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Vážení spoluobčané,
předně bych chtěl poděkovat všem zastupitelům
a zaměstnancům obecního úřadu za jejich práci
při správě a údržbě naší obce v uplynulém roce
2021. Pro tento rok byla stěžejním cílem oprava
hřbitovní zdi, na poměry Rabakova se jedná z hlediska finančních prostředků o poměrně velkou
stavební akci. Přes snahu zajistit ve výběrovém řízení stavební firmu, která by celou zakázku udělala tzv. na klíč, včetně adekvátních záruk za provedení díla, se bohužel pro malý zájem ze strany
stavebních firem nepodařilo zhotovitele zajistit.
Oprava hřbitovní zdi tedy začala až v samém závěru roku a bude postupně pokračovat v příštím
roce 2022. Dílo realizují živnostníci z Horních
Rokytňan. Podrobnější informace o stavbě jsou
uvedeny dále ve zpravodaji v samostatném
článku, včetně popisu opravy autobusové zastávky.

V letošním roce byla veřejná doprava v oblasti
Mladoboleslavska zahrnuta do Pražské integrované dopravy (PID). Integrace sebou přinesla
mnoho změn, řada dosavadních linek byla změněna, nebo úplně zrušena a nahrazena novými linkami. Obecní úřad intenzivně vyjednával se zástupci PID a podařilo se zajistit pro obec mnohem
širší dopravní obslužnost než kdy v minulosti. Rabakov bude obsloužen autobusovými linkami
735, 766 a 403, které zajistí dopravu ve směrech
Dolní Bousov - Kopidlno; Rabakov - Mladá Boleslav (s přestupem v Březně) a Sobotka - Praha,
Černý most. Podrobnosti o autobusové dopravě se
dozvíte v dalším samostatném článku. Ve zpravodaji také naleznete jízdní řády všech uvedených
linek.
V dalších samostatných článcích se dále dozvíte
o činnostech obce při řešení problematiky přístupové cesty do jižní části chatové osady. Dále o pořízení informační tabule s turistickou mapou Českého klubu turistů a o výsadbě stromořadí
ořešáků. Nechybí ani obvyklé rubriky našeho kronikáře pana Miloslava Švorce.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat na poslední letošní veřejné jednání zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 29. 12. 2021 od 17:00 hodin v budově obecního úřadu. Stěžejním programem
bude, jako vždy v závěru roku, schválení rozpočtu
na rok 2022. Pozvánka s programem a všechny
rozpočtové náležitosti jsou zveřejněny na webových stránkách obce.
Konečně bych Vám rád popřál příjemné prožití
vánočních svátků, s radostí a klidem v kruhu
svých blízkých. Do nového roku pak všem přeji
plné zdraví, hodně štěstí a všestranného úspěchu.

Srdečně zdraví starosta obce
Petr Švorc

Turistická mapa
V letošním roce pořádala organizace Klubu českých turistů aktualizaci turistických map oblasti Nymbursko a Kopidlnsko. Při této příležitosti navštívila obec zástupkyně KČT, byla probrána veškerá
obecní pamětihodnost a kulturní či přírodní zajímavosti. Obec si objednala aktualizovanou velkoformátovou nástěnnou turistickou mapu, kde
by se naše obec měla nacházet přibližně
uprostřed a která bude umístěna v dřevěném stojanu v blízkosti turistického rozcestníku u budovy OÚ. Obec bude mít zároveň prezentaci na zadní straně skládacích turistických map KČT.

*
Ukázka jak bude vypadat
tabule s turistickou mapou
a prezentace obce na zadní
straně skládacích map.
*

Výsadba ořechů
V letošním roce pokračovala výsadba ovocného
stromořadí podél silnice a to obnovou ořechovky
mezi chatou č.ev. 44 (chata manželů Matouškových) a transformátorem na křižovatce do chat.
Stromořadí ořešáků je již dlouhodobě velmi prořídlé, některé stromy dožívají. Na přelomu listopadu a prosince jsme vysázeli celkem 5 nových vysokokmenných tvarů ořešáku české odrůdy Jupiter. Jsou to krásné veliké stromy s počínající korunkou. Vzhledem k jejich velikosti byly podpořeny a vyvázány v ohradě ze třech masivních kůlů. První výchovný řez bude proveden až v předjaří.
Snad se jim bude dařit a brzy zájemce obdaří úrodou velkých a sladkých jader tzv. polopapíráků.

Stavby
Obecní úřad v letošním roce zajistil rekonstrukci autobusové zastávky u budovy OÚ. Plechová část
zastávky byla kompletně nově natřena, byly vyměněny skleněné výplně oken za plexisklové, podlaha
byla vydlážděna protiskluzovou keramickou dlažbou a byla opravena betonová podesta zastávky. Dále
byly natřeny lavičky uvnitř zastávky, zábradlí před zastávkou a sloupy na vyvěšování vlajek. Práce
provedl živnostník pan Patrik
Steklý z Horních Rokytňan.

V rámci záměru rekonstrukce hřbitovní zdi obecní úřad během roku 2021 postupně oslovil celkem 9 stavebních firem a
živnostníků z Mladoboleslavska a Jičínska. Z těchto oslovených subjektů se dostavily na prohlídku stavby čtyři a následně

jen jeden předložil nabídku s
rozpočtem ve čtyřech agregovaných
položkách za 750 tis. Kč. Uchazeč byl požádán, aby zpracoval nabídku podrobněji, této žádosti ale
nebylo vyhověno. Po dokončení rekonstrukce autobusové zastávky byly další dílčí stavební práce na
hřbitově svěřeny panu Patriku Steklému. Na přelomu listopadu a prosince byla provedena demolice
betonové jímky u studny na hřbitově, povrch byl zarovnán a byla položena zámková dlažba splývající
s okolím. Dále byl natřen rumpál studny a podpěrka na konve.
V rámci přípravných prací rekonstrukce hřbitovní zdi byly zhotoveny dvě vsakovací lože pro zásak
dešťových vod ze střechy márnice. Původně byly dešťové vody ze severní větší části střechy svedeny
na povrch, při větších srážkách se vody nestačily vsakovat a stékaly podél hřbitovní zdi a do jejich
základů, tímto dlouholetým působením je tak spodní část hřbitovní zdi za márnicí silně poškozena.
Vlastní rekonstrukce hřbitovní zdi byla do příchodu zimy zahájena formou ořezání náletů a kořenů v
základech, dále osekání zvětralé omítky včetně soklu zdi a broušení.
V příštím roce bude oprava zdi dokončena, osekané části budou omítnuty, bude také kompletně vyměněna krytina zdi z pálených tašek, nakonec bude zeď natřena novou fasádní barvou. Renovovány
budou i pískovcové sloupy v hlavní bráně, novým nátěrem budou opatřeny jak hlavní brána, tak zadní
brána u kontejneru. Rekonstrukce hřbitovní zdi bude pokryta z uspořených finančních prostředků na
běžném účtu obce.

Cesta
Cesta do jižní části rabakovské chatové osady, kde trvale sídlí mnoho našich spoluobčanů, je již
mnoho let zatížena problematikou z hlediska majetkoprávních poměrů v katastru nemovitostí.
Většina pozemků, po které vede nezpevněná příjezdová cesta, je ve vlastnictví státu (Státní pozemkový úřad) a je v KN vedena jako trvalý travní porost. Jen menší část se v minulosti podařilo obci
vykoupit od soukromého vlastníka (jedná se o pozemek p.č. 827/3). Část cesty vede dokonce přes
soukromý pozemek, zahradu mezi chatami. V letošním roce se obci podařilo uzavřít smlouvu s vlastníkem zahrady panem Janem Vokněrem na rozdělení pozemku a odkoupení této nově vzniklé části do
obecního majetku. Dne 2. 11. 2021 proběhlo geometrické zaměření dotčené části pozemku v rámci
zpracování geometrického plánu, nyní čekáme na souhlas Katastru nemovitostí. Zástupce Státního pozemkového úřadu pro zdejší region sdělil, že SPÚ daruje obci všechny zbylé pozemky, přes které vede
cesta do chatové oblasti, pokud budou v budoucnosti zaneseny do územního plánu jako cesty namísto
trvalého travního porostu.

Doprava
Obslužnost naší obce autobusovou dopravou prodělala v letošním roce mimořádnou změnu. Oblast
Mladoboleslavska byla integrována do systému Pražské integrované dopravy (PID). S platností od 12.
12. 2021 zajišťují dopravní obslužnost obce autobusové linky č. 735, 766 a 403.
Pro obec základní spojení do Dolního Bousova bude zajišťovat linka 735. V opačném směru bude z
Rabakova pokračovat dále do Dětenic, Libáně a Kopidlna. Časové polohy spojů budou téměř kopírovat dosavadní linka 260 080. Je zajištěn přestup v zastávce Domousnice, žel. zast. na / z linky 724 do
Veselice. Tato linka bude z Rabakova (aut. zast. u budovy OÚ) odjíždět směr Dolní Bousov v 7:31,
10:43 a 14:43. Ve směru na Kopidlno pak v 7:56, 13:18 a 15:15. Všechna uvedená spojení platí pro
pracovní dny. Linka zajistí spojení pro naše školáky jak do základní školy v Dolním Bousově, tak do
základní školy v Dětenicích, kde je dojednána s vedením školy akceptace pozdějšího příjezdu (8:11).
Upozorňuji, že základní škola v Dětenicích otevře od školního roku 2022/2023 druhý stupeň.
Spojení do Mladé Boleslavi bude zajišťovat nová linka 766 s přestupem v Březně (na další spoje lze
přestoupit již v Domousnicích). Z Rabakova, jako výchozí zastávky, odjíždí v 4:35, 6:35, 14:35 a
16:35. Ve zpátečním směru přijede na Rabakov v 6:07, 15:18 a 17:18. Spoje jedou v pracovních dnech,
ale má jistá omezení po dobu školních prázdnin, podrobnější informace najdete v jízdním řádu.
Po velmi dlouhé době se mohou rabakováci opět svézt až do Prahy a zpět, toto spojení je zajištěno
linkou 403. Jedná se o linku Praha, Černý most - Sobotka. V pracovních dnech bude z Rabakova
odjíždět směr Dobrovice, Benátky n.J. do Prahy, Černý most v 5:26, zpátky z Černého mostu v 16:30.
V sobotu pak z Rabakova do Prahy v 6:36 a v neděli ještě i v 16:36. Cesta do Prahy bude trvat 1 hodinu
24 minut. V opačném směru do Sobotky bude v pracovních dnech odjíždět v 17:54 a v sobotu i v neděli
v 10:04 a 20:04.
Všechny linkové jízdní řády jsou uvedeny na konci tohoto zpravodaje. Obec obdržela od PID také
několik tištěných brožur se všemi jízdními řády k integraci Mladoboleslavska, zájemcům budou rozdány na silvestrovské schůzi ve středu 29. 12. 2021. Nebývalé množství autobusové dopravy, kterou
máme nyní k dispozici, bude jistě po nějakém čase vyhodnoceno podle obsazenosti.

Odkaz na stažení brožury s jízdními řády k integraci Mladoboleslavska:
https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-stazeni/tiskoviny/2021/Integrace-Mladoboleslavsko_TISK.pdf

Ze zasedání
Vzhledem k pokračující situaci s coronavirem, byl počet zasedání opět omezen na minimum tedy třech a čtvrté nás
čeká mezi svátky 29. 12. 2021,
tedy po vydání tohoto zpravodaje.
Poslední zasedání v loňském
roce bylo vlastně první od vydání loňského zpravodaje a jako
vždy začnu jím, protože se týkalo převážně tohoto roku.
21. 12. 2020
Schválení rozpočtu obce na
rok 2021:
- příjmy celkem: 961.000,- Kč
- výdaje celkem: 961.000,- Kč
Projednání návrhu na nevybírání poplatků za komunální odpad a psy na rok 2021.
Projednání a schválení uzavření pracovních smluv na tento

snížení výkupní ceny za pozemek, z původních 700 Kč na 550
Kč za m2.
Dále informoval občany o nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny konané dne 8 a
9. 10. 2021
Poté informoval o možnosti
pořízení informační tabule s turistickou mapou KČT, včetně
dřevěného stojanu, který bude
umístěn u turistického rozcestníku před budovou obecního
úřadu.
Starosta rovněž informoval občany o návrhu nového jízdního
řadu autobusových linek.
16. 11. 2021
Starosta informoval o postupu
při výkupu pozemku pana Jana
Vokněra, dále informoval veřejnost o změnách autobusového
spojení v obci, rekonstrukci autobusové zastávky a rekonstrukce hřbitovní zdi.
Podrobnosti se můžete dočíst
v příslušných článcích.

rok.

Projednání prodeje obecních
pozemků u domu č.p. 1 za cenu

znovu podotkl, že se obojí váže
k následujícímu roku, aby bylo
možné porovnávat a popřípadě
vzpomenout některých výročí.
Před 50 léty (1972)
Zde těch událostí není mnoho,
zápisu jsou pouhé dvě stránky.
Kromě údajů o narození, sňatku
a úmrtí se v něm dočteme především o nevalné situaci ve zdejším družstvu a o započetí výstavby smuteční síně na hřbitově.
Před 100 léty (1922)
Tak tady si počteme o hodně
víc, jedná se o první zápis a tak
kronikář pero nešetřil. Popisuje
tu nejen obec jako takovou, kde
se nachází, co se zde nachází a
co komu náleží: rybníky, lesy,
domy a jejich obyvatele apod.,
ale i o rozluce naší obce od spojené obce Domousnice – Rabakov. Popisuje zde i drahotu,
která nastala po I. světové válce.
O jejím vlivu na naše občany. A
tak dále, a tak dále.
Je toho dost a je to věru zajímavé počtení.

50 Kč/m2 paní Libuši Fečíkové.

25. 5. 2021
Se projednávalo schválení závěrečného účtu obce za rok
2020, a pokračování programu
monitoringu podzemní vod,
který naváže na monitoring provedený v předcházejícím roce
2020. Cílem programu bylo nabídnout trvale žijícím obyvatelům obce Rabakov možnost zjištění kvality pitné vody pocházející z jejich individuálních
zdrojů.
19. 8. 2021
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky jednání s panem
Janem Vokněrem ve věci

STALO SE PŘED LÉTY
Oproti loňskému roku jsem letos s nemalou radostí změnil název tohoto článku, neboť tentokráte už máme možnost vrátit se
ve vzpomínkách nejen o padesát
let nazpět, nýbrž i o rovných sto
let. Ano, právě tehdy byla založena naše prvá

KRONIKA
OBCE RABAKOV
Jak už jsem psal loni, nyní se
dá toto vše dohledat přímo na
webových stránkách obce, a tak
zde zapsané události pouze
krátce připomenu. Jen bych ještě

STALO SE LETOS
Jubilea:
Jako každoročně, navštívili zástupci obce 5 našich občanů
starších 80 let. Jsou to: paní Jírová Libuše, pan Jíra František,
paní Švorcová Alena, pan Švorc
František a paní Živná Věra.
Letos k této pětici přibyl další
osmdesátník pan Živný Jiří.
Další naši občané, které tento
rok navštívili zástupci obce při
příležitostí jejich výročí, byli:
Paní Herinková Alena, pan
Ibrič Nazif, pan Miclík František, pan Nitray Jozef a pan
Šrajla Zdeněk.
Blahopřejeme

ANO jich získalo 13, Přísaha a
koalice Piráti + STAN po 3, a
OtČe, ČSSD a SPD po jednom
hlase.
V celostátním výsledku pak o
0,67 % zvítězila koalice SPOLU
Úmrtí
Dne 25. ledna zemřela paní Ja- s 27,79% před ANO s 27,12%,
na třetím místě se umístila koaruška Miclíková
Upřímnou soustrast lice Pir. +STAN s 15,62%, na
čtvrtém SPD s 9,56%. Ostatním
se nepodařilo dosáhnout ani 5%
Zápis do kroniky
Prázdné sály
Vše proběhne, jako v loňském hranice potřebné ke vstupu do
parlamentu.
roce.
Ten bude, tak jako každoročně,
Prázdné sály,
Coronavir
přednesen na prvním veřejném
prázdné ulice,
zasedání OZ v příštím roce, tj.
skrytý úsměv,
„…Strašák v podobě pandecož mi chybí nejvíce.
2022 a zároveň zveřejněn na wemie, který prolétl celým světem,
bových stránkách obce.
se naší obci prozatím vyhýbá.
Proč se krutě
Kronikář obce Miloslav Švorc
Kéž by tomu tak bylo i nazměnil život náš?
dále…“
Jak mám poznat,
Volby
Tato slova jsem použil z loňkdy se na mě usmíváš?
ského zpravodaje, a mohl bych
Dne 8. a 9. 10. 2021 se konaly opsat vše, neboť situace se
Možná je to
volby do parlamentu. Bylo ko- oproti loňsku příliš nezměnila.
božích mlýnů trest,
lem toho dost rozruchu, alespoň Přes zimu řádí, přes léto pomalu
místo pravdy,
mezi hašteřícími se stranami. odeznívá a s podzimním ochlaže nám vládnou lži a lest.
Výsledkem bylo utvoření koalic zováním zas nabývá na intenna poražení strany nyní vlád- zitě.
Místo lásky
noucí.
Takže, co k tomu říci? Jedině
cinkot zlaťáků.
Tady jsou výsledky voleb u to samé co loni. „…buďme
Prázdný život,
nás:
k sobě tolerantní a snažme se
přesto plný odpadků.
K volbám přišlo 34 voličů dodržovat různá ta nařízení,
ze 45 zapsaných na seznamu, ale která by měla zabránit nebo ale--procenta nabourávají voliči na spoň zpomalit jeho šíření…“
voličské lístky. A tak mi v počíNyní se prosazuje navíc ještě
Klekám před přírodou,
tači vyšla jiná čísla, nežli se dají preventivní očkování. Jedni ho
klekám před Bohem,
najít ve výsledcích voleb na in- považují za jedinou spásu, jiní
zlepšíme se, věřte,
ternetu. Použiji tedy jejich údaj, pochybují. Jako vždy a ve všem.
my to dovedem!
79,17%.
Kde je pravda ukáže až čas a
Z 18
stran
kandidujících toho, zvláště nám letitým, valem
ve středočeském kraji dostalo u ubývá.
Vyhlídka u transformátoru v zimnás hlasy pouze 7 z nich.
S přáním pevného zdraví,
ním
hávu
Koalice SPOLU (ODS, KDUVáš kronikář.
ČSL, TOP 09) získala 16 hlasů,



Jízdní řády autobusové dopravy platné od 12. 12. 2021

Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2022

Poznámka:
FINACOVÁNÍ - z úspor
na bankovním účtu

ŠPETKA SILVESTRA

M
Š

Sakra dědku, proč jste mě nevolil?
Měl jsem v programu úžasný návrh, jak
na to, aby vás nemohli okrádat šmejdi.
Zrušil bych důchody!!!

„Táto, vykašli se už na tu televzi,
akorát z tebe dělají vola!“

„Pepku, kdy zase vyrazíš na vodu?“
„Právě teď, ten prevít hostinskej ji
lije i do piva“

POZVÁNKA
Dne 29. prosince 2021 se koná veřejné zasedání od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE RABAKOV
Program zasedání:
1. Zahájení a schválení programu zasedání
2. Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
4. Schválení střednědobého výhledu
rozpočtu obce na rok 2023 až 2025
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7
pro rok 2021
6. Projednání návrhu na nevybírání poplatků
za komunální odpad a psy na rok 2022
7. Projednání a schválení uzavření pracovní
smlouvy (DPP) se zastupitelem obce paní
Jiřinkou Steklou na zajištění úklidu
budovy OÚ

Projednání a schválení uzavření pracovní
smlouvy (DPP) se zastupitelem obce paní
Ing. Štěpánkou Švorcovou na
administrativní činnost
9. Plán inventarizace majetku a dokladové
inventarizace obce Rabakov za rok 2021
10. Návrh a schválení členů inventarizační
komise pro provedení inventarizace za rok
2021
11. Informace o činnosti OÚ
12. Diskuse, závěr
8.

