraví.
26. 10. měla v Dolním Bousově
oddavky paní Stanislava Gavláková se
svým dosavadním druhem panem
Martinem Nutilem a přijala nové příjmení
Nutilová-Gavláková.
Do
nového
manželství přejeme hodně spokojenosti.

Sčítání obyvatel.
Výsledky sčítání podle tabulek
vydaných
statistickým
úřadem
a týkajících se naší obce.
Podle počtu obyvatel jsme na okrese
nejmenší samostatnou obcí s 30

obyvateli. Hned
za námi jsou
Neveklovice s 33 obyvateli.
Věkové rozložení: děti 4 až 14 let - 4, 15
až 59 let muži - 9 / ženy - 8, nad 60 let
muži 4 / ženy - 5.
Ekonomicky aktivních je 12 obyvatel,
6 mužů a 6 žen. Tedy 40% obyv..
Národnostní rozložení u nás není
žádné, všichni jsme češi.
Náboženské zaměření: bez vyznání 12,
k víře, pouze římskokatolické, se
přihlásilo 16 občanů a 2 neuvedli nic.
Domů je u nás 25, z toho 11
obydlených
a 14 neobydlených
(sloužících k rekreaci). Bytů bylo
sečteno
26,
obydlených
12 a
neobydlených 14.
Ještě jsou zde uvedeny rozlohy bytů,
ale je to taková nic neříkající směsice
čísel, že je zde radši ani neuvádím.
Máli někdo zájem o podrobnější
informace o sčítání, může do těchto
výsledků kdykoli nahlédnout. Jsou
součástí obrazové přílohy naší kroniky.

Pár řádků
z kroniky
Začlenění naší obce do většího celku.
Ano to známe jak z kroniky, tak i
z nedávných let
před sametovou
revolucí.
Chtěl bych vám tentokrát opět nad
kronikou připomenout pro osvěžení
paměti, proč jsme my i naši předkové
vždy znovu a znovu usilovali o to,
osamostatnit se.
Už z prvních zápisů v kronice se lze
dočíst o sporu s tehdejší sloučenou vsí
Domousnicemi kvůli stavbě silnice na
Veselici. Kdy naši občané museli
vypomáhat svými povozy. A nedivil
bych se, že na opravu zdejších cest se
prostředky
těžko
ze společného
vlastnictví vydobývaly. A také věřím, že
to nebyl případ ojedinělý.
Ze svých zkušeností za působení
v obecním zastupitelstvu sloučených
obcí v předrevoluční době vím, jak bylo
nesnadné prosadit nějakou náročnější
akci v naší malé obci. A nebylo to tím, že
bychom se o to málo brali, nebo
požadovali nemožné anebo snad vinou
totalitního režimu. Ale prostě jen proto,

že je těžké prosadit cokoliv proti
ostatním zástupcům obcí, kteří jsou ve
většině, a kteří v našich podmínkách
nežijí. Byť by byly naše požadavky sebe
naléhavější, vždy se najdou jinde téměř
stejně naléhavé, ale především sloužící
pro víc obyvatel, nežli u nás
a výsledkem je vždycky přehlasování
naší menšiny. Je to pochopitelné, leč
bohužel je to pokaždé i k naší škodě.
Nebo si myslíte, že bychom dnes měli
na vsi takovouhle obecní budovu, přímo
vyšperkovaný
hřbitov,
vlakovou
zastávku a další a další. A to ani
nevyjmenovávám to, co si pořídily kdysi
naši předci pro svou potřebu a co už
dávno, překonáno dobou, zaniklo.
Naši představitelé, od shora až dolů,
nám vnucují líbivou představu, že ve
sloučeném hospodářství se vždy najdou
větší prostředky k zajištění potřeb
občanů. Jistě najdou, ale kdy a zdali
vůbec, se dostanou k těm, co nejsou
středem pozornosti většiny. Ale co pak
my nemáme nárok na alespoň slušné
životní podmínky? I přesto, že si je
umíme často vytvořit svoji pílí
a houževnatostí sami a leckdy daleko
dříve a levněji nežli ti v lidnatějších
obcích!
Bylo by dobré spojit administrativu a
společně a snadněji tak udolat úředního
šimla, to ano. A to také zajišťovat ze
společného majetku. Ale o potřebách
obce je vždy lepší rozhodovat
samostatně a hospodařit s vlastními
prostředky a možnostmi.
Toť malé zamyšlení s kronikou v ruce
nad současným politickým vývojem.
Švorc Miloslav – kronikář

Střípky.
 Zas u nás řádili nenechavci. Podařilo
se jim odcizením krytů veřejného
osvětlení, donutit nás k jeho vypnutí pro
nebezpečí úrazu el. proudem.
 Odcizili i hliníkové lišty skleněných
výplní u zastávky ČD, které p. Šurovský
nahradil dřevěnými.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vydalo obecní zastupitelstvo obce Rabakov spolu s obecním kronikářem pro vnitřní potřebu občanů a přátel obce Rabakov.
Případné písemné dotazy, připomínky nebo podněty zasílejte na adresu Švorc M., Rabakov 12, 29404 Dol. Bousov, nebo volejte na číslo telefonu 396811

