září – listopad 2016
Usnesení z 3. veřejného
eřejného zasedání ZO Kbel ze dne 27. 06. 2016
Zastupitelstvo obce Kbel
A/ZO schvaluje:
1, Program z veřejného zasedání
2, Závěrečný účet za rok 2015 se uzavírá vyjádřením souhlasu
souhlas
s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad
3, Účetní uzávěrku za rok 2015
4, Rozpočtové opatření č. 2/2016
5, Výroční zprávu za rok 2015 o poskytnutí informací
6, Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření mezi Obcí Kbel a
Ing. Davidem Vičarem
7, Auditora Ing. Davida Vičara
8, Přijetí finanční dotace 200 000 Kč, z programu PSOV KÚ Plzeňského kraje
na opravu obecního bytu
9, Pana Zdeňka Zástěru jak nájemce obecního bytu na trvalý pobyt
10,, Příspěvek 1000 Kč, pro SDH Malinec na pořádání turnaje v malé kopané
B/ZO bere navědomí :
1, Zprávu finančního výboru
2, Zprávu kulturní komise
3, Odstoupení z funkce zastupitele pana Josefa Šose
4, Připomínku pana Pavla Boudy ohledně opravy MK v Nové Vsi
5, Připomínku pana Jiřího Jánského ohledně hospodaření obce
6, Připomínku pana Josefa Stuchla ohledně hlášení místního rozhlasu
Příští veřejné zastupitelstvo se bude konat dne 10.
10. 10. 2016 na obecním úřadě ve
Kbele v 18:00.
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Odpady
Velkokapacitní kontejner:
Dne 24. 10. 2016 bude přistavěn velkokapacitní kontejner.
Něco málo o vyhazování použitých pneumatik…..
Odkládání starých pneumatik na černé skládky nebo volně do přírody je bohužel
stále rozšířeným zlozvykem. Použité pneumatiky však nelze podle českých
právních norem ukládat ani na řádně provozované skládky, neboť vzhledem
k jejich mechanickým vlastnostem se zvyšuje riziko požárů skládek, eventuálně
i výbuchu skládkového plynu. Pokud jsou pneumatiky odloženy občanem na
špatné místo (černá skládka, velkokapacitní kontejner, atd.) je obec nucena
zajistit odvoz a úhradu nákladů s tím spojených.
Prosíme proto občany, aby pneumatiky odkládali vždy na místo sběru
nebezpečného odpadu, který probíhá 2x ročně. Děkujeme.
Černé skládky….
Neuplyne ani měsíc, aby se zde neobjevila nějaká menší černá skládka.
Opakované „skladiště“ jsou autobusová zastávka u Babic a u lesa nad
„Puťákem“. Prosíme všechny, aby zde nevytvářeli nové černé skládky a
udržovali pořádek.
Domácí kompostování….
Domácí kompostování je jednoduchý způsob jak omezit podíl odpadů ze zahrad
a kuchyňských bioodpadů ve směsném komunálním odpadu. Tento způsob
kompostování je vhodný především v menších obcích, jako jsou ty naše.
Domácí kompostování se provádí v kompostových základnách nebo
v plastových kompostérech. Při kompostování je možné uplatnit různé podpůrné
prostředky, jako jsou startéry pro urychlení kompostování nebo různé postřikové
substance. Pro zajímavost může být při domácím kompostování použito
speciálních druhů žížal.
Jak všichni víte, proběhla zde na jaře anketa „Kompostér do každého domu“.
Obec podala žádost o dotaci z EU na nákup kompostérů do každého domu a
zatím neví, zda dotaci dostane či ne. Tak či onak obec kompostéry nakoupí, ať
s dotací či bez dotace. Pravděpodobný termín je jaro/léto 2017.
Obec přistoupila k této variantě z důvodu, že pořízení kompostérů (byť na
náklady obce) je levnější varianta, než zajišťovat svoz bioodpadu. Svoz
biodpadu je dán zákonem a je pro obec povinný.

Prosba
Prosíme všechny občany, kteří vlastní hrobové místo, aby neodkládali sklenice,
zbytky výzdoby a staré květiny za pomníky, překáží to při sekání trávy
v uličkách kolem hrobů. Děkujeme.
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Obecní úřad Kbel vyhlašuje, že hledá poskytovatele služby:
Zimní údržba obecních cest pro období zima 2016/2017.
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 09. 10. 2016.
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: 1,50 Kč/kg
Otevřeno: po – ne: 15:00 – 19:00 (po telefonické domluvě možný i jiný čas)
Telefon: 724225521
Revize kotlů na tuhá paliva
Novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Povinnost první kontroly,
která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Zákon předepisuje
provádět kontrolu jednou za dva kalendářní roky. Tato povinnost se vztahuje i
na nově zakoupené kotle. Po tomto datu by měl být každý provozovatel kotle
schopen na vyžádání obecního úřadu předložit doklad.
Kominík
V listopadu bude kominík provádět čištění a revize komínů. Zájemci se mohou
hlásit na OÚ do konce října.
Z činnosti obce
Opravy silnic v obci Kbel
Podle záměru zastupitelstva obce Kbel na rok 2016 byla naplánována oprava
vozovky místních komunikací v částech obce Kbel, Malinec, Nová Ves a
Mečkov. V rozpočtu obce byla na tyto opravy vyčleněna částka ve výši
400.000,- Kč.
Na opravu silnic byla vybrána firma Silnice Chmelíř s.r.o., se kterou byla
podepsána smlouva o dílo v částce 330.465,- Kč bez DPH a 399.863,- Kč s DPH
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21%. Byla provedena oprava silnic technologií Jetpatcher – 21 t cena 62.685,Kč bez DPH. Jednalo se o třikrát 7 t. Dvě vozidla byla použita na opravu v
Mečkově. Byla vyspravena silnice k lípám, část silnice k Malinci a poslední
vozidlo bylo použito na opravu silnice, kde byl propadlý povrch po výkopu
plynu. Následně bylo provedeno vyrovnání povrchů za použití asfaltového
betonu v množství 120 t. Tímto postupem byla provedena oprava silnice v
Mečkově kolem kapličky, která byla v havarijním stavu, a jednalo se o velice
nebezpečné místo. Řidiči se vyhýbali dírám a vjížděli do protisměru. Dále byl
opraven úsek u transformátoru na silnici z Mečkova do Malince. Také byl
opraven úsek v Nové Vsi. V Nové Vsi byla podél opravené silnice ještě
provedena oprava příkopu, kam byly položeny betonové žlabovnice do příkopu.
Ve Kbele byla provedena pokládka odfézované drti v množství 129 m2 v ceně
38.700,- Kč.
Víceúčelové hřiště
Zastupitelé obce se rozhodli již minulý rok znovu otevřít projekt víceúčelového
hřiště ve Kbele. V prosinci 2015 se podala žádost o dotaci Nadaci ČEZ, avšak
byla zamítnuta. Na začátku roku 2016 se podala žádost o dotaci na Plzeňský
kraj, avšak i zde byla dotace zamítnuta. U jiných ministerstev či EU fondů
dotace na hřiště nebyla vypsána nebo jsme nesplňovali základní požadavky
k získání dotace. Neoficiálním vyjádřením „zamítnutí dotace“ bylo to, že obec
není schopná doložit denní využití víceúčelového hřiště. (obec nemá mateřskou
školku, školu, sportovní klub,….). Z tohoto důvodu se zastupitelé dohodli, že
hřiště vybuduje obec na vlastní náklady. Ze všech cenových nabídek byla
vybrána plzeňská firma Vysspa sports technology s.r.o. Se stavbou se začalo na
začátku září a dokončení bychom se měli dočkat začátkem října. Hřiště bude pro
fotbal, malou kopanou, basketbal, tenis, volejbal a jiné sporty.

Vizualizace

a

před

pokračujeme …………
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začínáme

Blahopřání
V měsíci červenci oslavili své životní jubilea
Lebeda Josef
60 let
Boudová Marie
82 let

V měsíci srpnu oslavili své životní jubileum
Hřebec Pavel
70 let
Duchková Zdenka
65 let
V měsíci září oslavili své životní jubileum
Petr Jan
50 let
V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum
Rittrová Jitka
75 let
Ondica Jan
55 let
Stuchl Josef
75 let
V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum
Rašpličková Vlasta
65 let
Dvořák Milan
50 let
Hřebcová Marie
70 let
Rašplička Václav
70 let
Šíp František
86 let
Liška Miroslav
65 let

Zastupitelé obce všem oslavencům přejí pevné zdraví a pohodu do dalších
let

Oznámení o úmrtí
s bolestí v srdci oznamujeme, že v měsíci srpnu nás opustila
paní Marta Stuchlová z Babic
Upřímnou soustrast všem pozůstalým
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PLÁNOVANÉ AKCE

Lampionový průvod
Dne 05. 11. 2016 se bude konat lampiónový průvod. Sraz
je v 17:00 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
Ochotníci z Lužan si Vás dovolují pozvat do sálu
KD Kbel dne 04. 11. 2016 od 19 hodin na divadelní
přestavení komedie Nejkrásnější válka.

Čertovský jarmark aneb benefice pro Elišku
Již třetím rokem se bude konat čertovský jarmark aneb
benefice pro Elišku. 26. 11. 2016 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 10. 12. 2016 od 19 hodin na
sále Kulturního domu ve Kbele. Samozřejmě nebude chybět
bohatá tombola. Vstupné je dobrovolné.
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Drakyáda
Letos vypustíme draky a dráčky v sobotu 22. 10. 2016 na „puťáku“ od 14 hodin.
Občerstvení pro děti bude zdarma. Budeme soutěžit o nej nej nej draka.
Opékání buřtů.

SEŠLOST WJEKEM
Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na country večer se
skupinou Sešlost Wjekem. V sobotu 15. 10. 2016 od 20:00
v sále KD Kbel.

Uskutečněné akce
Dětský den ve Kbele
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Rozloučení s prázdninami v pirátském stylu

Fotbalový turnaj v Malinci
Ráno na louce za Malincem se kolem deváte hodiny 23. 7. 2016 začala
pohybovat spousta postav, všichni sportovně naladění a odhodlaní zvítězit ve
fotbalovém klání, které se konalo v Malinci již po desáté. Tento turnaj
pravidelně pořádá Hasičský sbor Malinec.
Tohoto jubilejního desátého ročníku se zúčastnilo deset družstev ze širokého
okolí naší obce. No a jak to dopadlo? Turnaj vyhrálo družstvo Los bananos
(mladíci ze Kbela), druzí se umístili Mix team, což jsou mimo jiné jejich tatínci
a strejdové ze Kbela, a třetí bylo mužstvo ze Smolivce.
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Kronika obce Kbel
LETOPISECKÝ ROK 1933 – 2. část
Volba obecní rady: V ustavující schůzi obecního zastupitelstva při volbě starosty zvítězil
Josef Šmer svými 4 hlasy nad Hodaněm pro něhož 3 hlasy odevzdány v užší volbě. Prvé
sdružení čtyři strany v počtu šesti členů zvolily náměstkem starosty V. Karhana. Dále do
obecní rady byli zvoleni Josef Kovářík, Josef Havlíček a Josef Hodaň. Výsledek volby
způsobil zklamání v Nové Vsi, kde bylo očekáváno, že V. Karhan opět bude zvolen
starostou. V obou volbách byly zmocněncem dohlédacího úřadu V. Dvořák, řídící učitel
v Měčíně. 1. května převzal nově zvolený starosta Josef Šmer úřad od starosty
odstupujícího V. Karhana.
Honitba: Od nepaměti až do roku 1926 měl honitbu v katastru zdejší obce pronajatu lesní
úřad v Červeném Poříčí v posledních letech za ročních 400 Kč. V honebním období 1926 1933 byl nájemcem honitby F. Šlajs ze Kbela za ročních 800 Kč. V tomto období byly hojně
odstřelovány veverky, jejichž kožešiny tenkráte poměrně draze se prodávaly, kus za 18 – 20
Kč. Jinak zvěři dobře se dařilo, hlavně koroptvím, jichž bylo ve zdejším revíru přes 800 kusů
v roce 1933. 15. října 1933 pronajal honební výbor v dražbě honitbu Janu Jílkovi z Plzně
za ročních 1330 Kč i s příslušnými enklávami v počtu tří za ročních 255 Kč z 1 hektaru.
Ustavující schůze místní rady školní: 17. prosince 1933 konala se ustavující schůze místní
školní rady ve Kbele. Po vykonání slibu, který od nových členů m.š.r. přijat zmocněnec
okresního školního výboru v Přešticích Václav Černý, rolník ve Kbele, zvolen byl předseda
Josef Havlíček z Nové Vsi Poříčské jeho náměstkem Jan Babka z Kaliště. Nynější místní
školní rada je devítičlenná.
Odpor proti placení nákladu na patronátní budovy: Velikou nevoli způsobilo ve Kbele a
okolí, když k vyzvání ministerstva zemědělství, jakožto patronátního úřadu okresní úřad
v Přešticích nařídil starostům obcí k místnímu kostelu přifařených, aby vybrali dlužné
částky za opravy patronátních budov, hlavně kostela, které se staly od r. 1919. Někteří
zaplatili, většina však ne. Nespokojenci tvrdili ovšem právem, že není pamětníků by
osadnici musili nésti nějaký peněžití náklad na tyto budovy. Také bylo poukazováno na to,
že fara má nemovitý majetek, proč prý z výtěžku jeho se náklad neuhradí. Občanstvo
reptalo, i hromadné společné odvolání bylo učiněno u zemského úřadu, načež obec uhradila
16 Kč kolkovného. Duchovní správce se hájil takto: Dle zákona z 12. prosince 1783 č. 283
mají osadníci přispívat na stavbu nebo opravu 1/3 celkového nákladu nebo dáti potahy a
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nádenickou práci. Zákon ten byl pro Čechy vyhlášen dvorním dekretem ze dne 2. června č.
103. Znovu byl opakován v nařízeních a zákonech z let 1854, 1857 a zvláště v zákoně o
zřizování farních obcí z 5. května 1874 č. 96, kdy znova bylo přikázáno, že patron má
platiti materiál a řemeslníky, osadníci pak povozy a nádeníky. Když stavěl se náš kostel v r.
1861 přispívali osadníci potahy a nádenickou prací, ale poněvadž náklad byl příliš veliký,
daroval císař osadníkům 2250 zl., aby jejich příspěvky nebyly tak veliké. Po výstavbě
nového kostela nebylo třeba dlouhou dobu žádných oprav větších a když se později přeci
dělaly, hradil císař Ferdinand, který byl patronem až do ro. 1875, sám celý náklad. Tak bylo
tomu i za císaře Františka Josefa. Po roce 1900 úřady politické a patronátní žádaly sice,
aby osadníci platili povozy a nádeníky, ale když zástucové obcí prohlašovali, že dříve
neplatili, patronátní úřad zaplatil co připadlo na osadu, ale vedl to jako dluh přifařenců.
Ale i tento dluh byl odepsán. Po válce převzala císařské statky republika Československá. A
úřady státní neměly již ani moci ani práva odpouštěti osadníkům jejich povinnosti
odpouštěti. Když však přece neplatili, nařídilo ministerstvo zemědělství, které nyní jménem
republiky zastává úřad patronátního úřadu, aby okresní úřad vymohl na osadnících všechny
dlužné částky od převratu. Okresní úřad dle zákona z r. 1854 uložil obecním úřadům, aby
peníze vybraly. Děje se tedy vše podle zákona. A obnosy dlužné nejsou ani zdaleka tak
veliké, jak se mluví. (krátký výtah z článku „V zájmu pravdy“ v časopise „Farní věstník
duchovních správ nepomuckého vikariátu“
MUDr. Jaroslav Tíkal: V prosinci 1933 usadil se v Měčíně jako lékař praktický a ošetřující
lékař zemědělské a dělnické pojišťovny v Přešticích místní příslušník, syn bývalého učitele ve
Kbele Josefa Tíkala Jaroslav Tíkal, který dosud působil v okresní všeobecné nemocnici jako
její první sekundář.
Nouze o vodu: Na sklonku roku 1933 nastala v Nové Vsi následkem dlouho trvajícího
sucha veliká nouze o vodu. Novoveští musili vodu užitkovou dovážeti v lejtách ze studně
v roklině na pozemku V. Šilingra za domem truhláře Janouška. Nedostatek vody byl i
v Mečkově.
Pokračující obavy o možnosti porušení míru: V ohledu zahraničně politickém pozornost
celého světa obrácena byla k Německu, kde stal se 30. ledna1933 kancléřem vůdce strany
národních sociálů (lidově zvaných hakenkreuzterů) Adolf Hitler, ve kterém světová
veřejnost spatřovala představitele odboje proti mírovým smlouvám a vůdce válečné strany
v Německu. Ač nový režim zaměstnával se v počátku přestavbou říše (Německo rozdrobené
dříve na množství státečků se značnou měrou samosprávy bylo nyní sjednoceno jak kdy jindy
v dějinách, řád v Německu upraven podle theorií národně sociálních) a pronásledováním
svých odpůrců – komunistů sociálních demokratů a židů, kteří houfně z Německa prchali a
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nehoršil příliš poměru dřívějšího režimu k státům, které získaly mírovými smlouvami na úkor
„Říše“, přec s jeho nastolením zmocnila se světového veřejného mínění nervosita, obavy, že
mír je ohrožen, vzrostly více než kdy jindy zvláště když Německo v říjnu vystoupilo ze
Společnosti národů. Japonsko totéž učinilo již v březnu. Všude na besedách přetřásala se
neustále otázka možnosti blízkého válečného konfliktu.
Zákon o 18 ti měsíční vojenské službě: Možné nebezpečí nutilo k opatrnosti. Tohoto roku
vstoupil v platnost zákon o 14 ti měsíční vojenské presenční službě, podle něhož vojíni, kteří
nastoupili dne 1. října 1931, byli propuštěni již 13. ledna 1933. Nyní však následkem
mezinárodní nejistoty uzákoněna byla vojenská služba 18 ti měsíční.
Národní sbírka letecká: Protože byl neustále zdůrazňován vojenský význam letectva
v příští válce, byla k posílení jeho vypsána na podzim v celé republice letecká sbírka. V naší
obci vynesla 35 Kč.
Zemědělské moratorium: Jelikož následkem krise zadlužení stoupalo, bylo v roce 1933
vyhlášeno moratorium.

Starosta: Josef Šmer

Kronikář: Jiří Toman
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Velká podzimní soutěž
Milé děti, připravili jsme si pro vás velkou podzimní soutěž o krásné ceny.
Poprosíte maminku, tatínka, babičku, dědu či někoho jiného, aby vám pomohl
složit básničku o čtyřech řádkách/dvou verších na téma: podzim, čerti, zima
nebo Vánoce. Pak k básničce nakreslíte jakýkoliv obrázek. Obrázek s básničkou
vhodíte do schránky obecního úřadu ve Kbele nebo do schránky paní Brandové
(Kbel č.p. 43). A to nejdéle do 25. 11. 2016. Na Čertovském jarmarku předáme
všechny došlé obrázky Luciferovi a ten vylosuje náhodně ze všech došlých
básniček a obrázků tři, kteří vyhrají tyto ceny:

1. cena: ROBOŽELVA

2. cena: SVÍTICÍ ROBORYBA

3. cena: SVÍTÍCÍ ROBORYBA

Jakmile vhodíte rybu nebo želvu do vody, začnou díky jedinečnému senzoru sami plavat.
Chvíli rychleji, chvíli pomaleji, chvíli doprava, chvíli do leva, chvíli přímo pod hladinou, chvíli u dna.
Jakmile ji vhodíte do vody, začne sama plavat. Potápí se, mění směr a rychlost. Díky tomu vypadá
jako živá. A pozor! Také svítí.
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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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