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Nastupující vánoční období uzavírá první
rok činnosti loni zvoleného Zastupitelstva obce.
A tak jako každý rok mohou občané Rabakova
hodnotit, jak se dařilo a zda obec i letos
prosperovala, byla dobrým domovem pro
všechny a také naopak, jak účinně jsme všichni
přiložili ruku ke společnému snažení.
Ohlížím-li se jako starosta obce rokem 2011 zpět, mohu hned v úvodu říci, že
s přístupem občanů jsem spokojen a všem patří poděkování: o hřbitov se vzorně stará
pan František Švorc (č.p. 21), o prostranství kolem Obecního úřadu pak pan Miroslav
Fečík. Obec Rabakov, jakožto obec okrajová Středočeského kraje, nemá takové
možnosti a podmínky jaké mají v jiných obcích. Například naše problémy s dopravou
jsou všem známé. Zastupitelstvo však řídí obec odpovědně a udržuje rozpočet
v kladných číslech. Proto projednalo a rozhodlo, že poskytne finanční příspěvek našim
školákům ze základních a středních škol, příspěvek na narození dítěte a vánoční
příspěvek důchodcům. Komunální odpad bude nadále hrazen z obecního rozpočtu.
Jsem také vcelku spokojen, že na veřejných zasedáních obecního Zastupitelstva
se zúčastňuje polovina našich občanů, za což jim chci poděkovat. Veřejná zasedání
jsou věcná a přátelská.
Přicházejí vánoce, konec roku a co nevidět nastoupí rok nový. A já chci na
závěr všem upřímně popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví, spokojenost a chuť do
života.
A. Živný - starosta obce

Ze zasedání zastupitelstva
V tomto roce se konalo 7
zasedání OZ, kde se zabývalo
běžnou
agendou
obce
a především těmito úkoly:
Volbou nového místostarosty,
protože dosavadní mst. pan Jiří
Škaloud odstoupil z funkce pro
pracovní zaneprázdnění, členem
OZ zůstává nadále.
Novým mst. byl zvolen pan
Svatoš Josef.

Změna nastala i v účetnictví,
dosavadní
hospodářka
pí.
Marcela
Hrůšová
odstoupila
a její práci převzala pí. Ing.
Milena Koťátková.
Z osobních důvodů odstoupil
z OZ pan Josef Anděl.
Krajským
úřadem
bylo
provedeno přezkoumání hospodaření obce. Kontrola nezjistila
žádné nedostatky.
OZ schválilo závěrečný účet
obce a to:
Příjmy
661911,- Kč
Výdaje
611715,- Kč
OZ schválilo bezúplatný převod
pozemků p.č. 928 a 929. jedná se
o cestu „U Zvonku“

OZ
odsouhlasilo
finanční
příspěvek žákům, navštěvujícím
základní školu – 2000,- Kč
a žákům střední školy 3000,- Kč.
Dále odsouhlasilo příspěvek
5000,- Kč na narození dítěte
rodině Šůrovským.
Rovněž projednalo a schválilo
přispět jednorázovým finančním
darem
důchodcům
s nižšími
důchody a to: důchodci pobírající
důchod:
do 8000,- Kč
5000,- Kč
do 9000,- Kč
4000,- Kč
do 10000,- Kč
3000,- Kč
do 11000,- Kč
2000,- Kč
Celkem 49000,- Kč.
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Další příspěvek pro občany
z obecního
rozpočtu
budou
známky na popelnice na příští
rok.
starosta obce A. Živný

KRONIKA
Určitě přijde do kroniky
Narození:
3. 8. se manželům Šůrovským
narodila dcera Alice.
Blahopřejeme.
70tileté výročí letos oslavili
hned tři občané:
Svatoš Josef
Marcela Dragounová
Živný Jiří starší
Rovněž blahopřejeme
Přihlásili se:
Pan Libor Kroutil do čp. 17
Úmrtí:
Dne 19. listopadu byla na
místním hřbitově pochována paní
Marie
Konečná,
rozená
Fadrhonsová,
místní rodačka
z čp. 16.
Stavby a nemovitosti
Výstavba 8 rodinných domků
na pozemcích 195/1 a 195/2
u čp. 11, byla zatím zamítnuta.
Změna majitele nastala i v čp.
12, kde Petr Švorc vykoupil ½
rodinného
domku
od
S. Doubkové a L. Koptíkové.
Stalo se před 50. roky
Již v posledním zpravodaji bylo
vzpomínání na
dobu
před
padesáti lety posunuto o rok
kupředu. Takže můžeme snadno
porovnávat, co se po padesáti
letech změnilo nebo zda se
opakuje téměř to samé, již od
začátku nastávajícího roku.
Kronikář ve dvaašedesátém
roce opět valnou část zápisu
věnuje JZD. Píše tu o první
schůzi nově sloučeného družstva,

o platbě za pracovní jednotky,
o hektarových výnosech a také
jak nás navštívili sověčtí turisté,
kteří navštívili dokonce i tehdejší
drůbežárnu na Rabakově. Asi se
chtěli přiučit.
Z obecního je zde zmínka
o přidání pěti lamp k veřejnému
osvětlení a o navážení škváry na
polní cestu k Borečovu.
Z občanských
záležitostí se
dozvíme
o
narození dcery
Svatavy v čp. 13 a sňatku Ládi
Banýra.
Možná vás bude zajímat:
Na rozptylové loučce je již
uloženo 10 zesnulých.
Naše obec má v současné době
32 čísel popisných a 43 čísel
evidenčních.
Obyvatel je celkem 59 osob,
z toho: dětí do 6 let
2
dětí do18 let
5
dospělých do 60 let 31
dospělých nad 60let 21
Pár nevšedních okamžiků ze
všedních dnů.

V tomto roce o žních zdobily
naše pole giga balíky slámy, ale
už je zase zaseta řepka, jako již
po několik let.

Náš kraj navštívil fotograf pan
Luniaczek,
který
se
snaží
zachytit mizející krásu starých
usedlostí.
V naši obci ho zaujalo hned
několik staveb, usedlost čp. 17,
stodola čp. 9, bývalý mlýn čp. 8,

sušírna čp. 12, zřícenina stodoly
čp. 2. a možná, že i jiné.
Na výstavu svých fotografií,
kterou uspořádal v Dol. Bousově,
si ode mne zapůjčil i mou
sestavu
dřevěných
maket
hospodářských budov čp. 12

Setkání s kronikou
Po prvním lednovém veřejném
zasedání
zastupitelstva
bude,
jako každým rokem, přednesen
návrh zápisu do kroniky za rok
2011, k doplnění a schválení.
Na události před padesáti roky
si zavzpomínáme při čtení zápisu
z roku 1962.
Na závěr si povíme o vodách
kolem Rabakova a rabakovských
stromech.
Drobné zamyšlení
Není to tak dlouho, co jsem četl, že
kdesi, (snad v Holandsku), bylo přímo
zákonem zakázáno používání strojů,
které jsou nad míru hlučné, během
víkendového a svátečního volna.
O něčem podobném se prý jednalo
i v naších vládnoucích kruzích, leč ti
mají teď zcela jiné starosti.
Proto se toho ujala řada měst a obcí
sama vlastními vyhláškami.
No řekněte sami, koho neruší, když
zvuk řvoucího stroje dere se do uší.
Jisté je, že dnes se bez těchto
vynikajících
pomocníků
těžko
obejdeme, ale mohli bychom to alespoň
zkusit, používat je ve vhodnou dobu
sami od sebe a nečekat na direktivy
s hora.
Jak říkám, páni nahoře teď mají jiné
starosti, především o to, jak nás zase
připravit o nějakou tu korunku.
A vlastně, možná to s námi myslí
naopak dobře. Oškubou nás tak, že
nebudeme mít ani na ten benzín do těch
řvoucích mašinek a bude klid, a nejen
o víkendech a svátcích.

Kronikář obce M. Švorc
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