červenec - září 2015
Usnesení z 2. veřejného
eřejného zasedání ZO Kbel ze dne 29. 06. 2015
Zastupitelstvo obce Kbel
A, schvaluje:
ejného zasedání
1. Program veřejného
2. Závěrečný účet
et za rok 2014 se uzavírá vyjádřením
ením souhlasu s celoročním
hospodařením
ením obce a to bez výhrad
3. Účetní závěrku
rku za rok 2014
4. Rozpočtové opatření
ření č.
č 2/2015
5. Závěrečný účet
et za rok 2014 Svazku obcí Měčínsko
M
6. Závěrečný účet
et za rok 2014 Mikroregionu Přešticko
P
7. Prodej části
ásti pozemku parcelní
parce č. 1062/8 k.ú. Kbel u Přeštic
řeštic na výstavbu
rodinného domu k trvalému bydlení s tím, že výstavba proběhne
prob
do dvou
let. Dále kupující uhradí zaměření
zam ení a veškeré náklady spojené s prodejem.
8. Kupní smlouvu mezi obcí Kbel a panem Miroslavem Holým ohledně
ohledn
prodeje pozemku p.č.
p.č 722/3 k.ú. Malinec
9. Kupní smlouvu mezi obcí Kbel a panem Stanislavem Holým ohledně
ohledn
prodeje pozemku p.č.
p.č 722/4 a 722/5 k.ú. Malinec
10.Kupní smlouvu mezi obcí Kbel a panem Josefem
Josefem Houbou ohledně
ohledn prodeje
pozemku p.č.. 727/3 a 728/3 k.ú. Malinec
11.Kupní smlouvu mezi obcí Kbel a panem Václavem Kubalíkem ohledně
ohledn
prodeje pozemku p.č.
p.č 801 k.ú. Malinec
12.Dodatek 1/2051 ke Smlouvě
Smlouv o vykonání přezkoumání
ezkoumání hospodaření
hospoda
obce ze
dne 30. 06. 2014 mezi
mez obcí Kbel a Ing. Ivanem Vičarem
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13.Přijetí finanční dotace 34 270 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje pro JSDH
Malinec a dotace 180 000 Kč z dotačního tit. PSOV PK na opravu
kulturního domu ve Kbele
14.Velitele JSDH Malinec pana Josefa Stuchla
15.Příspěvek 500 Kč na podporu okrskové soutěže SDH
B, bere na vědomí:
1. Zprávu kulturní komise
2. Připomínku pana Ing. Janečka ohledně prodeje pozemku p.č. 1062/8 k.ú.
Kbel u Přeštic
3. Připomínku pana Pavla Boudy ohledně opravy MK Nová Ves
4. Připomínku pana Jiřího Jánského ohledně MK v Nové Vsi, kontejneru na
plasty, siláže a kravína v Nové Vsi
C, ukládá:
1. Vyvolat jednání s ředitelem ZD Kbel ohledně siláže a kravína v Nové Vsi
2. Zajistit kontejner na plasty do Nové Vsi
3. Projednat s občany Nové Vsi opravu MK
Dovolená
Obecní úřad bude 10. 08. 2015 – 21. 08. 2015 z důvodu dovolené uzavřen.
Upozornění
Upozorňujeme, že ti, co si nezakoupili známku na popelnice a pytle, se vystavují
případným sankcím, dle obecně závazné Vyhlášky č. 1/2011.!!!!!! Dále ti, co
nemají uhrazený poplatek za psa, aby tak učinili NEJDÉLE do konce srpna
2015.
Kontejner na kovový šrot
Všem občanům je k dispozici kontejner na kovový šrot. Je umístěn za hostincem
ve Kbele. Otevřeno bude vždy každou sobotu celý den.
Oznámení o úmrtí
s bolestí v srdci oznamujeme, že v měsíci červnu nás opustila
paní Anežka Berkovcová
Upřímnou soustrast všem pozůstalým
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Jak jsme byli blahopřát

pan Holý Josef

paní Trejbalová Marie

paní Lucáková Marie

paní Duchková Vlasta

Narození
V měsíci únoru jsme do života přivítali malou princeznu
Marušku Jandovou z Nové Vsi.
V měsíci květnu Vojtíška Branda ze Kbela a v měsíci
červenci Honzíka Frouze ze Kbela.
Všem rodičům gratulujeme a přejeme, aby jim děti přinesly
mnoho radosti a štěstí.
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Blahopřání k sňatku
V měsíci dubnu vstoupili do manželství Alena Valečková
ze Kbela a Jaroslav Raschta ze Kbela.
V měsíci květnu vstoupili do manželství Kateřina
Rychnovská z Nové Vsi a Petr Kosan z Babic.
Novomanželům dodatečně gratulujeme a přejeme mnoho
společných spokojených let naplněných láskou a
porozumění.
Blahopřání
V měsíci červenci oslavili své životní jubilea
Netrvalová Jana
50 let
Holá Věra
55 let
Duchek František
65 let
Faloutová Marta
65 let
Boudová Marie
81 let
V měsíci srpnu oslaví své životní jubileum
Holá Věra
65 let
Kolihová Jaroslava
60 let
V měsíci září oslaví své životní jubilea
Frouzová Milada
55 let
Zastupitelé obce všem oslavencům přejí pevné zdraví a pohodu do dalších
let
PLÁNOVANÉ AKCE
Rozloučení s prázdninami
Poslední sobotu v srpnu, 29. 08. 2015 od 14:00 se koná u „Hasičárny“ ve Kbele
rozloučení s prázdninami. Jako již tradičně zde bude spousta soutěží pro malé i
větší děti za sladké odměny. Nebude chybět opékání buřtíků a malování na
obličej.
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BENEFIT
Dne 26. 09. 2015 od 21:00 zahraje v Kulturním domě k poslechu a tanci skupina
BENEFIT.
Uskutečněné akce
Dětský den
Dne 30. 05. 2015 se jako již tradičně konal u „Hasičárny“ ve Kbele dětský den.
Počasí se nakonec umoudřilo a děti si mohly užívat spoustu soutěží o krásné
ceny.

.

SRAZ RODÁKŮ
Dne 20. 06. 2015 se uskutečnil „Sraz rodáků“. Zúčastnilo se ho 130 rodáků.
Odpoledne jim zpříjemnil pěvecký sbor při základní škole Měčín a taneční
soubor Klatovy. Odpoledne pak zahrála kapela Měcholupští seňoři.
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V případě, že máte zájem o uveřejnění inzerátu, blahopřání, poděkování,
vzpomínky,... obraťte se na paní Ivu Brandovou. Email: iva.brandova@email.cz
nebo tel.: 775 158 996
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CABARET
Ochotníci ze Kbela si připravili 18. 07. 2015 v přírodním divadle U Maidlů pro
diváky krásné představení „Cabaret“. Představení mělo velkou účast. Tímto
ochotníkům děkujeme za krásný zážitek.

Kronika obce Kbel
LETOPISY ROK 1930
Leden – v měsíci tam byla zima mírná a blátivá
Březen – v měsíci tam byla v osadě Nové Vsi rozšířená cesta s pozemku Martina Duchka
na 5 metrů šířky, který obdržel za výměnu pozemek obecní na zadních drahách. V měsíci
tam byly zřízeny rourové mosti jeden k Babicům a jeden pode Kbelem jak se pojí Mečkovská
cesta z okresní silnicí. 7. března byly oslavovány 80 leté narozeniny našeho p. Presidenta
Československé republiky. Oslava započala u lípy svobody v Nové Vsi kdež sešli se veškeří
občané a občanky a z hudbou v průvodě s práporem u předu, který nesl ruský legionář
uniformě Fr. Míka z Nové Vsi. Průvod pokračoval do Kbela, kdež u hostince Otakara
Bárty očekávaly průvod dobrovolný zbor hasičů ze Kbela a z Malince a veškeré dítky
školní osady Kbel, mávající praporky a učitelský z bor. školy ve Kbele, který řídil postup
školních dítek. Nástup byl seřazen starostou obce a pokračována v průvodě po obci, před
školou byl proveden sraz když zahájená byla slavnost a veškeré účastníky uvítal starosta
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obce, poděkoval všem za účast slavnosti 80 létech, narozeninám našeho tatíčka pana
presidenta Masaryka, načez promluvil pan řídící učitel Antonín Rath, který vypodobnil jak
náš mladý stát jak založen byl a jak postupuje blahu ku předu. Dále promluvil absolvent
hospodářské školy Jan Berka, který napodobnil náš mladý stát k malému stromku, který rok
od roku vzrůstá a mohutní. Po proslovech těch poděkoval ještě jednou starosta obce všem
účastníkům s celé osady za účast slavnosti a zahrána byla hudbou národní hymna a tříkráte
provoláno ať žije náš tatíček pan President Masaryk, tím ukončena byla slavnost a hasičské
zbory byly odvedeny hudbou do hostince Otakara Bárty, kdež provedená byla sbírka na
výlohy slavnosti. Učitelský zbor odvedl dítky do školy kdež zahájil básní a spěvy dítek
k oslavě pana Presidenta republiky 80 letých jeho narozeninám. Na sbírku slavnosti
věnováno bylo:
občany z Nové Vsi

68 Kč

Přestavenstvo Rajfajzenky ve Kbele

50 Kč

Zastupitelstvo obecní z Vlčí

40 Kč

ostatní občané slavnosti přítomní

50 Kč 40 h

zastupitelstvo obce Kbel

130 Kč

Celkem sbírka činila

338 Kč 40 h

Peníz tento vybraný byl na úhradu hudby průvod provázející a po slavnosti zahájen byl
konzert v hostinci Otakara Bárty ve Kbele kdež byl darován 1 prapor v národních barvách
dobrovolnému zboru hasičů ve Kbele obecním zastupitelstvem obce Kbel. K slavnosti 80
letých narozeninám pana Presidenta Masaryka věnována byla Okresní hospodářskou
záložnou s Přeštic chudinské pokladní obce Kbel 500 Kč. Pět set Korun. Obecní
zastupitelstvo obce Kbel vzdalo všem vřelý dík za darované částky peněžní na provedení
slavnosti.
15.března byla v Měčíně klasifikace koní ze zdejší obce byla odvedeno 5 koní.
Duben vyskytla se ve zdejší obci epidemická nemoc týfu ve Kbele č. 44 nemělá žádných
následků. Dále byly započaty dvě novostavby Anny Kováříkové na přídělu tak zvaném
farském poli. Druhá novostavba byla provedena Václavem Liškou kovářem ve Kbele a byla
označena č.p. 54 zároveň byla postavená při obytném stavení kovářská dílna.
V Květnu byl pořádán ve zdejší obci sjezd Bratrské župy okresu Přeštického dobrovolných
hasičů, sraz zahájen byl o 10 hodině dopoledne kdež před školní budovou uvítány byly
veškeré zbory dobrovolných hasičů jednatelem župy Přestické. Po přednáškách zahájeno bylo
hasičské cvičení a od poledne byl proveden konzert z dalším cvičením. Tento den bylo slunce
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pod mraky až v poledních hodinách se vyjasnilo tak že účast návštěvy byla hojná. Slavnost
ta nechala zdejší obci slavnou upomínku.
červen – 7. června vyhořela usedlost Jana Dolejše v Babicích, č.p. 11 schořely veškeré
hospodářské budovy a obytné z některým hospodářským nářadím, příčina ohně neznámá.
Ohně zůčastnily se zbory dobrovolných hasičů z Malince, ze Kbela a z Měčína které
v krátké době oheň z lokalizovaly a kolem stojící domky uchránily.
červenec – zakoupeny byly roury do Nové Vsi obcí 40 m a 50 m průměru do vodoteče na vsi
by se cesta rozšířila práci provedli občané z Nové Vsi zdarma. Dále byla rozšířena cesta
mezi č.p. 9 a č.p. 13 ve Kbele na rozšíření cesty té pustil majitel č.p. 9 ve Kbele pozemek za
výměnu obecního pozemku před jeho novostavbou. Do potoka daly obec 6 rour 60 cm
průměru a občané kteřý tam jezdí daly 4 roury. Dne 6.července prošla zdejší obcí velká bouře
s krupobitím které mělo za následek, že veškeré polní hospodářství utrpěly škody 40%.
srpen – zřízená byla studna v zahradě školní, která si vyžádala 5000 kč.
říjen – vypukla ve zdejší obci a okolí silná epidemická nemoc, která si vyžádala několik
životů dítek školních i menších
listopad – byl zřízen rourový most u obecního domku č.p.33. Dne 23.listopadu v raních
hodinách strhl se velký vítr jenž přidružila se slabší smršť která udělala citelné škody po celé
obci mnoho tašek na střechách bylo scházeno a rozbito.
Prosinec – započala mírná zima.
Letopisecká komise k ukončení roku se své schůzi konané 30.prosince 1930 sepsala veškeré
letopisecké údaje za přítomnosti členů:
starosta: V. Karhan
členi: František Míka, Duchek Josef
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Koutek pro nejmenší
Najdi 10 rozdílů a vybarvi si obrázek

Řešení křížovky z minulého čísla: KLOBOUK

Vydal v roce 2015:
Obecní úřad Kbel, Kbel 37, 34012 Švihov, tel. číslo: 376 395 166
starostka: Hogerová A. tel. číslo: 723 520 726
email: kbel@obecni-urad.net www: www.obec-kbel.cz
V případě jakýkoliv dotazů k vydání Kbelského oběžníku se obracejte na paní
Ivu Brandovou (email: iva.brandova@email.cz, tel. číslo: 775 158 996)
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