říjen – listopad 2015

Usnesení z 3. veřejného
eřejného zasedání ZO Kbel ze dne 21. 09. 2015
Zastupitelstvo obce Kbel
A, schvaluje:
1. Program veřejného
ejného zasedání
2. Ukončení
ení smlouvy o pronájmu nebytových prostor uzav
uzavř
uzavřenou
mezi Obcí
Kbel a panem Radkem Mašátem ke dni 31. 12. 2015
3. Přijetí
ijetí dotace na podporu jednotky sboru dobrovolných hasi
hasičů z
Plzeňského kraje
4. Příspěvek 3 000 Kčč na pěvecký sbor ZŠ Měčín
B, bere na vědomí:
1. Zprávu místostarosty ohledně
ohledn odpadového hospodářství
řství
2. Připomínku
ipomínku pana Pavla Boudy a pana Ji
Jiřího
ího Jánského na opravu MK
v Nové Vsi
3. Dotaz pana Vlastimila
Vlastimil Duchka na výstavbu hřiště v obci Kbel
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Obecní úřad Kbel vyhlašuje, že hledá poskytovatele služby:
Zimní údržba obecních cest pro období zima 2015/2016.
Služba, o kterou má obec zájem, spočívá v odstranění sněhu z obecních cest a podle
poptávky obce v posypu solí. Zájemci předloží písemnou nabídku Obecnímu úřadu Kbel
nebo ji mohou zaslat na e-mail obce: kbel@obecni-urad.net, případně ID datovou
Upozornění
schránkou: 84ibhvx. Nabídku předložte do 18. 10. 2015.
Písemná nabídka by měla obsahovat:
- cenu za protahování sněhu
- cenu za posyp solí
- strojové vybavení poskytovatele služby, kterým bude službu provádět.
Požadavky na poskytovatele:
- vlastní strojové vybavení na provádění služby (např.: traktor, zařízení na posyp soli)
- prostor pro uskladnění soli v objemu cca 7 t.
S případnými dotazy se obraťte na Jaroslava Lohra tel: 608360611.

Výkup jablek
Ve Kbele před domem č. 4, naproti kontejnerům na tříděný odpad, je postaven
kontejner na výkup jablek, který bude probíhat minimálně do konce října.
Cena: 2,20 Kč/kg
Otevřeno: po – pá: 16:30 – 19:00, so – ne: 16:00 – 19:00
Telefon: 724225521

Blahopřání k sňatku
V měsíci srpnu vstoupili do manželství
Lucie Maráková a Luděk Malán
V měsíci září vstoupili do manželství
Gabriela Dognerová a Vít Frank
V měsíci říjnu vstoupili do manželství
Lenka Jandíková a Vladimír Pittr
Novomanželům dodatečně gratulujeme a přejeme mnoho společných
spokojených let naplněných láskou a porozumění.
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Blahopřání
V měsíci říjnu oslaví své životní jubilea
Šteflík Josef
55 let
Janoušek Karel
65 let

V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum
Ing. Wendlová Milena
55 let
Šíp František
85 let

Dodatečně přejeme i panu Františku Hřebcovi k 75. narozeninám, které oslavil
v srpnu.
Zastupitelé obce všem oslavencům přejí pevné zdraví a pohodu do dalších
let

Jak jsme byli blahopřát

pan František Hřebec
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Odpady
Upozornění:
Upozorňujeme, že pytle na komunální odpad, umístěné k popelnicím na tříděný
odpad nebudou vyvezeny. Tyto pytle pokládejte před dům či k jiné popelnici na
komunální odpad. Děkujeme.
Nebezpečný odpad:
Proběhne svoz nebezpečného odpadu ve Kbele před Obecním úřadem a
v Malinci před klubovnou. Ten zde odkládejte nejpozději do 21. 10. 2015.
Velkokapacitní kontejner:
V měsíci říjnu bude přistavěn také velkokapacitní kontejner.
Příjmy z prodeje známek na popelnice, pytlů a jednorázových známek:
Kbel
Malinec
Mečkov
Nová Ves
Babice
Celkem:

78 550,00 Kč
49 063,00 Kč
17 290,00 Kč
26 050,00 Kč
4 950,00 Kč
175 903,00 Kč

Vývoz tříděného odpadu:
Kartony a papír – 1x měsíčně, vždy první čtvrtek v měsíci
Plasty – 2x měsíčně, vždy úterý sudý týden
Sklo – 1x měsíčně, vždy poslední lichý pátek v měsíci
Žádost:
Žádáme firmy a OSVČ, aby si své velké kartony likvidovali sami a neodkládali
je do kontejnerů na tříděný odpad. Děkujeme.

PLÁNOVANÉ AKCE
Výlov rybníka
Dne 24. 10. 2015 se uskuteční výlov rybníka ve
Kbele. Začínáme v 11 hodin. Bude zde možnost
zakoupení ryb. Zajištěno bude občerstvení.
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Lampionový průvod
Dne 31. 10. 2015 se bude konat lampiónový průvod. Sraz je
v 16:30 u „Hasičárny“ ve Kbele. Na místě na Vás budou čekat
k opečení buřtíky. Až se setmí, tak rozsvítíme lampiony a
vydáme se průvodem po vsi.

Divadlo
Divadelní spolek Úhlavan Přeštice si Vás dovoluje
pozvat dne 21. 11. 2015 od 15 hodin na divadelní
přestavení komedie Slunce, seno po Přešticku.

Čertovský jarmark aneb benefice pro Elišku
Již druhým rokem se bude konat čertovský jarmark aneb
benefice pro Elišku. 28. 11. 2015 od 16 hodin ve Kbele u
„Hasičárny“ to vše vypukne. Bude zde jarmark, kde
nakoupíme možné i nemožné. Občerstvení jako již
tradičně – buřtíky, klobásy, pivo a limonády. Nebude
chybět čertovsky čertovský průvod celého pekla. A hodné
děti dostanou sladkou odměnu a zlobivé děti si čerti
odnesou do svého pekla. Celý výtěžek z této akce bude
předán Elišce.

Poslední leč
Myslivecké sdružení Káně Kbel Vás srdečně zve na
„Poslední leč“. Bude se konat 12. 12. 2015 od 19 hodin na
sále Kulturního domu ve Kbele. K poslechu a tanci bude hrát
JT Speciál. Samozřejmě nebude chybět bohatá tombola.
Vstupné je dobrovolné.

5

Kulečníkový turnaj
Hospůdka „Na návsi“ pořádá dne 31. 10. 2015 od 16 hodin
kulečníkový turnaj. Zápisné je 100 Kč, hráči se mohou
nahlásit do 29. 10. 2015 v hospůdce „Na návsi“. Občerstvení
bude zajištěno.

Drakyáda
Letos vypustíme draky a dráčky v sobotu 17. 10. 2015 na
„puťáku“ od 14 hodin. Občerstvení pro děti bude zdarma.
Budeme soutěžit o nej nej nej draka, ale pozor soutěže se
zúčastní pouze draci vlastní výroby!

Uskutečněné akce
Rozloučení s prázdninami
Dne 29. 08. 2015 se jako již tradičně konalo u „Hasičárny“ ve Kbele rozloučení
s prázdninami. Pro děti bylo připraveno spousta soutěží, opékaní buřtíků a taška
plná dárečků.
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Vítání občánků
Obecní úřad ve Kbele s velkou radostí dne 19. 09. 2015 přivítal
ivítal do života devět
dev
nových občánků.. Manželé Jaroslav a Daniela Lohrovi z Mečkova vítali svoji
dceru Aničku
ku a syna Daniela. Manželé Radek a Iva Brandovi ze Kbela vítali
syny Vašíka a Vojtíška. Manželé Lenka a Vladimír Pittrovi ze Kbela přivítali
p
svoji dceru Karolínku. Manželé Zuzana a František Cihelnovi z Nové Vsi vítali
syna Adámka. Manželé Michaela a Radek Baštářovi
Baštá ovi ze Kbela vítali syna
Matyáška. Manželé Pavlína a Zbyněk
Zbyn Jandovi z Nové Vsi přivítali
řivítali svoji dceru
Marušku a manželé Pavlína a Miroslav Frouzovi ze Kbela přivítali
přivítali svého syna
Honzíka.

.

V případě,, že máte zájem o uve
uveřejnění inzerátu, blahopřání,
ání, podě
poděkování,
vzpomínky,... obraťte se na paní Ivu Brandovou. Email: iva.brandova@email.cz
nebo tel.: 775 158 996
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Kronika obce Kbel

LETOPISECKÝ ROK 1931
Leden: V měsíci lednu na pořad jednání ve schůzi obecního zást. bylo dáno, zřízení nové
veřejné cesty v Nové Vsi od č.p. 7 okolo č.p. 36 na veřejnou cestu č.k. 1571 jenž většina
členů obecního zastupitelstva zamítla. Dne 19. dubna usnášela se znovu o cestě té obecní
zastupitelstvo, jenž pro zřízení té veřejné cesty té odhlasováno jednohlasně všemi členy
schůze přítomnými. Náhrada za pozemky puštění stanovená byla za 1 m2 1 Kč 50 h.
Proti tomuto usnesení byly podané námitky p. Janem a Marií Bambrukových, č.p. 36 jenž
nechtěly svůj pozemek na zřízení veřejné cesty pustiti a p. Václavem Berkovcem č.p. 7 který
dobrovolně svůj pozemek pouštěl ale žádal dvojitou výměru obecního pozemku. Odvolání
tato byla vyřízená dne 5/11 1931. Okresnímu komisionálnímu řízením a cesta ta
projektovaná obci, nebyla stát technickým inženýrem uznaná, jelikož měla velké zatáčky.
Navržená byla státním technikem směrem rovným od č.p. 7 na veřejnou obecní cestu
č.k. 1572 jak se říká v panských polích, zač všeobecně byla přijata a námitky vzaté byly
zpět. Tím skončena řízení cesty té a očekává se schválení okresního úřadu by cesta ta přišla
k vyřízení.
Únor: Měsíc tento byl studený a dostavily se veliké vánice sněhu
Březen: Zima trvala i v měsíci tomto, takže započalo se z jarní sedbou až ku konci měsíce.
Květen: Měsíc tento byl teplý a deštivý v měsíci tomto byly postaveny dvě nové obytné
budovy č.p. 9 jenž ustoupilo od svých hranic zahrady a puštěný zbytek obci na rozšíření
cesty obecní mezi č.p. 13 a 9 za výměru obdržel Vojtěch Bošek díl obecního pozemku před
jeho novostavbou. Druhý Matěj Hřebec postavil obytný domek na přídělu farském poli jenž
obdržel nové popisné číslo 55 a jeho starý domek č.p. 27 odprodal Václavu Duchkovi, který
bydlel v chudobinci.
Červen: Byl zahájen soudní spor s Pavlem Stuchlem z Babic č.p. 26 proti Josefu a Marii
Vlékovic v Babicích č.p. 15 pro nepříslušnost práva chůze po jeho pozemku přidělen
č.k. 1272/1.
Červenec: Žně započaly v polovici měsíce zpočátku plynuly za krásného počasí až ku konci
žní byl čas deštivý takže se dosti protáhly. Úroda v roce tomto byla nevalná a ještě méně
slámy.
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Srpen: Nebyly žádné zvláštnosti.
Září: Šestadvacátého tohoto měsíce odbýváno soudní řízení skrz spornou pěšinu na
č.k. 1272/1 na místě samém v Babicích, na louce č.k. 1272/2 kde postaven byl stůl se
sedadly. Přítomní soudního řízení byly Pan Soudní rada z Přeštic ze soudním písařem, dva
právní zástupci každé strany jeden z Klatov a civilní inženýr pan Hájek z Přeštic a asi
16 svědků z Malince z Babic a z Nové Vsi. Soudní řízení započalo o 9 hodině dopoledne a
ukončilo o 2 hodině odpoledne.
Dne 27. září odbývala se slavnost odhalení pomníku padlých vojínů ve světové válce obce
Kbel osady Nová Ves a Babice. Akci tu prováděly ze zboru dobrovolných hasičů ve Kbele
S nadpisem: Věnováno dobrovolnému sboru hasičů ve Kbele. Pomník ten zbudován za cenu
3800,- Kč. Na pomník ten věnováno usnesení obecního zastupitelstva ze dne 19. dubna
1931 z obecní pokladny tisíc Kč, dále provedená byla zbírka při slavnosti odhalení pomníku
a zbírka od soukromníků padlých vojínů. Zbytek dluhu má býti zaplacen pořádáním zábav
dobrovolným sborem hasičů ve Kbele.
Ku konci tohoto měsíce bylo celý podzimek byl dosti studený a mokrý takže sklizeň brambor
a otav bylo blátivé a zdlouhavé.
Listopad: Následkem hospodářské krize stoupal velký počet nezaměstnaných.
Prosinec: Byla dána na pořad jednání prohlášení sporné pěšiny v Babicích. Obecní
zastupitelstvo většinou hlasů odhlasovalo prohlásiti spornou pěšinu za veřejnou.
starosta: V. Karhan
členi: František Míka, Duchek Josef
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Koutek pro nejmenší
Najdi cestu od rybáře k velké rybě

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)

10

