,

Čtvrtletní zpravodaj OÚ Kbel pro obce Kbel, Malinec, Mečkov, Nová Ves a Babice

3. čtvrtletí 2019

Usnesení
Z 3. veřejného zasedání obce Kbel ze dne 26. 9. 2019
A) Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu kulturní komise
2. Zprávu kontrolní komise
3. Zprávu o odpadovém hospodářství
B) Zastupitelstvo obce schvaluje
1. Program veřejného zasedání
2. Záměr odprodat pozemek společnosti ČEZ distribuce a.s., stavba 125 v
k.ú. Kbel u Přeštic.
3. Záměr odprodat pozemek p.č.St.68 v obci Malinec slečně Monice
Bláhové, bytem Malinec 51, 340 12 Švihov
4. Záměr odkoupit část pozemku p.č.69/1 v obci Malinec od pana Františka
Bláhy, bytem Malinec 2, 34012 Švihov
5. Záměr odprodat část pozemku p.č.752 k.ú. Malinec, část Mečkov paní
Gabriele Maškové, bytem Lužany 130. 334 54 Lužany.
6. Záměr odkoupit část pozemku p.č.1416/7 v k.ú. Kbel, část Nová Ves o
paní Gabriely Maškové, bytem Lužany 130, 334 54 Lužany
7. Záměr odprodat část pozemku p.č.752 k.ú. Malinec, část Mečkov panu
Václavu Hlaváčovi, bytem Macháčkova 799/9, 318 00 Plzeň
8. Záměr odkoupit část pozemku p.č.595/4 k.ú. Malinec, část Mečkov od
pana Václava Hlaváče. Bytem Macháčkova 799/9, 318 00 Plzeň.
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9. Příspěvek ve výši 3000,- Kč na školní družinu při ZŠ Měčín na školní rok
2019/2020.
Luděk Malán - starosta

Petr Kosan - místostarosta

STAROSTA OBČANŮM:
Vážení spoluobčané,
Dne 5. 9. 2019 jsem přijal jako zástupce obce
pozvání na slavnostní vyhodnocení 14. ročníku
krajské soutěže obcí v třídění odpadů "My už
třídit umíme!", kterou organizoval Plzeňský
kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a. s., a Regionální
rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.
Slavnostní vyhlášení nejlepších obcí a měst
proběhlo v historických prostorách Muzea a
galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici.

Soutěže se zúčastnilo 491 obcí a měst kraje a byla rozdělena do tří kategorií dle
počtu obyvatel. Naše obec se umístila v kategorii 301-1000 obyvatel na krásném
9 místě.
Tímto bych Vám všem chtěl poděkovat za příkladné třídění odpadu
Luděk Malán
starosta
Vážení,
dne 10. 9. 2019 obecní úřad Kbel organizoval výjezdní schůzi přeštického
mikroregionu. Navštívilo nás 18 starostů z okolních vesnic, které jsem provedl
naší obcí. Zhlédli jsme společně multifunkční hřiště, hasičárnu, opravenou faru i
nově zrekonstruované prostory obecního úřadu.
Tento sraz jsme zakončili v “Hospůdce na Návsi” schůzí, kde jsem zúčastněné
seznámil jak s činností našeho úřadu, tak i s plány do budoucna.
Luděk Malán
starosta
2

OZNÁMENÍ:
1) Ve dnech 15.11 2019 a 16.11 2019 (pátek a sobota od rána) bude v naší
obci chodit KOMINÍK, Zájemci o jeho služby se mohou již nyní hlásit na OÚ
Kbel.
Změna: p. Šich již kominictví neprovozuje, takže bude chodit nový kominík
pan Tureček, a tím pádem došlo též ke změně ceny za kontrolou a čištění!!!
Místo 420 Kč to bude 600 Kč !!!
Samotné čištění
300 Kč !!!
Pokud někomu nevyhovuje, může si zajistit svého kominíka
2) a) V pondělí 21. 10. 2019 budou ve Kbele a v Malinci opět přistaveny
KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD. Ukládat můžete vše mimo železa a
nebezpečného odpadu!!!
(Ihned po naplnění budou kontejnery odvezeny)
b) Ve středu 23. 10. 2019 se uskuteční
PODZIMNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:
Odpady je možné ukládat na sběrné místo ve Kbele na chodník před OÚ
Přijímány budou následující druhy odpadů:
Oleje v uzavřených nádobách
Olejové filtry, čistící tkaniny a ochr. oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
(absorpční činidla, filtrační materiály)
Chemikálie, které jsou nebezpečné látky nebo je obsahují
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Obaly obsahující nebezpečné látky nebo obaly těmito látkami znečištěné
Brzdové kapaliny a ost. kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
Nepoužitá léčiva (staré léky)
Pneumatiky osobní (bez disků), pneu nákladní – „Avia“ (bez disků)
Olověné akumulátory
Baterie včetně autobaterií
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická a elektronická
zařízení
Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od
obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady
vyprodukované z podnikatelské činnosti!
3) Po rekonstrukci obecního rozhlasu jsou sloupy, na kterých bylo rozhlasové
vedení již nepotřebné. Obecní úřad nabízí bezplatně občanům, kteří by měli o
tyto sloupy zájem, nechť se přihlásí na obecním úřadě a tam jim budou sděleny
podrobnější informace. Sloupy jsou dřevěné a betonové.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní jubilea
V uplynulém čtvrtletí OÚ Kbel blahopřál celkem dvěma jubilantům. Od OÚ
Kbel jedna osoba nad 70 let obdržela dárkový balíček a jedna osoba si místo
balíčku vybrala dárkový poukaz na masérské a pedikérské služby v salonu
Martina v Měčíně.
PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
Divadelní představení „Brouk v hlavě“ v podání ochotnického kroužku
Lužany se uskuteční ve Kbele dne 20. 10. 2018 od 18 hod.
Již tradiční akcí se stal Čertovský jarmark - Benefiční akce pro Elišku, který
se uskuteční dne 30. listopadu od 15 hodin u kbelské hasičárny.

USKUTEČNĚNÉ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ UDÁLOSTI
Dne 31. 8. 2019 pořádal SDH Kbel RYBÁŘSKÉ ZÁVODY u příležitosti
ukončení prázdnin.
Zúčastnilo se 10 dospělých a 9 dětí. Umístění dětí: 1. místo Hřebec Jakub, 2.
místo Hladík Petr, 3. místo Melichar Mikuláš. Umístěni dospělých: 1. místo
Bouzek Tomáš, 2. místo Hromada Tomáš, 3. místo Kukla Bohumil. Počasí
všem soutěžícím přálo. Soutěžní atmosféra byla příjemná a nálada panovala
výborná. Poděkování patří organizátorům i sponzorům akce.
Dne 14. 9. 2019 se konal v kulturním domě ve Kbele

SRAZ ŠKOLÁKŮ

Sešli se zde spolužáci

narození v rozmezí

let 1942 – 1948.
Z 90 pozvaných osob se jich zúčastnilo 36.
Pokračování přepisu kbelské kroniky na následujícím listu:
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Dne 18. února t.r. expedovala do Kbela fa „Tatra“ svůj plynový vůz a Ing Šmidrkal
z Klatov promluvil o výcviku v plynové komoře. Účastníci ze Kbela a z Nové Vsi a přes
100 dětí bylo v plynové komoře a zažilo účinky dráždivého plynu a přesvědčilo se o
důležitosti masky. Druhého dne 19. Února, dle programu, týž řečník přednášel na téma:
„Masky a bojové plyny“. Mnoho vděčných posluchačů zatleskalo výbornému řečníkovi.
Dne 7. března oslaveny byly 87. narozeniny pana presidenta – Osvoboditele
T. G. Masaryka. Význam práce pres. – Osvoboditele zhodnotil říd. uč. M. Hořký. Děti
přednesly básně a zpěvácký spolek zapěl sbory „ Sláva Tobě“ a „Teče voda, teče“.
Dne 14. března učitelka M. Kizlingerová přednesla krásnou a procítěnou přednášku na
téma „S. P. O.“.
Ve dnech 20. a 21. února t. r. přednesl učitel Hřebec v obcích ve Kbele pro děti a dospělé
v Malinci a v Jíně přednášku se světelnými obrazy „Z dob slávy a utrpení národa českého.
Na ukončení akce brannosti bylo pořádáno dne 14. března t. r. divadelní představení
„Evropa hoří“. Divadlo se mělo na všeobecnou žádost opakovati, ale onemocněním učitelky
M. Kizlingerové bylo od úmyslu upuštěno. Pan děkan J. Vaněk daroval na výlohy s touto
akcí spojené Kč 50 -, kterémuž tímto patří dík.
Na Bílou sobotu uctěna byla památka válečných obětí dvouminutovým tichem. Signál ticha
byl dán hasičskou trubkou a zvoněním. Několik občanů – hasičů sešlo se před pomníkem
padlých, aby vzdali čest padlým a zemřelým válečným hrdinům. Školní dítky uvily věnec a
položily před pomník. Také branci, kteří šli k odvodu, opatřili věnec a položili před pomník.
V den odvodu pak říd. uč. M. Hořký jim připomněl povinnosti vojáka Československé
republiky.
Dne 25. května t. r. oslavovali jsme narozeniny našeho pana presidenta dr. Eduarda Beneše.
Slavnost pořádána byla před pomníkem padlých. V přednášce říd. uč. M. Hořký promluvil o
životu a životní práci pana presidenta. Po proslovu školní dítky přednesly vhodné básně.
Slavnost byla zakončena hymnami.
K uctění 19. narozenin našeho státu dne 28. října 1937 pořádána byla slavnost před
pomníkem padlých. Žáci přednesli vhodné básně, zapěli písně a říd. uč. M. Hořký promluvil
o obětech naší svobody. Slavnost byla zakončena hymnami.
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Na pamět presidenta Osvoboditele

Tomáše Garique Masaryka
Který zemřel v úterý čtrnáctého září roku tisícího devítistého třicátého sedmého ve tři
hodiny dvacet devět minut po půlnoci, právě když naplnil osmdesát sedm let, šest měsíců a
sedm dní svého života.
Bylo čtrnáctého září 1937. Vítalo nás zachmuřené jitro. Sluníčko jen zasvitlo a zase se
schovalo. Jak by ne - vždyť odešel nám nejmilejší přítel, největší muž v našem státě – zemřel
nám na zámku v Lánech náš tatíček president Osvoboditel T. G. Masaryk. Zemřel nám muž
vzácných ctností, ideálů – muž činů a práce. Zemřel nám ve své tělesné schráně, ale duševně
žije v nás; vždyť jsme – a můžeme se tím hrdě chlubiti – jeho žáci.
Dne 21. Září 1937 konal se pohřeb. Tisíce a tisíce lidí přišlo se pokloniti a rozloučiti
s velikým mrtvým. Další pak smutně přihlíželi smutečním obřadům a smutečnímu průvodu.
Nad rakví našeho Osvoboditele rozloučil se výstižnou a krásnou přednáškou pan president
Dr. Eduard Beneš a slovy „Presidente – Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich
rukou, věrni zůstaneme!“ slavnostně nás všechny zavázal k radostnému plnění svých
povinností k udržení svobodného státu.
Pohřební průvod prošel Prahou na Wilsonovo nádraží, kde rakev vložena byla na katafalk
na železničním voze umístěný a odvezena do Lán, kde byl uložen k dočasnému spánku vedle
své paní Charloty Masarykové.
Úmrtí
24. ledna t. r. zemřel v Praze bývalý řídící učitel Antonín Rath. Při zdejší škole působil od
1. dubna 1924 do 1. září 1936.
20. září došlo smuteční parte, že zemřel bývalý farář zdejší, nyní děkan v Černilově pan
Josef Ungr.
Sbírky v roce 1937
V letošním roce konáno bylo několik sbírek. Sbírka pro Č. Č. K. vynesla 35- Kč, pro Matici
osvětovou vynesla 28.25 Kč, sbírka ku dni Svátku matek vynesla 23.70 Kč, sbírka pro
Okresní péči o mládež vynesla 16.90 Kč. Byla vykonána také pro pohořelého Skalu ze
Stropčic. Vybraný výtěžek zaslán byl určenému účelu.
Dary
Obec darovala na úpravu silnic a rozšíření silnic v obcích Kč 2 000.- přeštickému okresu.
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RETROSONDY
PREMIÉRA A SOUČASNĚ DERNIÉRA PLÁNOVANÉ NOVÉ RUBRIKY
2. ČÁST

POTRAVINY A STRAVOVÁNÍ V ZRCADLE VZPOMÍNEK
Spojením zkušeností mých a manželových se zkušenostmi manželů Míkových
jsem zpracovala anketní otázky z pohledu naší generace (40 – 50tiletých). Je
veliká škoda, že nikdo z nejstarších se s námi nepodělil o své vzpomínky.
POTRAVINY A STRAVOVÁNÍ V ZRCADLE VZPOMÍNEK
1. Které potraviny byly základem běžného jídelníčku?
mléko, brambory těstoviny (výrazně užší sortiment druhů), rýže, máslo, kořenová zelenina,
maso, sýr (jen několik druhů), vajíčka
2. Co bylo výhradně (nebo téměř výhradně) z Vaší vlastní domácí produkce?
kořenová zelenina, vajíčka, tvaroh, brambory, maso – kachna, slepice, kuře, husa, prase,
králík
3. Jak jste potraviny uchovávali, když nebyly chladničky a mrazáky?
krátkodobě – sklep, špajz; jinak zavařováním
4. Kdy přibližně si Vaše rodina pořídila první chladničku a kdy mrazák?
lednici jsme měli, mrazák – 1986 (ale jen dvoupřihrádkový – velký až po r. 1990), 1988
5. Co bylo skutečně svátečním pokrmem a dnes je zcela běžnou až všední záležitostí?
vdolky, svíčková, řízky
6. Které potraviny jste v počátku života vůbec neznali a v kolika letech jste je poprvé
ochutnali?
avokádo, liči, papája, mango, datle, kaki, fíky, mochyně, pomelo, tortilla, kiwi, artyčok…
7. Je nějaká potravina, která byla kdysi běžná a dnes je spíše vzácná?
nutrie, tuřín (v sever. Čechách jsme mu říkali dumlik), jedlé červené jeřabiny, pupava…
8. Co bylo největší pochoutkou Vašeho dětství: a) nejčastější – krupicová kaše, rýžová kaše
b) nejzřídkavější – meloun, pomeranče, banány, mandarinky
9. Čeho (ze základních potravin) byl v dané době kritický nedostatek? Zažili jste někdy
skutečný hlad?
maso, ovoce, zelenina, My skutečný hlad naštěstí nezažili.
10. Které potraviny se v konzumu prodávaly výrazně jinou formou, než v současné době
mléko – sáčky nebo ve skle, kysané zelí na váhu ze sudu, turecký med – volně, limonády jen
ve skle, uzeniny – volně, vše se balilo jen do papíru (neexistoval mikrotén a igelitky byly
vzácností
11. Co Vás nejvíce potěšilo, že se začalo v konzumu prodávat a dříve to možné nebylo?
každá nová potravina, která se po roce 1989 nově objevila, nás potěšila
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12. Co se Vám vybaví v souvislosti se slovy FRONTY a PODPULTOVÉ ZBOŽÍ?
maso, drogistické zboží, tuzex, auta, motorky, stavební materiál, citrusové ovoce a banány,
13. Co bylo dříve lepší, dostupnější, kvalitnější,……než dnes?
uzeniny byly z masa, majolka z vajec, turecký med a gumoví hadi chutnali jinak a lépe
dostupnější nebylo nic,
14. Je něco, co rádi alespoň občas jíte a víte, že to v současné době jí málokdo?
tučné maso, chrupavky, špenát z kopřiv
15. Co naopak naprosto odmítáte, přestože to jí většina lidí?
brokolici, výrobky ze sóji, maso ze savců
16. Co Vás v mládí nutili jíst (z důvodu: „musíš to sníst, protože je to – zdravé, výživné,
zasytí to, nic jiného nemáme…..“)?
špenát – je zdravý a má hodně železa, mrkev – na zrak, slepičí polévku, na které plavala
vrstva žlutého tuku …
17. Jakou nejpodivnější věc jste snědli, kdy a proč?
raci – před 10 lety, byli chutní, nutrie – loni naposledy, též chutné, obrovský krab – před 20
lety, ze zvědavosti a díky příležitosti , velmi dobrý
18. Podělte se s námi o recept zavátý zapomněním, který dosud ve Vaší rodině úspěšně
přežívá.

VÁNOČNÍ BUCHTA rodiny Míkových
1 kg polohrubé mouky, 250g másla rozehřát, 2 hrnky mléka, 4-5 vajec, ¾ hrnku cukru,
1 prášek do pečiva, 1 sáček kvasnic, sůl
Z těsta udělám oválné placky cca 2cm (asi 9 ks). Na jednu polovinu placky nanesu povidla,
mák nebo tvaroh …ne úplně k okrajům (ten potřu sádlem) a přiklopím druhou polovinou
placky a pořádně okraje uzavřu a opět celou buchtu potřu sádlem. Upeču a nechám do
druhého dne vychladnout.
Druhý den nakrájím na 3cm kousky. Ty namáčím v medu a sádle: med rozpustím v hrnci a
až začne probublávat, přidám sádlo a nechám ingredience spojit. Poté buchty opatrně
namáčím (počítám do 30), nechám okapat a obaluji v nastrouhaném perníku, který jsem
nechala v troubě usušit.
Všem, kdo tento recept vyzkouší, přeji dobrou chuť. (Pavla Míková)
Vydal v roce 2019
Obecní úřad Kbel, Kbel 37, 34012 Švihov, tel. číslo: 376 395 166
starosta: Luděk Malán. tel. číslo: 723 520 726
email: kbel@obecni-urad.net www: www.obec-kbel.cz
V případě dotazů týkajících se Kbelského oběžníku kontaktujte paní Mgr. Izabelu Viktorovou – email:
izabelaviktorova@seznam.cz, tel. 376 395 100
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