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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly jako voda a je tady poslední číslo Nebílovských novin v tomto volebním období.
Naposledy se tedy prostřednictvím těchto stránek obracím k vám – občanům Nebílov, abych z pozice starosty
obce zhodnotil uplynulé čtyři roky, během kterých jsem tuto funkci zastával.
V předvolebním programu jsme si jako sdružení „Nebílovští občané“ stanovili jasné cíle, které jsme se
snažili beze zbytku naplnit. Jak se nám to povedlo, můžete sami zhodnotit ve velkém článku uvnitř tohoto čísla.
Za nás zastupitele mohu s čistým svědomím říct, že jsme po celé čtyři roky dělali vše, co bylo v našich silách,
abychom Nebílovy vedli poctivě a svědomitě a zvyšovali postupně životní komfort všem jejím občanům.
Podařilo se nám uskutečnit projekty, o které se v Nebílovech usilovalo již mnoho let (např. čistička) a
dokonce i takové, které se dávno uzavřely jako neuskutečnitelné (např. chodník podél hlavní silnice).
Snažili jsme se udržovat tradice všech dosavadních kulturních a sportovních akcí a také zavádět nové
(např. obecní zabíjačka nebo rybářské závody). Mysleli jsme hodně na naše děti i seniory, ale nezapomínali ani
na občany v produktivním věku. Zkrátka jsme se snažili pořádat akce v takovém poměru, aby si na své přišel
skutečně každý. Ačkoliv se říká, že nikdy se nikdo nemůže zavděčit úplně všem, nám se to, jak doufáme, povedlo.
Většina našich zastupitelů pracovala vysoko nad rámec svých povinností a daleko za hranici své
pracovní doby. Každý z nich se snažil zapojit aktivně se svými nápady a příspěvky a tím jsme dohromady tvořili
skvělý tým, který dokázal pracovat efektivně a na vysoké úrovni. Proto bych rád na tomto místě poděkoval
jmenovitě těm, co pracovali nejobětavěji: paní místostarostce ing. Soně Říhové, panu Františku Karlovi, panu
ing. Zdeňkovi Špelinovi a nesmím zapomenout ani na paní Libuši Kučerovou, která sice není členkou
zastupitelstva, ale je skutečnou duší našeho obecního úřadu.
V neposlední řadě bych se s vámi spoluobčany jako starosta rád rozloučil, protože jsem se rozhodl znovu
na tento post nekandidovat. Jsem moc rád, že jsem se mohl v uplynulých čtyřech letech aktivně podílet na řízení
obce a dělat něco pro své spoluobčany a přátele. Doufám, že jsem své starostovské povinnosti plnil nejlépe, jak
jsem dokázal, a nyní již rád přenechávám své míso dalším. Věřím, že za mnou zůstala práce, na kterou mohu být
pyšný a na kterou bude moct můj nástupce plynule a bez problémů navázat. Děkuji za to, že jsem mohl být
součástí středu dění, byla to pro mne cenná a krásná zkušenost a nyní si rád od toho všeho zase odpočinu.
Přeju všem krásný zbytek léta a s nastupujícím podzimem šťastnou ruku u voleb. Doufejme, že naše
budoucí zastupitelstvo bude pro naši obec pracovat alespoň tak poctivě a s takovým nadšením a zápalem, jako
jsme to dělali my. Pak se nebudeme muset o osud naší obce bát minimálně příští čtyři roky.
František Topinka, starosta obce
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Rodáci z Nebílov se po dvaceti letech
opět sešli na zámeckém nádvoří
Přesně po dvaceti letech se 9. června 2018
od 13 hodin na nebílovském zámku opět sešli rodáci
naší obce na srazu uspořádaném nebílovskými
zastupiteli. Tehdy v roce 1998 se rodilí Nebílováci
scházeli při příležitosti slavnostního otevření nově
zrekonstruovaného zámku Nebílovy, a proto ani
nyní nemohlo toto setkání proběhnout pouze
v komorním stylu, ale s náležitou „parádou“.
Zastupitelé obce pojali organizaci celé akce
vskutku velkolepě. Hned u vchodu se každý rodilý
občan mohl podepsat do pamětní knihy a zároveň
obdržel odznak nebílovského rodáka, který ho
opravňoval ke vstupu zdarma.
Pro všechny návštěvníky pak byla volně
k prodeji trička, čepice nebo třeba půllitry s logem
nebílovských rodáků. Nechyběl ani stánek
s vynikajícími nebílovskými koláči, které pro tuto
příležitost napekly nebílovské ženy, mezi nimiž
nechyběly ani členky obecního úřadu (výtěžek
z jejich prodeje byl věnován na zakoupení nové
trampolíny pro děti, která byla v červenci
instalována u dětského hřiště pode vsí). Občerstvení
v podobě klobás, langošů a alkoholických i
nealkoholických nápojů zajišťovali po celý den
místní dobrovolní hasiči. Součástí občerstvení bylo
i grilované prase, o které se celý den staral pan Petr
Mencl.
Bohatý kulturní program, který celou akci
doprovázel, zahrnoval zasazení nové lípy u rybníka,
hudební vystoupení nebílovských dětí, honorování
dětského hasičského týmu „Plamínci“ s následným
předvedením cvičného útoku, prohlídku unikátního
Česalovic muzea zemědělských strojů (viz článek
z minulého čísla NN) i komentované prohlídky
zámku.
V podloubí zadní budovy zámku byly
vystaveny unikátní historické fotografie a promítány
videonahrávky z akcí, které na zámku za posledních
dvacet let proběhly. Zejména videa a fotografie
z posledního srazu rodáků se těšily velké
sledovanosti – vždyť mnozí z návštěvníků se na nich
mohli nalézt o dvacet let mladší…
Zastupitelé pamatovali i na naše nejmenší a
po celý den byl pro děti k dispozici velký

poschoďový skákací hrad, který zůstával v
neustálém obležení malých návštěvníků.
Jako atrakce pro malé i velké byla
připravena dvě koňská spřežení s kočárem a jeden
historický autobus, které po celý den prováděly
okružní vyhlídkovou jízdu obcí a jejím okolím.
Celým programem provázel zkušený
moderátor Petr Jančařík, který svým milým
vystupováním dokázal ještě podtrhnout příjemnou a
přátelskou atmosféru, která celému srazu vládla.
Hudební doprovod k celé akci zajišťovala
po celý den „nejmenší chodská dechovka“ s názvem
Sedmihorka, večer pak pomyslnou štafetu převzala
skupina Asfalt, která výtečně doprovodila taneční
zábavu, pokračující až do pozdních večerních
hodin.

Nebílovské děti zvládly zpěv
i hasičskou hadici
Obzvláště dětské protagonisty akce je
potřeba vyzdvihnout, jelikož pro úspěch Srazu
rodáků projevili skutečně mimořádnou obětavost.
Nejen, že ještě dopoledne stačili reprezentovat obec
na hasičských závodech, ale hned po návratu zvládli
v parném počasí statečně držet čestnou stráž u
sázení lípy, pak předvést bravurní hasičský útok (a
to dívčí i chlapecké družstvo) a někteří z nich se
dokonce ještě v mezičase stačili převléct do
společenských šatů a ukázat, že jsou jako doma
nejen ve sportovním, ale i v hudebním odvětví.
Kromě výše jmenovaného byli v rámci odpoledního
programu malí hasiči veřejně honorováni za
vzornou reprezentaci naší obce. Celé družstvo
představil a vyznamenal jejich vedoucí pan Václav
Studnička, který má hlavní zásluhu na tom, že
dětské hasičské družstvo zaznamenalo v této sezóně
přímo raketový vzestup na soutěžních příčkách
závodů mladých hasičů. Jemu patří velký dík za to,
že svým nadšeným a milým přístupem dokázal
v dětech zapálit vášeň pro požárnický sport a
probudit v nich zdravě soutěživého ducha, který je
poháněl k těm nejlepším výkonům.
Pokračování na str. 3
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Rodáci z Nebílov se po dvaceti letech opět sešli…
Pokračování ze str. 2

Zároveň
v dětech
vypěstoval
smysl
pro
zodpovědnost a disciplínu, což
dokázalo jejich ukázkové
vystupování na této akci.
Hudební vystoupení
bylo
tvořeno
pestrým
programem, na němž bylo
vidět, že Nebílováci jsou už od
malička rození muzikanti.
Jako první vystoupil teprve
tříletý Tadeášek Prokop, který
bravurně
zazpíval
s doprovodem klavíru dvě
písničky – lidovou „Holku
modrookou“ a téměř stejně
známého „Jožina z bažin“
Ivana Mládka. Po Tadeášovi
nastoupila
na
pódium
sedmiletá Anička Vlčková
s housličkami,
která
sem

přijela jako host ze Štěnovického
Borku. Zahrála na svůj věk s
obdivuhodným profesionálním
nadhledem „Ukrajinskou lidovou
píseň“ a „Kudy kudy cestička“.
Po houslích přišel na řadu klavír Laura Kučerová přednesla
s půvabem sobě vlastním dva
„Tance pro klavír“. Na závěr
celého hudebního bloku zazpíval
sbor nebílovských zpěváčků čtyři
písničky – dvě lidové písně
„Komáři se ženili“ a „Já jsem
muzikant“
byly
lemovány
pohádkovými melodiemi z dílny
Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře „Šípkovou Růženkou“ a
„Není nutno“. Dětský sbor, který
tvořili
Laura
a
Vanesa
Kučerovy, Štěpán a Lukáš
Kuchtovi, Barbora Šatrová,
Klára Štěpánová, Kryštof
Pospíšil a Tadeáš Prokop,
sklidil
zasloužený
a

dlouhotrvající potlesk. Celý
hudební
program
s dětmi
nacvičila a na klavír doprovodila
paní Barbora Prokopová,
ozvučení zajistil pan František
Karl.

Zvláštní diplomy pro
nebílovské rodáky
Hlavními
body
programu bylo předání čestných
diplomů pro nejstaršího rodáka a
rodačku Nebílov a udělení
čestného
občanství
se
symbolickým předáním klíče od
obce.
Nejstarším
občanem
Nebílov byl jmenován pan
Ladislav Škrábek, nejstarší
občankou paní Věra Koubková.
Pokračování na str. 4

Slavnostní ocenění malých hasičů. V popředí velitel dětského hasičského družstva pan Václav Studnička.
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Nejstarší rodáci a čestný občan Nebílov. Zleva: paní V. Koubková, místostarostka paní S. Říhová, starosta pan F.
Topinka, pan L. Škrábek, moderátor pan P. Jančařík, pan J. Kesl, pan F. Karl

Rodáci z Nebílov se po dvaceti letech…
Dokončení ze str. 3

Oba dva se i přes svůj
úctyhodný věk (91 a 93 let)
dostavili
k převzetí
ocenění
osobně,
což
dokazuje,
že
v Nebílovech jsou lidé nejen
dlouhověcí, ale zároveň se těší
skvělému fyzickému i duševnímu
zdraví.
Třetím oceněným rodákem
byl pan Josef Kesl, který získal
titul čestného občana Nebílov za
svůj mimořádný přínos obci –
kapitoly z nebílovské kroniky,
kterou společně se svým otcem
Františkem sepsali, si můžete číst
na stránkách každého čísla
Nebílovských novin.
O srazu nebílovských
rodáků přijela natočit reportáž i
Regionální televize – tento
medailonek,
mapující
velmi
malebně průběh celé akce, je ke
zhlédnutí na webových stránkách
obce Nebílovy nebo na kanálu

youtube
na
adrese
https://www.youtube.com/watc
h?v=8HDWgeRusdc .
Za
skvělou
a
bezchybnou organizaci celé
akce včetně dohlížení na její
bezproblémový chod náleží
velké jmenovité poděkování
celému organizačnímu týmu:
Paní místostarostce
Ing. Soně Říhové a panu
starostovi
Františkovi
Topinkovi,
paní
Libuši
Kučerové, panu Františkovi
Karlovi a panu Ing. Zdeňkovi
Špelinovi. Velký dík patří
samozřejmě
i
kastelánovi
nebílovského zámku – panu
Milanovi Fialovi, který celou
akci na zámku umožnil.
Vzpomínky na jednu z
nejvýznamnějších
kulturních
událostí obce posledních dvaceti
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let uchovali na krásných
fotografiích
manželé
Křikavovi.
DVD
s fotografiemi je možné
objednat na obecním úřadě.
Sraz
rodáků
se
skutečně vydařil ve všech
směrech a nepochybně by
stálo za úvahu, zda by příští
setkání nemohlo proběhnout
o něco dříve, než za dalších
dvacet let...Snad se našemu
zastupitelstvu podaří na tuto
organizačně
i
finančně
náročnou akci
znovu
nastřádat nápady, energii a
samozřejmě i prostředky a
my se budeme moct těšit, že
se rodilí Nebílováci všech
generací brzy opět sejdou na
nádvoří krásného zámku
Nebílovy.
-BP-
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Trampolína pro děti vydržela jen měsíc

Aktuality

Za peníze, utržené prodejem koláčů a suvenýrů na Srazu
rodáků, byla obcí pořízena velká trampolína pro děti. Její instalace
proběhla začátkem července u dětského hřiště pode vsí.
Trampolína však na svém místě vydržela pouhý měsíc, než
musela být kvůli poničení bezpečnostního zipu odinstalována.
Bohužel zřejmě ne všichni rodiče projevili dostatečnou úctu a
zodpovědnost k používání společné atrakce a nehlídali svoje ratolesti
při používání trampolíny tak, aby vydržela nepoškozená i pro ostatní
děti. Zničení bezpečnostního zipu mělo navíc za následek vypadnutí
dvou dětí z trampolíny.
Z toho důvodu se obec rozhodla znovu trampolínu na veřejné hřiště
neumisťovat a atrakci zpřístupnit pouze při společenských akcích jako
například dětský den, kdy bude trampolína pod dostatečným
oficiálním dohledem.
Doufejme, že se podobný případ již nebude opakovat - je
smutné, že jsou tímto potrestáni i ti, kteří se k veřejné trampolíně
chovali s přirozenou opatrností, nicméně zdraví a bezpečnost dětí je
nejpřednější, proto bohužel nemá obec jinou možnost.
Jsme si ale jisti, že i tak si děti trampolíny užijou – kulturních
a sportovních akcí, pořádaných obcí, je během roku dostatek, a tak
určitě trampolína nebude dlouho zahálet.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
Ve dnech 5. a 6. října
proběhnou
v naší
obci
opět
komunální volby do obecního
zastupitelstva. Pokud vám není
lhostejné, kdo bude příští čtyři roky
stát v čele obce, přijďte k volbám a
podpořte svým hlasem ty, kteří podle
vás budou ve vedení obce přínosem.
Volby se budou konat jako
obvykle ve volební místnosti
obecního úřadu.
V pátek 5. října bude
volební místnost otevřená od 14:00
do 22:00, v sobotu 6. října pak od
8:00 do 14:00.
8. září získal na Nebílovském
mariáši první cenu pan František
Vokoun z Borku. Gratulujeme!

-BP22. září od 13:00 proběhne na
zámku tradiční Vinobraní. V rámci
programu se můžete těšit na
vystoupení barokního ensemblu
Ritornello od 14:00.
30. září ve 12:00-18:00 se konají
v sadu
společnosti
Lukrena
každoroční Slavnosti jablek.
21. října od 17:30 se koná poslední
koncert letošní zámecké sezóny.
Vystoupí na něm renomované
klavírní trio Kalliopé Trio Prague,
jehož členkou je i Markéta
Vokáčová (Říhová) z Nebílov.
Koncert bude zároveň oslavou 100.
výročí vzniku Československa.

Vítání občánků – vystoupení dětského sboru z Nebílov. Zleva: Laura Kučerová,
Vanesa Kučerová, Adéla Štěpánová, Klára Štěpánová, Barbora Šatrová, Tadeáš
Prokop, Lukáš Kuchta, Štěpán Kuchta, Barbora Prokopová (článek na str. 10)
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Začátkem listopadu bude v obci opět
k dispozici kominík. Kdo má zájem
o vymetení komína, ať se nahlásí do
10. října na OÚ paní Kučerové.

číslo 10

září 2018

Aktuality, události

Rekapitulace činnosti zastupitelstva za celé
uplynulé volební období
V souvislosti s nadcházejícími volbami jsme
pro vás připravili velký soupis veškeré zásadní činnosti
zastupitelstva v uplynulých čtyřech letech. Za tu dobu
obec prostavěla cca 12 000 000,- Kč, z toho
4 100 000,- Kč dostala od Plzeňského kraje ve formě
dotací a přibližně 4 500 000,- Kč utržila za prodej
pozemků v Nové obytné zóně. Díky tomu v obecní kase
zůstalo pro příští období ještě cca 4 000 000,- Kč, které
bude možné investovat do výstavby dalších komunikací
v Nové obytné zóně. Srovnáme-li reálné výsledky
činnosti zastupitelstva s volebním programem z roku
2014, který si určilo sdružení nezávislých kandidátů
„Nebílovští občané“, zjistíme, že téměř všechny body
byly splněny.

-

část komunikace kolem školy
Prusinách – nový povrch
hlavní komunikace ke Trojici

na

7) Výstavba chodníku podél hlavní komunikace od
rybníka k zámku
8) Opravy a restaurování sakrálních staveb
- hřbitovní zeď na Prusinách + oprava
střechy márnice
- kaplička nad zámkem
- Boží muka na návsi, U hřbitovní zdi a U
křížku (v plánu celého projektu je i oprava
dalších božích muk na území Nebílov)
- sloup se sousoším sv. Trojice
- restaurování
hraničního
kamene
nebílovského panství
- Oprava kapličky „Barborka“

1) Dokončení územního plánu
2) Intenzifikace obecní čistírny odpadních vod
- navýšení výkonu a kapacity stávající
čističky za účelem možnosti připojení
nových rodinných domů

9) Opravy ve sportovním areálu
- vymalování bufetu
- oprava lavic
- oprava skokanského můstku do koupaliště
- přístupová cesta k hasičské dráze
- vybudování záchytné sítě u nohejbalového
hřiště
- spolufinancování
vybudování
nové
hasičské dráhy
- oprava nátoku do koupaliště

3) Obytná zóna „Ke Trojici“
- výstavba části nové komunikace
- prodej veškerých zbývajících parcel
- realizace projektu gravitační přípojky do
centrální kanalizace přes potok
- výstavba veřejného osvětlení
4) Rekonstrukce obecní stodoly

10) Obnovení naučné stezky
- vyklestění zanedbané cesty od Trojice
k Beštojc kříži
- vybagrování široké a pohodlné cesty
- zpevnění cesty navezením sutin

5) Obecní rybník
- úprava břehů do původních rozměrů
- zavedení rybářských lístků pro nebílovské
občany
- zavedení pravidelných přátelských utkání
v rybolovu
- umístění vodníků na protilehlé břehy
rybníka
- zřízení krmítek a budky pro kachny

11) Drobné opravy v obci
- oprava uličky od č. p. 17 k Obecnímu
úřadu
- oprava pozemku v Kapounově zátočině
- vybudování protipovodňových opatření
v lokalitě pod vysílačem
- oprava odpočinkových míst v obci
- oprava hladinového spínače u obecní
studny
- výměna lamp veřejného osvětlení
- oprava vodárny na OÚ

6) Opravy a budování místních komunikací
- hlavní průtah obcí + vybudování pochozího
žulového odvodnění, použitelného jako
chodník na Rajč
- silnice kolem rybníka
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Aktuality, události
-

umístění tabule s mapou obce před zámek
oplocení dětského hřiště

Květen – Hromadné výlety (nejen) pro seniory
- r. 2016 – zámek Konopiště, Průhonický
národní park, návštěva Čapího hnízda
- r. 2017 – zámek Hluboká,
- výstava
Hobby
2016
v Českých
Budějovicích
- r. 2018 – zámek Chyše, hrad Bečov

12) Péče o místní zeleň
- ošetření lípy u hřbitova
- ošetření lipové výsadby podél cesty ke
hřbitovu
- prořezávání křovin podél cest
- vysazení lípy u rybníka
- prořezání vzrostlých stromů podél hlavní
komunikace
- vykácení přerostlých smrků ve sportovním
areálu a vysázení nového živého plotu

Červen – Dětský den
Červenec – Pouťová zábava a pouť na Prusinách
Srpen – Nohejbalový turnaj „O pohár starosty“
- Rozloučení s prázdninami

13) Informovanost občanů o veřejném dění v obci
- pravidelná veřejná zasedání v hostinci „U
Bendů“
- instalace nového rozhlasu
- pravidelné vydávání Nebílovských novin
- web obce, vývěsní tabule

Září

– Obnovení tradice Vítání občánků
(r. 2015, 2018)

Říjen – Výlov rybníka
Listopad – Předvánoční posezení s hudbou

14) Snížení poplatků za stočné a popelnice
Prosinec – Mikulášská nadílka před zámkem
15) Zamezení vzniku černých skládek
- pořízení a instalování fotopasti

Závěr roku – Novoroční přípitek před zámkem
- Silvestrovská veselice „U Bendů“

Kromě tohoto výčtu se zastupitelstvo věnovalo pořádání
každoročních kulturních a sportovních akcí:
Březen -

Kromě toho stále probíhá vyjednávání se zámkem
o znovuzavedení obecních bálů v tanečním sále

Maškarní bál pro děti
Taneční zábava pro dospělé
Zabíjačka

Vyvrcholením celého volebního období pak bylo
zorganizování Srazu rodáků po dvaceti letech na
zámku Nebílovy

Nově oplocené dětské hřiště pode vsí

Dokončená čistírna odpadních vod
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Aktuality, události

Seznam dotací, získaných během posledního
volebního období
Rok 2015

Rok 2018

Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje
– JSDHO Nebílovy, žádost o příspěvek
na věcné vybavení z rozpočtu kraje
28 000,-

Dotace na restaurování ohrožených
nemovitých kult. památek - děl v exteriéru
2018
– Restaurování Sloupu se sousoším sv.
Trojice v obci Nebílovy
100 000,-

PSOV PK 2015 – Projekty obcí
– oprava budovy obce Nebílovy

200 000,-

V roce 2015 získala obec na dotacích od plzeňského kraje
celkem 228 000,- Kč. 28 000,- Kč dostala jednotka sboru
dobrovolných hasičů, kteří peníze použili na nákup
nového vybavení pro své členy. Druhá dotace ve výši
200 000,- Kč putovala na opravu obecní stodoly, která je
obcí využívána jako skladiště zemědělských a
pracovních strojů a zároveň je v současné době
využívána právě sborem dobrovolných hasičů.

Rok 2016
Příspěvek na věcné vybavení
– VV/Obec Nebílovy: JSDHO Nebílovy

30 000,-

Dotační program vodohospodářské
infrastruktury – oblast ochrany vod
– výstavba, rekonstrukce a modernizace ČOV
3 000 000,PSOV PK 2016 – Projekty obcí
– Oprava hřbitovní zdi

300 000,-

Rok 2016 byl na dotační příspěvky opravdu štědrý.
Celkem se obci podařilo za rok získat od plzeňského
kraje neuvěřitelných 3 330 000,- Kč! První dotace ve
výši 30 000,- Kč putovala opět na vybavení nebílovským
hasičům, další dotace ve výši 300 000,- Kč byla využita
na opravu hřbitovní zdi, která se v době před rekonstrukcí
nacházela v tragicky dezolátním stavu. Opravou získal
prusínský hřbitov opět na důstojnosti, která mu po právu
náleží. Nejvýznamnější dotaci ve výši 3 milionů Kč
získala obec na rekonstrukci a modernizaci čistírny
odpadních vod. Jak jste se mohli dočíst v minulých
číslech našich novin, práce na čističce procházely
mnohými složitými peripetiemi, ale nyní je již veškerá
činnost na čističce zdárně ukončena.
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PSOV PK 2018 – Projekty obcí –
Vybudování chodníku v obci Nebílovy
400 000,Rovných půl milionu Kč,- získalo pro obec
zastupitelstvo ve svém posledním roce
působení v čele Nebílov. 100 000,- Kč
obdržela obec na restaurování nejznámější
kulturní památky naší obce – sousoší
Nejsvětější Trojice (viz článek na str. 7),
400 000,-Kč pak na výstavbu chodníku,
důležitého
bezpečnostního
prvku
v nepřehledné zátočině pod zámkem, o který
obec usilovala mnoho let. Chodník byl
v tomto roce zdárně dokončen, až na jeden
problematický úsek, který je kvůli svažitému
terénu potřeba ještě vyřešit.
Za poskytnutí veškerých uvedených
dotací děkuje obec Nebílovy Plzeňskému
kraji a jeho dotačnímu programu, z jehož
rozpočtu byly projekty financovány.
-BP-

číslo 10

září 2018

Kultura, sport
Oprava památníku Sousoší nejsvětější trojice

Rybolov v Nebílovech

Jak jsme již informovali, v současné době probíhá
rekonstrukce nejvýznamnějšího nebílovského památníku – sloupu se
sousoším Nejsvětější trojice. Na restaurování památky získala obec
od Plzeňského kraje dotaci 100 000,- Kč a hned tentýž rok byly
zahájeny restaurátorské práce na objektu. Vedoucím prací je
restauratér pan Petr Círl, který zároveň vypracoval podrobný postup
restaurování všech nebílovských Božích muk, která obec postupně
provádí.
Hlavním úkolem při restaurování sloupu sv. Trojice bylo
znovuvyzdvižení podstavce objektu ze země, kam se dostal
postupným vlivem sesuvů půdy a jiných povětrnostních podmínek.
Při posledním kontrolním dnu mohli zastupitelé s radostí
konstatovat, že restauratérské práce zdárně pokračují a během cca
dvou měsíců by měly být dokončeny.
-BP-

Rybolov v Nebílovech se
stává jednou z nejoblíbenějších
činností
našich
občanů.
Nebílovský rybník se těší téměř
neustálému obležení nadšených
rybářů, a to i přesto, že v tomto
rybníce je povolený pouze
způsob lovu metodou „chyť a
pusť“. Nebílovským rybářům
toto pravidlo zjevně vůbec
nevadí a tento relaxační sport si
dokážou
užít
naplno
i
s vědomím, že na rybí pečínku si
bude muset zajít jinam.
-BP-

Dětský den – rozloučení
s prázdninami

Nohejbalový turnaj
„O pohár starosty obce“

Poslední srpnový den proběhlo v nebílovském
sportovním areálu rozloučení s prázdninami.
Protože se tradiční dětský den v červnovém
termínu nestihl z organizačních důvodů
uskutečnit, oblíbený klaun v podání pana
Vláčila přijal pozvání na konec léta, aby
nebílovské děti nepřišly o svou každoroční
zábavu. I tentokrát se odpoledne vydařilo, a to i
přes nepřízeň počasí. Kromě klauna nesměla na
srpnovém dětském dnu chybět ani oblíbená
dětská „tatérka“, která je vždy plně zaměstnaná
zdobením rukou a nohou dětí téměř každého
věku. Všechny přítomné děti dostaly kromě
balónků a bublifuků taky barevné sešity do
školy, aby byly hned po nadcházejícím víkendu
připraveni na první školní den.
Po programu s klaunem následovalo
obvyklé pečení buřtů, které nezmařil ani sílící
déšť – buřtíky se pekly na grilu pod střechou. Po
celé odpoledne byla dětem k dispozici i velká
trampolína, u které je však z důvodu poničeného
bezpečnostního zipu dočasně skákání pouze na
vlastní nebezpečí. Děti však pod dozorem
dospělých skákaly umírněně, a tak k žádnému
karambolu nedošlo.
Tímto veselým odpolednem se nakonec
nejen děti, ale i počasí rozloučily s letošním
mimořádně tropickým létem.
-BP-

Závěrečný nohejbalový turnaj v nebílovské
nohejbalové sezóně se konal 11. srpna a opět se
pořadatelům podařilo „objednat“ na tento den krásné
počasí. Tradiční dozor nad bezproblémovým průběhem
zápasů držela obvyklá sestava – pan František Karl, který
celou akci řídil a moderoval, paní Libuše Kučerová, paní
místostarostka Soňa Říhová a samozřejmě, když se jednalo
o pohár starosty, nesměl chybět ani pan starosta František
Topinka. Občerstvení si zajišťovali sami nohejbalisti –
soutěžící i organizátoři dostali zdarma k obědu gulášek a
pivo a po skončení turnaje si všichni přítomní mohli
pochutnat na skvělé vepřové pečínce od pana P. Mencla.
První cenu získal tentokrát tým „Šelmy“ (Václav Kašpar
st., Václav Kašpar ml., Vojtěch Topinka), na druhé příčce
se umístili loňští vítězové „My a strejda“, třetí místo
obsadilo družstvo z Losiné.
V Losiné si družstvo „My a strejda“ následně
napravilo reputaci, když na tamním poháru starosty
obsadili první místo bez jediné porážky. Gratulujeme.
-BP-

3. hasičské závody v Nebílovech
8. září proběhl již třetí ročník hasičských závodů na
nové dráze v Nebílovech. Tým našich hasičů se skutečně
„pochlapil“ a domácí půdě podal nejlepší výkon, který jim
vynesl první místo. Ženské družstvo Nebílov bylo taktéž
úspěšné – na závodech získalo druhé místo. Gratulujeme.
-BP-
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Společenská rubrika
Významná výročí, události a jubilea
Blahopřejeme
k narozeninám…

Narodili se…

květen 2018

Jan Špelina

paní Marie Brejchová (86 let)

srpen 2018

červen 2018

Ella Kašparová

květen 2018

pan Jaroslav Kašpar (83 let)

Vítání občánků 2018
Již po třech letech od
posledního ročníku mohla obec
znovu uspořádat tradiční Vítání
občánků.
Přivítání
našich
nejmenších
proběhlo
opět
v krásných prostorách Tanečního
sálu nebílovského zámku. Během
posledních let se v Nebílovech
narodilo celkem 17 dětí (5
holčiček a 12 chlapečků), což je
na tak malou obec skutečně
vysoké číslo. Strmý nárůst
obyvatelstva jistě podpořil i fakt,
že se v nově prodaných parcelách
usídlili mladé páry, které se
v Nebílovech rozhodly založit
rodinu. Máme radost, že naše
obec je oblíbeným místem k žití
nejen pro starousedlíky, ale i
nově
nastěhované
občany.
Zároveň nás velmi těší fakt, že
spousta mladých lidí, kteří se
v Nebílovech narodili, zůstává
své rodné obci věrná a neodchází
odtud v ani v dospělém věku,
naopak zde budují svoje vlastní
nová „rodinná hnízda“.
V úvodním
proslovu
Vítání občánků se vystřídali pan
starosta František Topinka s paní
místostarostkou Soňou Říhovou,

oba dva velmi milým způsobem
přivítali rodiče i děti na slavnostním
ceremoniálu a popřáli jim hodně
zdraví a štěstí do života.
Následoval první blok
hudební vložky, v němž vystoupili
tříletý Tadeáš Prokop - zpěv,
desetiletá dvojčata Vanesa a Laura
Kučerovy - klavír a jako host opět
přijela ze Štěnovického Borku
zahrát sedmiletá Anna Vlčková housle.
Potom si již vzal slovo pan
František Karl a postupně pozval na
pódium rodiče s vítanými občánky
v pořadí, jak se narodili. Rodiče
čerstvě přivítaných Nebílováčků si
od
pana
starosty
a
paní
místostarostky postupně přebírali
památeční certifikát, poukaz na
nákup do H&M a růžičku. Zároveň
se za dohledu paní Libuše Kučerové
podepsali do pamětní knihy. Každý
malý občánek si navíc mohl vybrat
z plného
stolu
roztomilého
plyšáčka.
Na závěr ceremoniálu
vystoupil sbor nebílovských dětí
(Štěpán a Lukáš Kuchtovi, Laura a
Vanesa Kučerovy, Klára a Adéla
Štěpánovy, Barbora Šatrová a
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Tadeáš Prokop), který pod
vedením
MgA.
Barbory
Prokopové zazpíval
trojicí
Svěrákovsko-Uhlířovských
pohádkových písniček.
Celý ceremoniál opět
zvěčnili
na
krásných
fotografiích Blanka a Martin
Křikavovi.
Vítání občánků je
poslední akcí, pořádanou naším
zastupitelstvem před říjnovými
komunálními volbami, na
kterých se rozhodne, v jakém
složení bude vedení obce
Nebílovy pokračovat v příštím
volebním
období.
Toto
symbolické rozloučení se velmi
vydařilo a společně se Srazem
rodáků uzavřelo úspěšné čtyři
roky našich zastupitelů.
Doufejme, že ani příští
zastupitelstvo nezapomene na
znovuobnovenou milou tradici
přivítání nových občánků
v naší obci a že se v roce 2021
opět budeme moct těšit na tuto
krásnou akci.
-BP-
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Zajímavosti
Kapitoly z nebílovské kroniky – 9. díl
POVODNĚ III

Dne 11. srpna strhla se
prudká bouře nad krajinou kolem
Spáleného Poříčí. Průtrží mračen
a krupobitím velice utrpěly
katastry obcí Spálené Poříčí,
Žákavé, Vořehled a Mitrovic.
Celé úseky okresních silnic byly
úplně zničeny. Přes 50 domků
bylo poškozeno a dílem pobořeno.
Voda vnikla do mnoha stavení,
z nichž odnesla, co jí v cestě stálo.
Ve Spáleném Poříčí zahynula při
tom Aloisie Ledererová, v Mítově
50letá M. Vojáčková. Přes 100
rodin zůstalo zcela bez přístřeší a
bez prostředků životních. Trosky
obydlí hrůzně trčí v rozvalinách
v obcích
Spáleného
Poříčí,
Mítova a Vořehled a chudičké
zařízení bytové úplně propadlo
zkáze.
Scény, které se zde
odehrály, byly hrozné. Vmyslete

se, že byla čirá tma, že neviděl
jeden druhého, jen když se
zablesklo a zarachotil hrom, že
povodeň přišla v několika
minutách, provázená hučením
vody, hřmotem padajících
budov, pláčem dětí, voláním o
pomoc dospělých, bučením
dobytka atd.
Z celé chalupy stojí
komín, kolem komína stála
rodina, držící se za ruce, mající
pod nohama jen výstupky od
základu komína a pod sebou
rozbouřený, hrozně rvoucí
živel. Nikdo se nemohl dostati
přes vodu, aby jim pomohl přes
úpěnlivý pláč dětí a volání o
pomoc.
Jiný případ: Voda
s rychlostí stoupala, drala se již
okny, nebylo možno otevřít
dvéře ani do dvorku, ani jinam.
Tedy hospodář našel kladivo a
dláto a v šíleném chvatu
prosekal poval a vylezl na půdu
a provazy tahal členy rodiny

otvorem za sebou. Sotva je
vytáhl, proud vevalil se do
světnice okny a vzal
s sebou všecko, co bylo
v cestě, i část chalupy.
Kdyby tímto způsobem
nebyla rodina unikla, byla
by je všecky odnesla voda.
Také z jiných okresů přišly
zlé noviny.

barikády na silnici při č. p. 11 a
59. Zde se voda rozdělila, jeden
proud se hnal ulicí ke kovárně,
druhý kolem č. p. 43 do Nové
cesty k V. Špelinovi do potoka.
Jiný příval přišel ze Střížovska
potokem, kde voda brala stromy u
Šenkýřojc pole a vzala je s sebou.
V zahradě je č. p. 34, kde měl
majitel můstek přes potok, se
stromy vzpříčily i s pařezy a tímto
ucpáním se voda přehnala do
zámecké zahrady, kde sebrala plot
s kamennými kunami a hnala se
parkem přes zahradu Vojtěcha
Kašpara č. 40, kde dosahovala
voda až pod okna.
Dále si voda prorazila
otvor v roubení u č. p. 48 V.

Fremra, kde se dostala pod kolnu
a vše, co v ní bylo, odnesla.
Voda vystoupila do takové výše,
že s sebou vzala i žebřinový vůz,
který stál na dvoře, a unášela jej
po potoce. U mostu se vůz
vzpříčil, i dříví bylo zde
nahromaděno. Tlakem vody
povaleno roubení u zahrady
V Špeliny, vrazila tam a odnesla
i kolnu se vším, co se tam
nacházelo.
Jiný proud valil se přes
zahradu V. Škrábka, rovně do
dvora Špelinova, kde voda
udělala veliký průlom a vzala
s sebou část kamenné záspi.
Voda vyrazila oboje vrata u
stodoly, vzala s sebou mimo jiné

i řezačku, motor, vůz,
voznici na vodu a proudila
dále
do
Zvoníčkojc
zahrady.
U
mostu
odstraňovali
občané
překážky, hlavně dřeva a
odnášeli je na silnici
k Netunicům, kam voda
nevystoupila.
Nejhůře
řádil
příval u Jos. Fremra č. p.
48, kde voda povalila oba
ploty u zahrady a zarazila
odtok vody.

R. 1925
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R. 1940
Dne 16. července
strhla se nad Nebílovy i
okolím bouře s průtrží
mračen. Voda se jen lila a
po chvíli se ze všech stran
přihnaly do vsi proudy
vody.
Z Rajče tekla voda
nejen příkopy, ale divoký
proud se hnal po celé šířce
silnice. Na silnici z Rajče
do vsi byl navezen dláždící
kámen na hromadách, i ten
voda brala a utvořila z něho

Pokračování na str. 12

číslo 10
Dokončení ze str. 11

Následkem
toho
vystoupila voda na dvoře do
výše oken a vnikla do všech
místností, takže nábytek plaval.
Též vnikla do chléva a do
stodoly. Na dvoře byl včelín
s 10 úly včel, i ten voda
odnesla. Hospodář když viděl,
co se děje, chtěl mezi stodolou
a chalupou odstranit překážky,
aby voda měla lepší odtok, byl
však proudem vody smeten a
unášen.
V kritické
chvíli
podařilo se mu zachytit stromu
v zahradě, kde byl po celou
dobu a žádný o něm nevěděl.
Když
byl
zpozorován,
vysvobodili jej z této situace J.

Čiviš č. p. 6 a Jar. Benda č. p. 31.
Fremr byl tak zemdlený, že ho
museli odnést do domu J.
Škrábka č. p. 13. Jeho matku,
která byla velice těžká, musili
vytáhnout řetězem oknem a
odnést ji do bezpečí. Také jejich
desetiletý synek již tonul a byl
zachráněn.
Také v č. 16 u Josefa
Rouba voda nadělala dosti
škody, jakož i na polích a
cestách.
-Zdroj článku: František Kesl:
Pamětní kniha obce
Nebílov,1960-
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REDAKCE
Odpovědnou
autorkou
a
redaktorkou
Nebílovských
novin je
MgA. Barbora Prokopová
Kontakt:
www.obecnebilovy.cz
ou.nebilovy@tiscali.cz
Za poskytnuté materiály a
spolupráci při tvorbě NN patří
dík především
Ing. Soně Říhové,
Františku Topinkovi,
a Libuši Kučerové

Foto:
Blanka a Martin Křikavovi
Ing. Soňa Říhová
chyby v tisku vyhrazeny

Koňská spřežení v předzámčí čekala na své pasažéry na Srazu nebílovských rodáků
(foto k článku na str. 2-4)
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