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

1. čtvrtletí 2022

Veselé a příjemné svátky velikonoční
Vám přejí zastupitelé OÚ Kbel.
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Vážení spoluobčané.
Ihned na úvod bych Vám rád popřál klidné prožití velikonočních svátků, poprvé po dlouhé
době bez jakýchkoliv omezení.
V Malinci se 28. 3. 2022 konala veřejná schůze obecního zastupitelstva, jsem velice potěšen
Vaší účastí, je vidět, že Vám dění v obci není lhostejné. Děkuji Vám.
V krátkosti shrnu, jak jsme pokročili v našich plánech pro letošní rok.
Zdražení poplatků za komunální odpad jste si zcela jistě všimli, podotýkám, že jsme neměli
jinou možnost, jelikož nám služby zdražila i naše svozová firma, stejně jako se zdražují i jiné
produkty (energie, pohonné hmoty, odměny zaměstnanců) a mohl bych takto dál pokračovat.
Tímto vyzývám občany, včetně chalupářů a i nájemců v pronajatých bytech či nemovitostech,
kteří si ještě nezakoupili známku na svoz odpadů, mají čas max. do 30. 4. 2022, následně tyto
budou vymáhány advokátní kanceláří.
Koncem března jsme započali s rekonstrukcí vozovky do Nové Vsi. Z výběrového řízení jsme
dle cenových nabídek vybrali cenově nejnižší firmu, která položila nový asfaltový koberec, a
postupně budou dodělávat krajnici.
V nejbližší době budou opraveny výtluky směrem z Mečkova na Hráz, krajnice v Malinci
naproti aut. zastávce, před garáží v Malinci a na výjezdu z Malince směr Měčín.
V současné době je aktuální inzerát na pronájem krámu a hospody, kdyby se do toho někomu
z Vás chtělo, určitě se mi ozvěte.
Jako každý rok máme naplánováno očkování psů po vesnicích, přesný termín vyhlásíme
rozhlasem, budou zveřejněny na našich webových stránkách či vyvěšeny ve vývěskách.
Každoroční svoz objemného a nebezpečného odpadu plánujeme v květnu, termín upřesníme.
V sobotu 23. 4. 2022 Vás zvu na úklid okolí našich obcí (kolem vozovek). Sraz bude v 9.30
hod u hasičárny ve Kbele. Občerstvení- buřty, limo, pivo zajištěno.

Děkuji Vám. Užívejte krásné jarní dny.

Luděk Malán

Pokračování přepisu kbelské kroniky na následujícím listu. Dokončení roku 1940. V příštím čísle Kbelských listů
se přeneseme do roku 1952, kdy bylo psaní kroniky obnoveno.
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Pomník padlých
Pomník na památku padlým v první válce bylo nařízeno zbaviti nadpisů o prezidentu T. g.
Masarykovi a osvobození naší milé republiky.
Noční hlídky
Již loňského roku byli nařízeny noční hlídky a zatemňování, tak i letos jsou dodržovány a
přísněji kontrolovány.
Zrušení círk. svátků
Z nařízení říšského protektora byly zrušeny některé řím. Kat. svátky. Jana Nepom., Cirila a
Metoděje, Jana Husa, Petra a Pavla sv. Václava 28 října, a některé Marianské svátky. Na
dušičky a vše svaté se nesměly hroby osvětlovati za čež byl hrobník zodpověden rosvěcovaly
si lidé doma kdo co měl na pamět svých milých.
Kontrola cenová
V srpnu byly vyslány po obcích cenové kontroly i do naší obce přišla a pokutovala Barboru
Hodaňovou za předražování másla pokutou 100 K.
Zemědělská komise
Byla sestavena zemědělská komise která rozepisovala kontingent obci vyměřený a
zajišťovala hovězí i vepřový dobytek který lidé neradi dávali. Bože kdopak by byl Němcům
něco rád dal. První komise se sestavovala: úřadující náměstek starosty Vojtěch Karhan,
Josef Kovářík Nová Ves č 6., Václav Šiling, Josef Hodaň č 44
Pohyb obyvatelstva
Narodili se:
Brůhová Marie dcera Josefa Brůhy ve Kbele č 26. Hrabíková Anna dcera Václava Hrabíka
ve Kbele č 40. Duchková Marie dcera Václava Duchka němce ve Kbele č 27. Šlajsová
Boženka dcera Františka Šlajse zedník ve Kbele č 48. Šip Jiří syn Františka Šípa tesař.
dělníka ve Kbele č 22. Majdlová Marie dcera Ing. Frant Majdla v Plzni. Žižkovská Marie
dcera řezníka V. Žižkovského č. 49. Němcová Anna dcera učitele Josefa Němce Kbel č 9.
Hřebec Frant. syn Marie Hřebcové Kbel č 55. Berkovcová Božena dcera Vojtěcha Berkovce
Nová Ves č 7. Strejc Václav syn Jana Strejce holiče Kbel č 27. Moravec Václav syn Václava
Moravce les. haj. Babice
Sňatky
Bošek Josef zedník za Kbela č 9. s Marií Tíkalovou ze Třebýciny, Svobodová Marie ze
Kbela č 15. s Aloisem Cibulkou z Mečkova, Květa Bártová Kbel č 41. s Václavem
Moravcem uprchlíkem z pohraničí, Duchek Václav cestař Kbel č 51. Barborou Hořkou ze
Zálesí. Stuchl Václav zedník z Babic č 13 s Annou Karáskovou z Hráze.
rok 1942 Maršálková Marie z Babic s Frant. Koubou z Nedanic kovář u škodů
Anna Bohrová z Babic s Emanem Tikalem dělníka z Třebýciny. Duchek Stanislav Nová
Ves č 1. tesař s M. Volfovou z Nedanic. Šilingr Josef elektrikář ze Kbela č 6. s Annou
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Altmanovou Nová Ves č 2. Turhobrová Marie Nová Ves č 18. s Zábranem V., Mašat Josef
Nová Ves č. s Marií Hetlerovou Nová Ves č 19.
Úmrtí
Dolejšová Filomena z Babic vdova po Janu Dolejšovi; zůstali 2 sirotci nezletilí syn 16. Letý
a dcera 12. Letá, Baumruk Václav z Nové Vsi manžel obchodnice přišel při práci v lese o
zrak. Děcko Jiřího marka dělníka při sběru smoly v Poříčí. Zábranová výměnkářka ze Zálesí
pochována do Horšic. Jan Pánek holič ve Kbele č 2. Netrvalová Josefa ze Kbela č 49. Kubík
František mistr truhlářský na odpočinku snad poslední v tomto kraji který byl zůčastněn
roku 1881 okupace Bosny a Hercegoviny rakouskem; rodák z Měčína usadil se roku 1886
zde a začal pracovati samostatně v nájmu v č. 3. Později v č 9. A svou pílí a jeho manželky
dopracoval se tak, že si koupil nynější chalupu bývalý selský dvůr u Půtů. a k tomu
přikoupil několik korců polí. Stáří měl klidné a i smrt měl lehkou.
Vánoce
Vánoce tohoto roku byly velmi smutné již z ohledu na podzimní zatýkání a popravování
studentů v Praze na rozkaz K. H. Franka
Zásobování
Již se u nás začala ukazovati bída kdežto němci měli všeho dost. Náš Václav Duchek a
Cibulka si docházeli pro aprovisaci do Klatov a i pro peněžitou podporu, dostávali od němců
ovšem z naší státní pokladny. Duchek pobíral mimo potravin 900 K Cibulka 300 K
Obecní a školská knihovna
Po revisi veřejné a školní knihovny byli odstraněny všechny knihy vlastenecké, knihy o
pánech presidentech Masaryka a hlavně Beneše a knihy legionářské.
Knihovna měla až do tohoto roku 196 svazků z nich byly zničeny 4 svazky, zapečetěno 8
svazků, vyřaděno 39 svazků celkem 51 svazků.
Odstraněny byli knihy některé od spisovatelů následujících
Alois Jirásek Mrázek Hašek Zeman Šindelár Nováková Stašek Kopta
Lauseger
Vrba
Baar Medek Benešová Vlasák
Bartoš Sulka
Matoušek
Rais
Maria Rakous Obrátil
Zbylo v knihovně tudíž celkem 145 svazků

Letopisecká komise na schůzce ze dne 28./I 48 přečetla a přezkoumala zápisy za rok 1938
jež schválila.
Václav Černý
Místní národní výbor Kbel
Josef Brůha
kronikář
spr. okr. Přeštice
Vojtěch Bošek
Josef Falout
Předseda MNV
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USNESENÍ
z I. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kbel ze dne 28. 3. 2022
A/ ZO bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.

Zprávu kontrolního výboru
Zprávu o činnosti kulturní komise
Zprávu finančního výboru
Zprávu o odpadovém hospodářství
Zprávu inventarizační komise

B/ ZO schvaluje:
1. Program veřejného zasedání
2. Žádost o poskytnutí účelové dotace k zajištění dopravní obslužnosti na rok 2022 ve
výši 16.610 Kč
3. Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti č. IV- 12- 0012717/ VB/ 01

Luděk Malán
starosta obce

KULTURNÍ UDÁLOSTI
Uskutečněné společenské a sportovní akce
Paní Jaroslava Pittrová OÚ zaslala zprávu z výroční valné hromady SDH okrsku č. 8 Horšice.
Dne 26.3. 2022 se konala výroční valná hromada SDH okrsku č. 8 Horšice v Malinci. Sešli se
zástupci všech sborů okrsku - Malinec, Skašov, Kbel, Horšice, Vlčí, Újezd, Týniště, Dolce.
Zúčastnili se také hosté z okrsku č.7 Přeštice - p. Mráz, p. Cibulka a p. Krs. Na programu bylo
projednání okrskové soutěže, která se bude konat na Dolcích dne 4.6. 2022. Dále se zhodnotil
minulý rok.
SDH Vlčí uspořádá hasičskou soutěž v požárním sportu o pohár starosty obce Vlčí dne
10.9. 2022 a SDH Dolce také uspořádá hasičskou soutěž dne 20.8. 2022.
Dále se projednalo školení velitelů výjezdových jednotek SDH, které se uskuteční v říjnu v
Jarově a Dobřanech. Porada starostů SDH se bude konat v listopadu v Jarově.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V uplynulém období od ledna do konce března OÚ Kbel blahopřál celkem osmi jubilantům.
5

OZNÁMENÍ
ZÁMĚR OBCE
Obec Kbel v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/ 2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr:
ZÁMĚR NÁJMU OBECNÍHO MAJETKU
Pronájem nebytových a bytových prostor ve Kbele, č.p. 41, 34012 Švihov.
-

pronájem hospody s příslušenstvím
pronájem bytu 2+kk (podmínkou provozování pohostinství)
pronájem nebyt. prostor - prodejna potravin.

Pronájem možný od 1. 5. 2022
Bližší informace na t.č. 602932171 pan Malán
Kbel 37, 340 12 Švihov
E-mail: kbel@obecni-urad.net, IČO: 00256749

POMÁHEJ UKRAJINĚ
Neziskové organizace se spojily a vytvořily centrální místo, kde lidé mohou nabídnout svou pomoc
v souvislosti se situací na Ukrajině. Vznikla tak platforma Pomáhej Ukrajině
www.pomahejukrajine.cz, kde se soustředí nabídky a potřeby pomoci, které jsou následně kolegy
z místních neziskových organizací a obcí zpracovávány a propojovány. Platformu zajišťuje
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje celkem 16 nevládních
organizací zabývajících se dlouhodobě migrací a integrací cizinců.
Zapojit se touto formou může úplně každý, ať již jednotlivec, firma nebo obec. Stačí vyplnit
jednoduchý dotazník, kde bude popsána konkrétní nabídka, kontakt. Po ověření se nabídka objeví
v databázi nabídek. Nabízet je možné tlumočení, dopravu, právní či psychologickou pomoc, materiální
pomoc, ale i mnoho dalšího.
Prioritou je v současné době ale ubytování. Pokud máte možnost a chcete nabídnout volné kapacity
lidem prchajícím před válkou, určitě se na platformě zaregistrujte. Nedostatek ubytovacích kapacit je
stále aktuální zejména v okrajových lokalitách Plzeňského kraje.
Pokud byste rádi pomohli finančně, můžete touto formou podpořit naši sbírku SOS Ukrajina: č. ú.
0093209320/0300.
Mgr. Tereza Králová, Člověk v tísni v Plzeňském kraji

Vydal v roce 2022
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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