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NEBÍLOVSKÉ NOVINY
www.obecnebilovy.cz

Vážení a milí spoluobčané!
První číslo Nebílovských novin v roku 2017 je konečně na světě a já se
již potřetí s radostí ujímám nejen přivítání vás – nebílovských spoluobčanů v novém
roce, ale také rekapitulace činnosti zastupitelstva za uplynulý rok 2016.
Občané Nebílov měli možnost toto shrnutí slyšet již 3. února 2017, kdy
proběhlo 22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce v hostinci „U Bendů“. Zde jsem
společně s místostarostkou Ing. Soňou Říhovou mohl seznámit zúčastněné spoluobčany
s činností zastupitelstva v roce 2016 a zároveň upozornit na některé z chystaných akcí a
projektů na rok 2017.
Činnost zastupitelstva v roce 2016 byla opět bohatá, svědčí o tom nejen
množství kulturních a sportovních akcí, které obec pořádala, ale i získané dotace, či
provedené opravy v obci. O všem jste již byli informováni v Nebílovských novinách.
Z připravovaných projektů mohu namátkově zmínit např. plánovanou výstavbu
dlouho očekávaného chodníku od zámku k autobusové zastávce, oprava nátoku pro
víceúčelovou nádrž nebo umístění veřejného osvětlení v nové obytné zóně. Více o
plánovaných projektech se dočtete na stránkách tohoto čísla Nebílovských novin.
Nezbývá mi než popřát vám i sobě úspěšný rok 2017, ať se nám stále daří
společně zvelebovat naši krásnou obec a hlavně ať si práci i odpočinek užíváme ve
zdraví. Stejně jako v minulém roce bych rád poděkoval aktivním členům zastupitelstva a
zaměstnancům Obecního úřadu, kteří se významnou měrou podíleli na bezproblémovém
chodu obce, často mimo rámec svých běžných povinností.

František Topinka, starosta obce
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Aktuality, události
Aktuální sdělení

Rekonstrukce ČOV je
připravena k zahájení
V minulém čísle Nebílovských novin jsme vás
informovali o úspěšném dotačním řízení ve věci
rekonstrukce ČOV. Obec získala na tento projekt dotaci ve
výši 3 mil. Kč. Ukončení dotačního řízení předcházelo
výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma Vodní zdroje
EKOMONITOR spol. s. r. o.
V prosinci 2016 byla již nachystaná všechna
potřebná dokumentace a mohla být předána zhotovitelské
firmě. Práce na rekonstrukci čističky budou zahájeny hned,
jak to dovolí počasí, jehož prozatímní nepřízeň už zavinila
odložení plánovaného začátku realizace projektu o několik
týdnů.
-BP-

Nový chodník v Nebílovech
Plánovaná výstavba chodníku mezi
autobusovou zastávkou u rybníka a nebílovským
zámkem se setkala s nečekanou komplikací. Zjistilo
se, že malý úsek pozemku, po kterém by měl
chodník vést, patří do památkově chráněné oblasti.
Proto musí být výstavba chodníku pozdržena do
doby, než památkový ústav schválí tuto výstavbu.
Pevně věříme, že novému opatření pro větší bezpečí
v naší obci nebudou památkáři stát v cestě a
výstavba chodníku bude moci začít co nejdříve.

11. března se v hostinci „U
Bendů“ uskutečnil tradiční
Hasičský bál, pořádaný SDH
Nebílovy.
25. března od 15:00 pořádá
obec každoroční Maškarní
bál pro děti v Hostinci „U
Bendů“. Programem budou
děti tentokrát provádět veselí
klauni.
Na jaře proběhne každoroční
svoz
velkoobjemového
odpadu. O přesném termínu
akce se již brzy dozvíte
z obecního rozhlasu, webu
nebo z informační tabule.
V červnu chystá zastupitelstvo
pro děti tradiční dětský den ve
sportovním areálu pode vsí.
Správcem sportovního areálu
pode vsí byl jmenován pan
František Karl.

-BP-

Hromadný výlet pro občany Nebílov již v polovině května!
Obec Nebílovy pořádá pro své občany v sobotu 13. května další hromadný zájezd – tentokrát do
jižních Čech. Na programu bude nejen návštěva překrásného zámku Hluboká, ale také výstava
Hobby 2017 v Českých Budějovicích, kde budou ke zhlédnutí veškeré možné kutilské potřeby a
náčiní, navíc s odborným poradenstvím pro zahrádkáře, včelaře a pěstitele. Zájemci o tuto akci se
můžou již nyní hlásit na Obecním úřadě v kanceláři paní Libuše Kučerové. Protože kapacita
autobusu není neomezená, prosíme vážné zájemce, aby přihlášení na zájezd nenechávali na
poslední chvíli a nenechali si zbytečně ujít další nevšední zážitek, který naše obec svým
obyvatelům nabízí.

Aktuality, události
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Probíhající rekonstrukce břehů rybníka

Výlov a oprava břehů rybníka na návsi
Velmi zdařilá společná akce
nebílovských rybářů a obce Nebílovy, výlov
rybníka, proběhla 22. října 2016 za hojné
účasti nebílovských občanů. Kromě
kulturního zpestření běžného života v obci
byla akce zároveň nutnou přípravou na
chystané úpravy břehů zmiňované vodní
nádrže tak, aby odpovídaly původním
historickým rozměrům.
Výlovu se kromě povolaných
klatovských rybářů aktivně účastnili také
mnozí
občané
Nebílov,
nezbytné
občerstvení zajišťoval opět pan Luděk
Lepší.
Výlov
rybníka
provázely
i
dramatické momenty, kdy jeden z občanů
uvízl v bahnitém dně a musel být vyproštěn
pohotovými rybáři. Tento incident však
s odstupem času ještě podtrhl dobrodružnost
celého podniku a nebílovští budou mít
rozhodně na co vzpomínat. Vylovené ryby
byly následně umístěny ve víceúčelové
vodní nádrži pode vsí, kde pokojně přečkaly

zimu a do rybníka budou vráceny po
dokončení rekonstrukce.
Tyto úpravy, při kterých budou
zároveň břehy zpevněny žulovým
kamenem, byly zahájeny začátkem
března 2017 společností HOKAR spol.
s. r. o. Firma zajistila mimo jiné i
prořezání přebytkových dřevin kolem
rybníka. Bohužel se i bagrování břehů
setkalo s komplikací, a to když bagr
náhle uvízl v měkkém bahně a jen
s vynaložením největšího úsilí bagristy
se dostal zpět na pevnou půdu. Kvůli
tomuto nestabilnímu úseku nakonec
nebude možné provést úpravy v celém
jejich plánovaném rozsahu, toto omezení
by však mělo být v celkovém výsledku
nepodstatné. Vybraná zemina z rybníka
bude použita k zarovnání pozemku za
nohejbalovým
hřištěm,
popřípadě
k zarovnání pozemků v nové obytné
zóně.
-BP-
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Aktuality, události
Gravitační kanalizace a nové veřejné osvětlení
v obytné zóně

Oprava nátoku do
koupaliště

V nové obytné zóně „Ke Trojici“ se chystají další úpravy,
které mají za úkol zpříjemnit jejím obyvatelům bydlení v této
oblasti. Jednou z nich je výstavba pěti sloupů veřejného
osvětlení, které jsou nyní těsně před dokončením a které
budou osvětlovat komunikace mezi obydlenými pozemky.
Dalším dlouhodobě chystaným projektem je vybudování
gravitační kanalizace ve spodní části obytné zóny.
V původním plánu bylo vybudování kanalizace ve formě
přečerpávaček, nakonec však zastupitelstvo zvolilo variantu
gravitační kanalizace s přímým napojením na stávající čistírnu
odpadních vod. Tento projekt je proto závislý na dokončení
intenzifikace ČOV.
-BP-

Při příležitosti rekonstrukce
břehů rybníku objednala obec
také firmu pro opravu nátoku do
víceúčelové vodní nádrže pod
sportovním areálem. V rámci
opravy je nutné celý nátok nově
vybetonovat.
Tato firma provede zároveň i
drobné opravy hráze rybníka –
výměnu několika poškozených
kamenů.
-BP-

Plánované rekonstrukce nebílovských Božích muk
Zastupitelé obce se rozhodli investovat
do postupného rekonstruování památečních
křížů – tzv. Božích muk. Jak si můžete přečíst
v 7. kapitole z Nebílovské kroniky, většinu
křížů, vystavěných na území naší obce, postihl
smutný osud. Nejčastější příčinou byl
vandalismus, nebo neurvalé rozebrání památky
kvůli stavebnímu materiálu. Těch málo křížků,
které zde zbyly, by se tedy po mnoha letech
mělo dočkat zasloužené péče a pozornosti.
Celkem se obec chystá postupně opravit pět
pamětních křížů, a to kříž u kostela na
Prusinech, kříž na cestě na Prusiny, kříž u
chatové osady, kříž „Na panách“ a Boží muka
na návsi.
Posledně jmenovanou památkou se obec
chystá začít už tento rok. Rekonstrukce by
spočívala v opravě vrcholového zakončení

Božích muk, výrobě kovového kříže a jeho
povrchového ošetření pozinkováním a nátěrem
a samozřejmě osazením kříže. Dále by
následovalo ošetření odlitku Krista, který je
nyní uložen na OÚ, jeho pozinkování a
pozlacení.
Projekty na záchranu památek se v dnešní
době množí po celé České republice a je
dobře, že ani naše obec nezůstává pozadu.
Vždyť ve všech historických stavbách je
uložena velká část našeho kulturního dědictví
a byla by velká škoda o něj přijít jen kvůli
lhostejnosti a nevšímavosti. Snad se tedy
můžeme těšit, že Boží muka budou zdobit naši
obec ještě po dlouhá léta a tvořit tak turistické
objekty, u kterých stojí za to se zastavit a
porozjímat.
-BP-

Výsledky tradičního turnaje v mariáši
Turnaje v mariáši „Jižanský pohár“, který se konal 17. prosince 2016, se zúčastnilo
rekordních 57 účastníků. Je to nejvyšší účast za celou historii soutěže.
Výsledky turnaje:
1. místo – Václav Květ, Příbram
2. místo – Milan Ledčík, Rokycany
3. místo – František Hokr, Blatná
Další úspěšní účastníci podle pořadí umístění:
V. Šampalík (Kasejovice), M. Štěpánek (Dožice), P. Poduška (Klatovy), J. Rychtr (Plzeň), P.
Zeman (Rožmitál), V. Brožík (Míšov), V. Laštovka (Nekvasovy), K. Masnerová (Rožmitál)
Všem zúčastněným gratulujeme!
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Kultura, sport

Každoroční Mikulášská nadílka proběhla opět před zámkem pod rozsvíceným stromečkem.

Mikulášská nadílka
První prosincovou sobotu opět jako každý
rok proběhla předvánoční akce pro nejmenší
děti. Mikulášská nadílka, která
neodmyslitelně patří k začátku adventu,
opět přilákala děti z celých Nebílov, aby
před kouzelnými postavami Mikulášem,
čertem a andělem překonaly strach a
přednesli básničku nebo písničku pro tento
účel pečlivě nacvičenou. Odměnou za
odvahu byl každému dítku sladký balíček
s překvapením (rodiče nejmenších dětí jistě
ocenili, že velkou část balíčku netvořily jen
čokolády, ale i zdravé ovoce). Celou akci
provázel opět krásně nazdobený a
rozsvícený vánoční strom, pod kterým
mohly děti obdivovat tradiční dřevěný
Betlém s jesličkami a Jezulátkem.
-BP-

Silvestrovská veselice byla již tradičně
uspořádaná v hostinci „U Bendů“, kde se
nejprve od 17 hodin pořádaly vepřové hody a od
20 hodin pak vypukla taneční párty k oslavám
příchodu dalšího roku. Novoroční přípitek před
zámkem samozřejmě nesměl chybět, a tak se
nebílovští opět stylově přivítali v novém roce.
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Kultura, sport

Unikátní historickou fotografii hokejového utkání na nebílovském rybníku nám poskytl pan Zdeněk
Jirků. Fotografie byla pravděpodobně pořízena krátce po skončení druhé světové války. Na rubu
fotografie jsou viditelné podpisy některých zvěčněných aktérů utkání.
Za poskytnutou fotografii panu Jirků velice děkujeme!
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Společenská rubrika
Významná výročí, události a jubilea
Blahopřejeme
k narozeninám…

Narodili se…

listopad 2016

Antonín Kučera

únor 2017

paní Anna Vokounová(88 let)
paní Anežka Kučerová (92)
prosinec 2016
paní Jarmila Kopecká (89 let)
leden 2017
paní Marta Matoušková (81 let)
paní Blažena Špelinová (85 let)
únor 2017
paní Zdeňka Alblová (81 let)
paní Věra Koubková (92 let)
paní Božena Strnadová (81 let)
pan Vladislav Škrábek (90 let)
paní Jarmila Balounová (89 let)
březen 2017
pan Oldřich Volešenský (82 let)
pan Vlastimil Kašpar (84 let)
Tradiční posezení s tancem a hudbou připadlo
v loňském roce na neděli 4. prosince. K tanci a poslechu
zahrála léty prověřená skupina Fajnovka, senioři dostali
od obce každoroční drobnou pozornost.
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Zajímavosti
Kapitoly z nebílovské kroniky – 6. díl
Bývalo
chvalitebným
zvykem stavěti kříže nebo
sloupky s obrazy nebo soškami
svatých na paměť nějaké
tragické, nebo také radostné
události
na
místa
k tomu
příhodná. Všude po vlastech
českých viděti bylo ukázky
křesťanského
smýšlení
obyvatelstva,
které
tímto
způsobem
vzdává
chválu
Prozřetelnosti Božské a zároveň
staví pomník na paměť té neb
oné události. Na pomníkách
bývalo psáno:
„Ku cti a chvále Boží
věnovali manželé ti nebo oni.“
Bohužel
valná
část
lidstva změnila svoje smýšlení a
jsou mezi nimi mnozí, kteří si
z toho nedělají těžké svědomí,
když tyto památky kácí a
rozbíjejí.
Na Nebílovském katastru stávalo
několik takových památek. Kříž,

který stojí na návsi proti
Kampeličce, stál do r. 1883 na
místě, kde stojí kaplička.
V Hlavách u zákopu
při silnici proti poli, tehdy k č.
p. 26 náležejícímu, stával kříž,
který nesl nápis: „Ke cti a
chvále Boží věnovali manželé
Josef a Barbora Hajšmanovi.“
Dokud byli tito manželé
majiteli toho pozemku, stál
tam kříž netknutě. Když však
pole
rozprodali
a
pole
v Hlavách koupil V. Kašpar č.
61, dělo se zle s křížem. Stál
tam na drnu, který obnášel
několik m2, ten nový majitel
rozkopal, kříž rozebral, odvezl
jej domů, spodní kámen použil
na
koryto
pro
vepře,
z ostatního
byl
stavební
kámen. Takové skončení vzala
v dobrém úmyslu postavená
památka
manželů
Hajšmanových.
Na Čechovce, na dolní
straně cesty k Čižicům pod

lesem leží lán pole, který
patříval manželům Janu a
Anně Brejchovým č. p. 4.
V cípu pole stával kříž
mezi
dvěma
agáty
s podobným nápisem, jako
psáno o předešlém. Na
počátku tohoto století
skácela zločinná ruka kříž
a po mnoho let válely se
tam trosky této památky.
R. 1902 dne 28.
Září
zastřelen
byl
nevědomky na poli „na
Pannách“ při čekané na
zvěř
Antonín
Česák,
kameník. Jeho soudruzi
postavili na toto místo kříž,
ne na pole, aby nepřekážel,
postavili jej na zákop vedle
pole. I tento kříž někomu
překážel a pachatel si vydal
špatné svědectví o svém
charakteru. Památka na
nešťastného mládence leží
v troskách.
Při cestě, která vede

k obecnímu lesu, stávala na
zákopu socha sv. Michaela.
Původ její souvisí s článkem
„Sousoší sv. Trojice“. Jako je
psáno o předešlých památkách,
tak se stalo i s touto. Vyhlédl si ji
nějaký „vzdělanec uvědomělý“,
aby „kulturu“ rozšiřoval skutky.
Dlouho se tam povalovaly zbytky
po ní. Za okupace postavil soused
Václav Čížek č. p. 41 na toto
místo
kříž,
který
opatřil
příslušným nápisem.
Při cestě od sv. Trojice
k Předenicím, tam, kde končí
katastr nebílovský, vlastníval
pozemek rod Hajšmanů, po dvoře
„u Dufků“ v Předenicích. Před
dávnými časy stala se tam nějaká

příhoda a tehdejší hospodář
postavil tam dřevěný kříž, který
tam stál, ovšem vyměňován, až
do nedávné doby. Dne 9. června
1929 roztříštil blesk tento kříž.
Poslední Hajšman na Dufkojc
dvoře zemřel r. 1939 bez
mužských potomků a když pak
dřevo kříže uhnilo a ten padl,
žádný již nový nepostavil. Když
pak pozemek převzalo JZD, to
již dokonce ne. Snad všecky ty
kříže, které se na tom místě
vystřídaly,
byly
natřeny
červenou barvou. Plechový pak
obraz Kristův natřen bíle. Kříž
ten byl daleko viditelný a hezky
se tam u lesa vyjímal. Lidé
zvali jej „Dufkojc kříž“ nebo

„Červený kříž“. Před
několika lety byl skácen a
na kusy rozbit kříž po
vodokrtském rychtáři a
písmáku
Václavu
Maškovi, který tam na
jeho památku vdova po
něm Kateřina roku 1850
dala postaviti.

BOŽÍ MUKA

8

SOUSOŠÍ SV. TROJICE
Na křižovatce cest
z Nebílov do Předenic a
z Čižic-Borku na Prusiny
na
rohu
bývalého
panského pole „Velký
Chejn“ zvaného, nyní lesa,
stojí malá kaplička a vedle

číslo 7
ní kamenný sloup se sousoším
Nejsvětější
Trojice
Boží.
V kapličce býval upevněn kříž
a několik obrázků starých
maleb, znázorňující podoby
svatých. V letech čtyřicátých
byla kaplička tak sešlá, že
dělala hanbu svému okolí.
Smiloval se nad ní prusinský
farář P. K. Turek, který
vzácnou tu památku nechal dáti
do pořádku, že milo jest na ni
pohleděti
pod
skupinou
košatých líp ukrytou.
O původu této památky
se vypravuje: V Babčích, za
nebílovským obecním lesem
bývala panská obora. Stalo se,
že tam jednoho dne vyjel Jakub
hrabě Černín na projížďku
v kočáře, ve kterém zapřaženy
tři páry koní. Když se vracel do
zámku a vyjel na cestu
Chválenicko-Nebílovskou,
lekli se koně něčeho a úprkem
ubíhali k Nebílovům a dále ze

vsi ven po předenické cestě
k rozcestí, kde dříve dřevěný
kříž stával. V této nebezpečné
chvíli odporučil hrabě duši svoji
Bohu a očekával konec svého
života.
Když se koně hnaly
kolem onoho kříže na rozcestí,
zachytil se ho hrabě oběma
rukama a vtom jako by
neviditelnou rukou zadrženi,
zastavili se. Na památku svého
zachránění nechal hrabě Černín
postaviti na místo, kde stál kříž,
sousoší Nejsvětější Trojice a
tam, kde se koně splašili,
nedaleko obecního lesa, sochu
archanděla Michaela, o níž je
psáno nahoře.
-Zdroj článku:František
Kesl:Pamětní kniha obce
Nebílov,1960-

Sousoší Nejsvětější Trojice Boží
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