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

3. čtvrtletí 2020
Slovo úvodem
Zdravím Vás milí spoluobčané,
v minulém vydání jsem vyslovil názor, že se naše životy pomalu vracejí k
normálu. Bohužel, mýlil jsem se. Covid nás neopustil, je tu stále s námi a soudě
dle čísel uváděných každodenně ve zprávách, to vypadá, že je mnohem silnější
než na jaře.
Žádám Vás tímto o dodržování nařízených doporučení, abychom se alespoň
pokusili nákaze vzdorovat.
Ve zkratce Vás seznámím s obsahem jednání na výroční schůzi v Malinci.
Nemusel bych, ale účast na schůzi byla mizivá - doufám, že důvodem byla
obava z nákazy.
V současné době se opravují dva úseky vozovky pod Babicemi, pokládá se
balený povrch. Průběžně probíhá obnova staré úvozové cesty v Nové Vsi.
Správa a údržba silnic Přeštice nám po naší žádosti opravila dvě propadlé
kanálové vpusti před hospodou ve Kbele a označila kraje vozovky v celé
křižovatce, rovněž u hospody. Do konce prosince bude dokončena rekonstrukce
veřejného osvětlení v Malinci. Jedná se o výměnu starých, nevyhovujících světel
za nové, úsporné LED osvětlení.
Stále nabízíme k pronájmu prodejnu potravin ve Kbele. Pár zájemců se přijelo
i podívat. Byl bych velmi rád, kdyby si to vzal za své někdo z našich občanů.
Stačí pouze živnostenský list, registrace EET, několik desítek tisíc na rozjezd.
A pak už jen doufat, že všichni začnou konzum maximálně využívat. Nájem
bude za symbolickou jednu korunu českou. Po domluvě je obec ochotna
1

prodejnu vybavit chladící vitrínou, popřípadě dalším vybavením. Snažili jsme
se obslužnost zajistit pojízdnou prodejnou, leč s negativním výsledkem. Nyní
jsme řešili možnost dovozu pouze pečiva a mléčných výrobků. O výsledku
naleznete podrobnější informace v rubrice „UPOZORNĚNÍ“ bod 3 a). Krátkodobě
jsme pronajali sklad za prodejnou na skladování zeleniny.
Jistě jste si všimli prací kolem hospody. Po srovnání povrchu byla položena
dlažba a bude postavena pergola pro letní sezení.
Máme za sebou volby do Plzeňského kraje s průměrnou účastí. Děkuji všem,
kteří se zúčastnili. Můj dík patří zejména všem členům volebních komisí ve
Kbele i v Malinci, kteří i přes možné riziko onemocnění zvládli svůj úkol na
jedničku.
Závěrem Vám všem přeji pevné zdraví.
Váš starosta .

USNESENÍ
z II. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kbel ze dne 24. 9. 2020
A/ ZO bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru
2. Zprávu o činnosti kulturní komise
3. Zprávu místostarosty ohledně odpadového hospodářství
B/ ZO schvaluje:
1. Program veřejného zasedání
2. Žádost o finanční příspěvek 1.500,- Kč pro základní organizaci Českého
svazu včelařů Měčín
3. Smlouvu Města Přeštice o finanční spoluúčasti obce na úhradě nákladů
pečovatelské služby
4. Smlouvu o pronájmu části prodejny ve Kbele jako sklad zeleniny.

Luděk Malán

Petr Kosan

starosta obce

místostarosta obce
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Obecní úřad Kbel vyhlašuje poptávku
na poskytovatele služby:
Zimní údržba obecních cest
pro období zima 2020/2021
Služba, o kterou má obec zájem, spočívá v odstraňování sněhu z obecních
cest a podle poptávky obce v posypu soli. Zájemci předloží písemnou nabídku
obecnímu úřadu Kbel nebo ji mohou zaslat na e-mail obce:
kbel@obecni-urad.net.
Nejpozději do 31. 10. 2020
Písemná nabídka by měla obsahovat:
- cenu za protahování sněhu
- cenu za posyp soli
- strojové vybavení poskytovatele, kterým bude službu provádět.
Požadavky na poskytovatele:
–
–

vlastní strojové vybavení (např. traktor, zařízení na posyp soli)
prostor na uskladnění soli v objemu cca 7t.

S případnými dotazy se obraťte na Luďka Malána, t. č. 602932171

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulém období od června do konce října OÚ Kbel blahopřál
(a bude blahopřát) celkem 12 jubilantům.
Po uzávěrce minulého čísla Kbelských listů mi napsala paní Jitka Palánová
zajímavou informaci, která zaujme jistě všechny rodáky naší obce. Cituji:
„ 4. 5. 2020 oslavila rodačka ze Kbela, maminka paní Květuše Konrádová,
rozená Bártová, 100 let věku. Je dcerou Otakara a Boženy Bártových, kteří
vlastnili hospodu ve Kbele. Děda byl také členem dobrovolných hasičů.
Napsat Vám mně napadlo poté, kdy jsem si přečetla Kbelský čtvrtletník.
Jitka Palánová“
Paní Palánová s maminkou žijí v Ústí nad Labem. Jistě je pro nás všechny milé
zjištění, že i tak daleko od rodné hroudy a v tak pokročilém věku mají obě paní
stále zájem o dění v naší obci a naše Kbelské listy si čtou i u nich na severu.
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A protože věřím, že i toto číslo si přečtou, chci za všechny naše občany paní
Konrádové poblahopřát alespoň dodatečně k jejímu úctyhodnému jubileu.
My všichni jí jistě upřímně přejeme hlavně zdraví a ještě dosti šťastných chvil
do budoucna.

KULTURNÍ UDÁLOSTI
Uskutečněné společenské a sportovní akce
Zpráva z akcí SDH Kbel, které se uskutečnily během prázdnin a v září:
Dne 22. 8. 2020 sdružení uspořádalo rybářské závody na ukončení prázdnin
pro děti i dospělé. Závodů se zúčastnilo 10 dětí a 9 dospělých.
Umístění dětí:
1. místo Jakub Hromada, 2. místo Jakub Hřebec, 3. místo Eva Polívková.
Umístění dospělých:
1.
místo
Tomáš
Bouzek,
2.
místo
Magda
Nezbedová,
3.
místo
Aneta Štalmachová.
Absolutním vítězem celého závodu byl Jakub Hromada.
Největší úlovek měla Eva Polívková, která chytila kapra dlouhého 65 cm
Soutěžící do 3. místa obdrželi diplom a stojánek se zlatou rybkou. Též byli
odměněni různými rybářskými potřebami (rybářská sedačka, krmení pro ryby,
rybářská trička, naviják, háčky na chytání ryb). Všechny děti obdržely balíčky se
sladkostmi.
Na financování akce se OÚ Kbel podílel příspěvkem 1 000,- Kč.
Dne 19. 9. 2020 uspořádali hasiči 2. ročník nohejbalového turnaje.
Zúčastnilo se 8 družstev. Byla to družstva ze Kbela, z Vlčí a z Nové Vsi.
Umístění družstev: 1. místo Václav Hrabík, Antonín Karnet, Václav Hrabík,
2. místo Václav Janota, Petr Janota, Michal Pavlíček,
3. místo Jan Hajšman, Daniel Hajšman, Eliška Krýzlová.
Ceny: 1. místo - malý soudek piva a 3 x sportovní taška velká,
2. místo 3 x sportovní taška menší, 3. místo - 3 x sportovní batohy.
Turnaj podpořil OÚ Kbel zakoupením 30 špekáčků.
Akce Ochotnického spolku Kbel:
Dne 18. 7. 2020 uspořádali ochotníci maškarní bál pro dospělé, který byl
z důvodu vládních opatření proti koronaviru v březnu zrušen. Účast byla
opravdu hojná a lidé si po pauze vynucené celosvětovou situací opět alespoň na
chvíli zakusili svobodnou zábavu. Letos bohužel naposledy.
Pokračování přepisu kbelské kroniky na následujícím listu:
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Hřbitovní řád
Letošním rokem vešel v platnost úředně schválený hřbitovní řád, který jest uložen u obce.
Pohyb obyvatelstva
V letošním roce narodilo se v obci 9 dětí , ve Kbele 5, v Nové Vsi 3 a v Babicích 1. Zemřelo
5 osob, všechny ze Kbela. Nejstarší ze zemřelých osadníků byla Magdaléna Červená z Vlčí,
které bylo 93 let a 7 měs.
Svateb bylo 6, ze Kbela 2, z Nové Vsi 3 a z Babic 1.
Do církve řím. katol. vrátily se 4 osoby.
CPo.
V letošním roce rozšířeny byly složky CPo o mnoho členů, takže nynější sestava CPo jest
taková: Velitelem jest Matěj Maršálek, předsedou starosta obce J. Šmér, pořádkovou a
bezpečnostní službu koná 11 členů, poplachovou službu koná 7 členů, požární službu koná
17 členů, zastírací službu koná 6 členů, samaritskou službu koná 17 členů, spojovací a
zpravodajskou službu koná 8 členů a zákopnickou službu koná 5 členů.
Výnosem okres. Úřadu byly uspořádány samaritské kursy v zimě r. 1936. Také v letošním
roce, 28. listopadu, byl uspořádán samaritský kurs v Měčíně. Obou těchto kursů se členové
samaritské služby zúčastnili.
Jako příprava pro velká cvičení v oblasti Západních Čech bylo vyhlášeno několik místních
i okresních poplachů. V červnu t. r. konalo se pak velké cvičení CPo. Toto cvičení bylo
spojeno se zatemněním obcí. Po dobu cvičení byla ve zdejší obci nejpřísnější pohotovost.
Proti náletům letců bojováno bylo pasivně. Na Půtovic vršku byla hlídka poplachová v síle
dvou mužů, kteří máváním velikým praporem dali znamení hlídce ukryté ve věži. Ta ihned
šturmováním oznámila nálet nepřátelských letadel. Po vyhlášení poplachu byly všechny
složky v činnosti – nebylo závad. Obyvatelstvo chovalo se dle dispozic pro letecké
nebezpečí. Všechny hlídky komandovány byly z velitelství umístěné v host. O. Bárty.
Pro případ války byl vypracován učitelem J. Němcem plán obce a krytů – sklepů, do kterých
obyvatelé po vyhlášení poplachu se odebéřou.
Poplachový zvon pro Novou Ves
Usnesením obecní rady ze dne 24. 11., finanční komise ze dne 27. 11. a obecního
zastupitelstva ze dne 28. 11. byl objednán pro Novou Ves zvon ve váze 14 kg v tónu E´´´
V ceně 473.60 Kč. Zvon dodala fa Rudolf Perner, zvonařství, Suché Vrbné u Čes.
Budějovic.
Radiopřijímače
Počet radiopřijímačů ve zdejší obci v letošním roce se zvětšil o 5. Je jich celkem 11. Snad na
rozšíření měla vliv soutěž na miliontého posluchače, který byl cennými darky odměněn.
Družstva
K „Družstvu pro rozvod elektrické energie“ nepřistoupil v letošním roce nikdo.
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Nákupní družstvo ZKD zvětšilo počet členů ze 111 loňského roku na 131 členů roku
letošního.
Kampelička
Kampelička „Spořitelní a záložní spolek“ vykazovala ku dni 31. prosince 1937 vkladů
v částce 1, 423 . 647 . 65, na výpůjčkách Kč 1, 093 . 521 . 65.
Čistý zisk činil Kč 3 . 102 . 62. Na akci ošacovací a stravovací darovala Kč 150.- .
Společenské soužití
Spor mezi Frant. Svobodou a obcí z loňského roku vyřešen tak, že obec prodala přídělcům do
jejich vlastnictví jmenovanou cestu a tím právo volného užívání (ježdění, vodění dobytka)
odpadlo. Jiných sporů v této obci nebylo; občané žili klidně – v sousedské lásce.
Viděl 8. Července 1946
František Kovářík
Okresní osvětový inspektor
V PŘEŠTICÍCH.

Viděl 29. 6. 1939
Mat. Hořký.

Povětrnost
Zima roku 1938 byla dosti nestálá střídavě mrzlo a oblevovalo. Jaro začalo dosti brzy již
v březnu se mohlo síti , a kdo si nepopílil, sel pak až koncem května neboť duben a květen
byl abnormálně mokrý že se v polích nemohlo nic pracovati. I léto bylo dosti deštivé tak že
se žňové práce hodně pozdrželi. Podzim byl dosti příznivý a všechny podzimní práce byly
včas ukončeny.
Kulturní hlídka
Dne 7. Března prvně vzpomínáno narozenin zesnulého prvního pana prezidenta
osvoboditele T. G. Masaryka. Místní osvětová komise spolu s dobrovolným sborem hasičů
zapálili na jeho paměť vatru jíž zúčastnilo se hojně obyvatelstva místního i z okolních obcí i
školní dítky které přednesli různé básně za vedení učitelského sboru na konec pak zazpívány
národní hymny.
Populace
Roku 1938 narozeni: Viktora Jan ve Kbele č. 21 syn rolníka Jana Viktory, Němec Oldřich
ve Kbele č. 9 syn Josefa Němce učitele, Míková Marie Nová Ves č 39 dcera Václava Míky
zemědělce Červená Marie ve Kbele č 52 dcera Františka Červeného zemědělce a dělníka
v pivováře v Plzni.
Svatby
Svatbu měli tento rok Václav Rašplička rolník a zedník ze Kbela č.p. 39 s Filomenou
Berkovcovou z Nové Vsi č 7. a Frant Svoboda ze Kbela rolník č.p. 15 s Antonii Markovou
z Letova okr. Plánice
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Poznámka: obzvláště druhá strana přepisu obsahuje mnoho gramatických chyb, ale v zájmu
věrnosti přepisu „do slova a do písmene“ byly ponechány neopravené.

Upozornění
1. Možnost objednání kominických prací
Obecní úřad Kbel nabízí možnost společného objednání kominických
prací: Kominictví - pan Tureček tel.: 736 777 188
Datum provedení:
23. 10. 2020 / pátek / ráno od 8.00 hodin
24. 10. 2020 /sobota/ ráno od 8.00 hodin
Bude prováděna kontrola + čištění komínů = 600 Kč , samotné čištění bude
za 300 Kč /pokud někdo nebude mít zájem o obě služby domluví si to
přímo s kominíkem /
Upozorňujeme občany, že kominík půjde pouze do těch domácností, které se
nahlásí do seznamu, který se shromažďuje na Obecním úřadě do
21.10.2020 !!! tel.č. 376 395 166
.2. Možnost odebírání obědů z Měčína
Hospůdka „U Šimánků“ nabízí možnost rozvozu obědů v Měčíně a blízkém
okolí. Doprava zdarma v době od 9:30 do 11:00. Cena oběda včetně polévky je
70,- Kč. Důchodcům by OÚ částku dotoval 20,- Kč.
Nabídka menu je vyhotovena vždy týden dopředu.
Objednávky jídel je možné provádět telefonicky na čísle 722 949 082 nebo
prostřednictvím objednávkového listu.
Doobjednat nebo zrušit objednávku je možné ještě tentýž den do 8:00 hod.
Denně je výběr ze 3 druhů hlavních jídel a jednoho druhu polévky.
Jídla jsou dodávána v menu boxech nebo termoboxech.
3. Hledá se zájemce o
a) Nájem a provozování kbelské prodejny
Dokud se nenajde stálý provozovatel prodejny, nabízí se občanům alespoň
alternativní možnost dovozu předem objednaného pečiva a mléčných výrobků.
Tento omezený sortiment by dovážel pan Fiala, který má pekařství v Přešticích
na náměstí a občanům by objednané zboží vydávala paní hospodská . Tuto
možnost lze ale zrealizovat jen po potvrzeném zájmu adekvátního počtu
obyvatel obce o takovou službu. Takže zájemci se musí nahlásit na OÚ Kbel.
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b) nájem garáže v Malinci, kterou doposud měl v nájmu dopravní podnik pro
autobus – podmínky možnosti pronájmu jsou upřesněny na obecních stránkách a
vývěsce
c) provádění zimní údržby obecních komunikací
d) osvojení psa malé rasy (bílé srsti), který byl nalezen v obci Malinec (foto u
starosty)
e) pronájem 2 místností (nebytové prostory) - dříve kanceláře bývalého OÚ
Veškeré potřebné podrobnější informace získáte na OÚ Kbel.
4. V příloze Kbelských listů najdou občané pro případ potřeby ceník
pečovatelské služby v Přešticích.
______________________________________________________________
Milí spoluobčané,
Ačkoli současná situace je pro nás všechny bezesporu náročná, nezapomínejme na dobře
známé a pravdivé „S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP“
A proto drobná douška pro alespoň malý – ač možná i trochu ironií pokřivený – úsměv.

zdroj Dikobraz

Vydal v roce 2020
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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