Vážení spoluobčané,
předně bych Vám chtěl jménem celého zastupitelstva ještě jednou poděkovat za podporu všech kandidátů v říjnových
volbách do zastupitelstva naší obce. Za sebe pak děkuji za navržení
a zvolení do funkce starosty. Velice si vážím svěřené důvěry a budu se
snažit navázat na dobré hospodaření našich předešlých zastupitelů
a zejména starostů, díky kterým je naše obec opravdu dobrým místem
pro život.
Zastupitelstvo schválilo na schůzi uspořádané dne 21. 11. 2018 plán
činnosti obecního zastupitelstva na jeho 4leté období včetně dlouhodobějších vizí:
1) Pokračování běžné údržby obecního majetku (obecní úřad, hřbitov,
cesty v majetku obce, obecní zeleň, louky, les)
2) Zajištění povinných složek digitalizace správy obce
3) Registrace obce jako organizátora akce: „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“
4) Komunální odpad (známky na popelnice) občanů trvale žijících
v obci bude hrazen z obecního rozpočtu
5) Poplatek ze psů nebude vybírán
6) Oprava střechy kaple a sanace stropu v kapli

7) Oprava hřbitovní zdi
8) Digitalizace obecních kronik a jejich zveřejnění na webových stránkách
9) Výsadba zeleně (např. lesopark vedle hřbitova, stromořadí podél
silnic, zeleň na točně)
10) Hydrogeologický průzkum podzemních vod a studie řešení nakládání s odpadními vodami (DČOV) v rámci dlouhodobého rozvoje obce
11) Studie řešení překračování povolené rychlosti vozidel na silnici
v obci
12) Zahájení příprav na realizaci územního plánu v rámci dlouhodobého rozvoje obce
13) Pořádání seminářů (např. kurz první pomoci, bezodpadová domácnost, apod.)
V roce 2019 budou z tohoto plánu provedeny následující investiční
činnosti: oprava střechy kaple a sanace stropu v kapli, digitalizace
obecních kronik, výsadba zeleně, hydrogeologický průzkum podzemních vod, uspořádání minimálně jednoho semináře dle zájmu občanů.
U dalších činností budou postupně zahájeny přípravy tak, aby byly
splněny do konce volebního období (oprava hřbitovní zdi), nebo byly
zahájeny s přesahem do dalšího volebního období v rámci dlouhodobého
rozvoje obce (řešení nakládání s odpadními vodami, realizace územního plánu).
Dovoluji si Vás pozvat na veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční příští týden ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 17:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Pohoštění je zajištěno. Stěžejním bodem programu schůze bude projednání a schválení rozpočtu obce
na rok 2019, jehož návrh je uveřejněn i v tomto zpravodaji. Celý program schůze je uveřejněn na nástěnce před obecním úřadem a na webové stránce naší obce www.rabakov.cz, kterou doporučuji sledovat.
Závěrem bych Vám rád popřál příjemné prožití nadcházejících 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

Ze zasedání zastupitelstva
(Výpis ze schůzí OZ v roce 2018)

28. 2. 2018
Zastupitelstvo bylo seznámeno s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s AG
Chlum s.r.o., a to o zvýšení nájemného
od nového hospodářského roku, tj.
od 1. 10. 2018 z dosavadní hodnoty
2358,- Kč na 4000,- Kč.
Dále bylo zastupitelstvo seznámeno
s jednáním ohledně polomu v obecním
lese. Podle rozhodnutí z minulého zasedání bylo jednáno s panem Jakubcem,
který vytěžení dřeva nabídl za 1000,Kč/m3 a panem Fojtíkem, který nabídl
práci za 400,- Kč/m3, včetně přiblížení
na okraj lesa. Jednalo by se přibližně o 50
m3, z čehož by část byla prodána na pilu
a zbytek by byl rozprodán občanům jako
palivové dřevo.
Přítomní byli seznámeni s objížďkou
přes Řitonice, Petkovy atd. z důvodu
opravy silnice a hráze v Domousnicích.
11. 4. 2018
Na této schůzi se opět řešilo dřevo z polomu v ob. lese. Polom byl zpracován p.
Fojtíkem. Palivového dřeva bylo vytěženo 21,41 m3 a kulatiny v délce 4 m
8,59 m3. Prodej palivového dřeva byl
ujednán na 600,- Kč. Zájem o něj projevili pouze tři občané. Prodej kulatiny je
zatím v jednání.
Dále bylo jednáno o poražení okrasného
smrku u hřbitova, neboť byl dosti vychýlen a svým pádem by mohl poškodit hřbitovní zeď a přilehlé pomníky. Smlouva
na jeho pokácení byla uzavřena s panem
Pančenkem, který nabídl nejnižší cenu za

pokácení. Úklid dřeva byl svěřen za odvoz panu Ibričovi.
Přítomní byli seznámeni s termínem
na odvoz velkoobjemového odpadu
a úklidem příkopů v rámci akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
14. 5. 2018
Na této schůzi bylo zastupitelstvo seznámeno se závěrečným účtem obce Rabakov za rok 2017.
Opět bylo projednáváno pokácení dalšího smrku před hřbitovní zdí. Byl vydán
souhlas s jeho pokácením za stejných
podmínek jako v předešlém případě.
V projednávání byla i žádost firmy ČEZ
a.s. o převedení pozemku pod transformátorem u hřbitova do jejich vlastnictví
s čímž zastupitelstvo souhlasilo.
Rovněž byla projednávána závada zjištěná při kontrole Hasičským záchranným
sborem Mladá Boleslav a to neexistence
ohlašovny požárů v obci.
Delší diskuse se rozvinula kolem
žádosti paní Gavlákové o zřízení cesty
přes historickou část obce obsazenou
zvoničkou, křížkem, památnými lipami
a zastávkou, k pozemku mezi obecním
úřadem a čp. 10, který před časem odkoupili od obce a který nyní hodlá prodat
jako stavební parcelu, k níž musí vést
samostatná cesta. Žádost byla pro nedostatek prostoru zamítnuta.
Dále byla představena paní Bc.
Šimonová Hana jako pověřenec pro
ochranu osobních údajů dle nařízení EU.
25. 6. 2018
Na této schůzi byl jako každoročně
odsouhlasen příspěvek na provoz letního
vlaku ve výši 2000,- Kč.
Stanovil se i počet členů příštího zastupitelstva na 9 tak jako doposud.
Projednáván a odsouhlasen byl i dar
pro žáky v nastávajícím školním roce
ve výši 1000,- Kč.

29. 8. 2018
Živá diskuze proběhla kolem žádosti
o vykácení stromů a keřů podél silnice
v souvislosti s její chystanou rekonstrukcí. Zastupitelstvo nesouhlasilo
a bylo navrženo další jednání v této věci.
17. 9. 2018
Paní starostka zhodnotila končící
volební období a poděkovala všem, kteří
se aktivně podíleli na práci v obci.
Zprávu podává kronikář obce
Máte-li zájem o doslovné znění zápisů,
najdete je na webových stránkách

www.rabakov.cz

STALO SE PŘED 50. LÉTY
Rok 1969
V článku o počasí mě zaujal zápis, že
sníh napadl 25. listopadu a vydržel celou
zimu. To už se nestalo hodnou řádku let.
Další zápis se zmiňuje o odvodňování
luk a čištění potoků aby voda snadněji
odtékala.
Značnou část věnuje kronikář pořádání
hasičské (tehdy požárnické) soutěži,
která se konala u nás a byla velkolepě připravena. Pokazil ji, ale nezhatil, nenadálý
déšť. Jen vyhodnocení muselo býti uskutečněno v hospodě.
Za zmínku jistě stojí i zřízení autobusové linky z Dolního Bousova, přes nás,
do Prahy. Což mnoho lidí využívalo,
protože cesta byla o dvě hodiny kratší
nežli vlakem.

STALO SE LETOS
Jubilea:
Tento rok oslavili svá výročí:
paní Ibričová Ivana
paní Jírová Libuše
pan Jíra František
pan Kroutil Libor
paní Miclíková Jaruša
pan Steklý Josef
pan Škaloud Jiří
paní Švorcová Alena
pan Švorc František
paní Živná Věra
pan Živný Antonín
Blahopřejeme
Noví občané
K trvalému pobytu se přihlásili manželé
Jaroslav a Aneta Petroušovi se synem
Jaroslavem do čp. 37.
Vítáme Vás u nás
Narození
Dne 24. 4. se manželům Petroušovým
narodil syn Jaroslav.
Přejeme hodně radosti.
Kaplička.
Letos je tomu sto deset let, co byla vystavěna a vysvěcena zdejší kaplička.
K tomuto výročí byla uspořádána malá
sešlost potomků zakladatelů této kapličky a další veřejnosti.
Na hřbitově se konala zádušní mše za
zdejší zemřelé a
poté všichni přešli
ke kapličce, kde se
konala další bohoslužba k úctě patronky Panny Marie se znovu vysvěcením kapličky.
Poté se rodinní příslušníci přesunuli do
restaurace „U sv. Kateřiny“ v Dolním
Bousově k vzájemnému posezení.

100leté výročí vzniku ČSR
U příležitosti výročí založení naší
republiky pozvala paní starostka Jiřinka
Steklá zdejší občany na vzpomínkový akt
ke křížku, kde se nacházejí výroční lípy,
vysazené zde ve dvacátém osmém roce
právě na počest 10. výročí této události.

Po přednesu upomínkového proslovu,
v podání kronikáře obce Miloslava
Švorce, jehož součástí byly výňatky
z kroniky, které předčítal Petr Švorc,
položila starostka ke křížku kytici a zapálila svíčku na památku všech padlých.
Havárie
Letos 26. 10. došlo před čp. 11 k nepříjemné havárii, u které zasahovala nejen
policie, ale i záchranáři a hasiči. Řidič
prvého vozidla (osobní) prudce zabrzdil,
z důvodů náhlé nevolnosti a druhý řidič
nestačil reagovat (nedodržoval bezpečnou vzdálenost) a plnou rychlostí do něho
narazil (nebyly patrny žádné brzdné
stopy). Oba byli řidiči byli zraněni, snad
to nebylo nic vážného, přesto byli
po ošetření, odvezeni ještě do nemocnice
v MB k dalšímu vyšetření. Obě vozidla
byla nepojízdná a musela býti odvezena
odtahovou službou.
Počasí letos
Sucho, sucho, a zase sucho, jenom tropických dnů se dalo napočítat na čtyřicet
a těch letních nepočítaně. Léto prakticky
začalo už v dubnu, kdy se 3. dubna teplo-

měr zastavil na 22°C. a to ještě před čtrnácti dny přes den mrzlo. Takže žádné
jaro, ze zimy hned do léta. 22. dubna teplota vystoupla dokonce až na 27°C.
A takto to pokračovalo až do podzimu.
Samo sebou, že se teplota nedržela neustále nad 20°C, ale teplo bylo pořád.
Teprve 19. října teploměr klesl definitivně pod dvacet stupňů a do konce roku
tuto hranici už nepřekonal. Pršelo málo,
dokonce méně jak předešlé suché roky,
což přineslo určité ztráty v rostlinné
výrobě. Nezachránil to ani vydatný liják
12. června, kdy napršelo 36 mm vody.
Obilí nízké, sena málo a otavy se paběrkovaly až na podzim, kdy už neuschly,
ale pro senáž to stačilo. Zato ovoci to prospělo. Bylo ho hodně, sice menší, ale zato
neuvěřitelně sladké. Kvůli suchu byl
vydán zákaz rozdělávání ohně nejen
v lesích, ale i ve volné přírodě. Přesto si
i u nás zaskotačil červený kohout.
Požár
Za domem čp. 21 se delší dobu po uhašení ohniště ještě dokázala samovolně
vznítit suchá tráva. Plameny pronikly
skrze plot a hrozilo vznícení uskladněného dřeva a přilehlých staveb.
K likvidaci ohně byl přivolán i hasičský
záchranný sbor z Mladé Boleslavi.
Jak vidno není radno podceňovat nebezpečí požáru, obzvláště v abnormálním
suchu, jaké panovalo letos.
Setkání s kronikou
Návrh zápisu do kroniky za rok 2018
bude, tak jako každoročně, přednesen na
prvním veřejném zasedání zastupitelstva
v roce 2019, kde dojde k jeho případnému
doplnění a posléze i ke schválení.
Kronikář obce Miloslav Švorc

Nové zastupitelstvo

Volby
V letošním roce proběhly dvoje
volby, konané 5. a 6. 10. 2018.
A to komunální do obecních zastupitelstev a do senátu. Druhé kolo se
konalo o týden později.
Nás pochopitelně zajímají nejvíce ty
prvé, a tak začnu jimi.
Volili jsme 9 členů zastupitelstva
z jedné kandidátky, jako už tradičně
„Za krásný Rabakov“. Z 51 zapsaných voličů volilo 38, tedy 74,51%.
Výsledky byly následující:
Kandidát
Gavláková St.
Herink Adolf
Miclík Martin
Steklá Jiřina
Šimon Marek

počet hlasů
20
24
23
26
22

Volby do senátu
Tyto volby proběhly ve dvou kolech,
kde jsme měli možnost vybírat
ze sedmi kandidátů a u nás dostali
hlasy takto:
Kandidát
hlasy v kol. I. a II.
Weissová Daniela
Piráti
7- x
Nwelati Raduan MUDr.
ODS
9- 7

Mgr. Švorc Petr
Ing. Švorcová Štěpánka
Živný Jiří
Živný Antonín

29
27
28
26

Na prvním ustanovujícím zasedání
konaném 7. 11. byli do následujících
funkcí navrženi a zvoleni tito zastupitelé:
Starosta
Místostarosta
Revizní komise:
Předseda
Členové

Mgr. Švorc Petr
Steklá Jiřina
Šimon Marek
Miclík Martin
Živný Antonín

Finanční komise:
Předseda
Živný Jiří
Členové
Gavláková St.
Herink Adolf
Nos Josef
SPD
2- x
Horák Ladislav doc. MUDr. DrSc.
ČSSD
7- x
Müller Jiří
ANO
10- 6
Jermář Josef RSDr.
KSČM
0- x
Plch Miroslav
TOP 09
0- x

NÁVRH ROZPOČTU
NA ROK 2019

PŘÍJMY

VÝDAJE

tis.Kč

tis.Kč

Daň z příjmů FO placená plátci
Daň z příjmů FO placená poplatníky
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou

154 Rozhlas a televize

0,5

3 Veřejné osvětlení

35,0

Daň z příjmů právnických osob

123

DPH
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí

15 Pohřebnictví

312,4
1
98

Daň z hazardních her
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Neinv. Přijaté transfery ze SR
s.d. vzt.
PŘIJATÉ TRANSFERY
Činnost místní správy
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Obecní příjmy a výdaje z finančních operací
Sběr a svoz komunálních odpadů
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM

3
709,4

PŘÍJMY CELKEM

790,0

47,5
47,5
4
4

Sběr a svoz komunálních odpadů
Monitoring půdy a podzemní
vody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti související
se službami pro obyvatelstvo
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obec. příj. a výd. z fin. operací
Pojištění funkčně nespecif.
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

12,1 VÝDAJE CELKEM

80,0
105,0
54,0
36,9
10,0
223,5
234,1
6,0
4,9
790,0
0,0
790,0

17
29,1

Na nový rok o slepičí krok

Dál s vámi nejdu, dokud nevyřešíte romskou otázku.
Neblbni, potřebujeme posílit rozpočet.

Z cyklu: Pamatujete si
1974
Dětský den na hřišti v Domousnicích
a 9. květen na zdejším hřbitově.

