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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností vás již podruhé jako starosta obce pozdravit v novém roce. Na začátku
každého nového období bývá zvykem trochu bilancovat – vzhledem k tomu, že současné zastupitelstvo
vykonává svou funkci již více než rok, není od věci udělat si malé shrnutí.
V loňském novoročním přání jsem vyjádřil touhu postupně plnit předvolební program nově
nastupujícího zastupitelstva, který většinu z vás oslovil natolik, že jste jeho tvůrce zvolili do vedení obce.
Abychom dokázali, jak si vážíme vaší důvěry, pilně jsme pracovali na plnění našich předvolebních slibů
a nemálo z nich se nám již podařilo splnit:
-

-

-

Pravidelné pořádání veřejného zastupitelstva obce – váš názor nás zajímá a věříme, že na
rozvoji naší obce se můžeme podílet všichni společně
Zajištění informovanosti našich občanů o počinech zastupitelstva – pravidelný přísun
aktuálních informací vám zajišťujeme pomocí obecního webu, informační tabule a
samozřejmě také Nebílovských novin, které pro vás vydáváme
Postupné dokončování velkých projektů – nová obytná zóna nebo čistírna odpadních vod –
to jsou dlouhodobé projekty, jejichž plnění je otázkou několika let. Naše zastupitelstvo se
pustilo do jejich realizování, tak aby tyto projekty byly blíže k jejich dokončení.
Zvelebování naší obce – opravy, rekonstrukce, budování, údržba stromů a zeleně – mnoho
drobností, které ve výsledku tvoří krásnější tvář Nebílov
Snižování poplatků – v rámci možností se snažíme co nejvíce ušetřit vaše peníze
Zvyšování bezpečnosti v obci – nové chodníky či lepší silnice v Nebílovech zajistí bezpečnost
nejen našim dětem
Pořádání kulturních a sportovních akcí – s úsměvem na tváři a harmonií v duši je život v obci
pestřejší a veselejší
Spolupráce s SDH Nebílovy – ze vzájemné symbiózy obce a dobrovolných hasičů se mohou
těšit obě strany

Přeji tedy vám i sobě, aby tento stručný výčet našich výsledků rozhodně nebyl konečný a abychom
i nadále mohli s úspěchem pokračovat v práci na co nejpříjemnějším prostředí pro náš společný život
v obci Nebílovy. Rád bych také na tomto místě poděkoval těm zastupitelům a zaměstnancům Obecního
úřadu, kteří po celý rok aktivně zastupovali OÚ na všech veřejných akcích, pořádaných zastupitelstvem,
a jejich obětavá práce se často šplhala vysoko nad rámec jejich povinností.
Do roku 2016 přeji všem hodně zdraví, dobrou náladu a spoustu rodinného štěstí, lásky a
přátelství. Ať je tento rok pro všechny plný splněných přání a jen těch příjemných překvapení.
František Topinka, starosta obce
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Dokončení územního plánu
Hlavní
zprávou
začátku
roku
2016
v nebílovském
zpravodaji
nemůže být nic menšího, než
dlouho očekávaný nový
územní plán obce. Jeho vznik
provázely mnohé peripetie a
úskalí, ale konečně se jeho
tvůrcům podařilo vytvořit
takový
projekt,
s jehož
výsledkem bude spokojená
valná většina nebílovských
obyvatel a zároveň budou
dodržena
pravidla
přirozeného rozvoje obce,
popřípadě
nevzniknou
nereálné plány, které obec
nebude schopná v nejbližších
desetiletích splnit.
Co se týče nových
stavebních parcel, v novém
územním plánu se počítá
s dalším rozšířením obytné
zóny „Ke Trojici“. Naváže se
tím na stávající rozložení
zastavěných území, což je
nejméně
násilná
forma
rozvoje obce. Pro představu,
jak je vytvoření územního

plánu složité, je zde jen
několik
z ohromného
množství aspektů, kterými se
musí tvůrci plánu řídit:
 chránit a respektovat
přírodní a kulturní
hodnoty území
 stabilizovat
sídla
v daném území
 umožnit významnější
rozvoj ploch pro
bydlení s ohledem na
blízkost
krajského
města Plzně
 stabilizovat veřejná
prostranství a plochy
veřejné zeleně
 umožnit
realizaci
protierozních
a
protipovodňových
opatření
 doplnit chybějící sítě
a zařízení technické
infrastruktury
 zachovat
tzv.
„pohledové osy“
Pokračování na str. 3

Aktuální sdělení
22. února – proběhne
plánované přerušení dodávky
elektřiny od 8:00 do 11:30
hod.
26. února v 18:00 se koná
další
veřejná
schůze
zastupitelstva v hostinci „U
Bendů“.
5. a 6. března proběhnou
víkendové Vepřové hody
v hostinci U Bendů. Vstupenky
bude možné měsíc předem
zakoupit v předprodeji u pana
Lepšího. V sobotu ve večerních
hodinách
bude
možné
spořádané kalorie vytancovat
na chystaném Country bále.
19. března se od 15:00 hod.
koná v Tanečním sále hostince
„U Bendů“ Maškarní bál pro
děti.
Odpoledne
budou
moderovat Pejsek s Kočičkou a
děti se opět mohou těšit na
profesionální malování na
obličej.

Obytná zóna „Ke Trojici“

Obecní rybník

V nové obytné zóně byl konečně úspěšně dokončen avízovaný
projekt na gravitační kanalizaci. Ten navazuje na čerstvé
dokončení projektové dokumentace na zvýšení stávající
kapacity ČOV a zároveň řeší připojení obytných budov v nové
zóně k centrální kanalizaci. To umožní zkolaudovat další
stavby v zóně „Ke Trojici“. Realizace projektu je naplánována
na rok 2016. V souvislosti s obytnou zónou „Ke Trojici“ je
třeba zmínit, že jsou stále ještě volné 4 stavební parcely.
Jedna z nich je rezervovaná, další tři jsou zatím pro případné
zájemce plně k dispozici.

Plány obce na rok 2016 zahrnují
také
obecní
rybník.
Zastupitelstvo chce v letošním
roce dokončit úpravy břehů
nebílovského rybníku, jejichž
cílem bude dosáhnout opět jeho
původní historické velikosti.
Odpadová zemina, vybraná
z břehů, poslouží ke srovnání
terénu hasičské dráhy u
čističky.
-BP-

-BP-
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Dokončení územního…
Dokončení ze str. 2




respektovat a chránit krajinné dominanty
(např. Prusiny nebo areál zámku)
zachovat a prohloubit přirozený
charakter přírodních společenstev

Tento stručný výčet pravidel, formujících tvorbu
nového územního plánu samozřejmě není
v žádném případě vyčerpávající. Kdo by měl
zájem o podrobný přehled vzniku územního plánu
včetně vymezení urbanistické koncepce, veškerou
dokumentaci nalezne na webových stránkách
obce pod záložkou „Územní plán“.
V každém případě je i z tohoto stručného
nástinu jasné, že územní plán s platností pro

příštích 15 let nemůže být vytvořen na základě
zbrklých rozhodnutí, či zájmu několika
jednotlivců. Jedná se o složitý proces,
sešněrovaný tolika pravidly právě proto, aby se
dalo jasně dojít k nejlepšímu výsledku a
netápat mezi mnoha možnostmi řešení.
Je smutné, že právě vznik nového
územního plánu provázelo tolik sporů mezi
občany Nebílov. Věřme však, že nyní, když je
už konečně nová koncepce územního plánu
hotová, nebude již třeba tyto spory déle
udržovat a v naší vsi opět zavládne mír a
pohoda.

Starosta obce vyhlašuje ANKETU
V loňském roce jsme vás informovali o plánovaných kulturněspolečenských akcích, které hodlá zastupitelstvo pořádat pro
nebílovské občany nejen důchodového věku. Nyní nastává doba,
kdy se jedna z těchto akcí uskuteční – obec se chystá v průběhu
dubna/května uspořádat hromadný výlet na kulturní akci podle
přání. K tomu poslouží právě následující anketa, kdy si vy sami
zvolíte, kam byste se podívali nejraději.
Na výběr je tentokrát ze dvou možností:
1) výlet na zámek Konopiště a do Průhonického parku
(Národně-kulturní památka a památka UNESCO, založen v r. 1885
hrabětem Arnoštem Emanuelem Silva-Taroucou), nebo
2) výlet na vybrané představení Divadla J. K. Tyla
v Plzni.
Pokud byste se chtěli jednoho ze zmiňovaných zájezdů
zúčastnit, napište prosím, která z těchto dvou možností vás zaujala.
Svůj hlas pošlete buď e-mailem na adresu ou.nebilovy@tiscali.cz,
nebo jej vhoďte do schránky na obecní úřad. Hlasovat můžete do
18. března.
O výsledcích ankety budete informováni prostřednictvím obecního
webu nebo vývěsní tabule.
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Péče o obecní
zeleň
Nezbytná pravidelná péče o
obecní zeleň započala v
Nebílovech
ošetřením
rizikových stromů v obci,
konkrétně například lípy u
márnice, která už svými
proschlými
větvemi
ohrožovala své okolí. Dále
se chystá ošetření nově
vysázených lipových alejí,
které
tvoří
významný
krajinný prvek Nebílov.
V neposlední řadě bude na
obecních
pozemcích
probíhat prořezávání křovin,
rostoucích kolem silnic a
cest, aby byla zachována
bezpečná
a
pohodlná
průjezdnost
těchto
pozemních komunikací.
-BP-
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Výsledky turnaje v mariáši
„Jižanský pohár“
1. místo Pavel Cihelna (Nekvasy)
2. místo Josef Lehečka (Točník)
3. místo Pavel Kocián (Plzeň)
Jižanský pohár se konal 19. 12. 2015 pod
záštitou pořadatele pana Josefa Plocara.
Turnaje se zúčastnilo 48 soutěžících.
Držitelům cen i všem zúčastněným
gratulujeme!
Jižanský pohár

Pozemkové úpravy probíhají

Opravy v obci

Státní pozemkový úřad je zadavatelem právě probíhajících
pozemkových úprav na území ČR. V Nebílovech postupují tyto
úpravy pod vedením paní Miroslavy Kaderové z Krajského
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj. Zpracovatelem návrhu
komplexních pozemkových úprav je firma GEOREAL spol. s.r.o.,
která byla také pověřena vyhotovením soupisu nároků podle údajů
z katastru nemovitostí. V další etapě se bude zpracovávat návrh
nového uspořádání pozemků, jako např. umístění pozemků, jejich
scelení, tvar, vyrovnání hranic, zabezpečení přístupu, popř. rozdělení
spoluvlastníků.
-BP-

Zastupitelstvo
pilně
pokračuje ve zvelebování
obce. V minulých číslech
Nebílovských novin jsme
vás
informovali
o
rekonstrukci
obecní
stodoly.
Nyní
je
rekonstrukce
zdárně
dokončena – stodola má
novou střechu, fasádu,
vrata a v jejím okolí
proběhly terénní úpravy.
Dalším bodem je
chystaná oprava kapličky a
především
oprava

Silvestrovská veselice v hostinci „U Bendů“
(více na str. 6)
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hřbitovní zdi, na kterou
zastupitelstvo už podruhé
zažádalo o dotaci (první
pokus byl neúspěšný, na
výsledek
druhého
pokusu se v současné
době čeká). Zeď je
bohužel již v dezolátním
stavu, proto bude zřejmě
oprava
neodkladně
nutná bez ohledu na
výsledek
dotačního
řízení.
-BP-
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Kultura

Nebílovské vítání občánků
Podle
čínského
horoskopu byl rok 2015 (Rok
dřevěné kozy) mimořádně
příznivý pro mateřství – tedy
početí nebo porod dítěte. A tak
se nebílovské zastupitelstvo
nechalo
starou
čínskou
moudrostí inspirovat a rozhodlo
se uspořádat téměř po šesti
letech nové Vítání občánků.
A už bylo opravdu na
čase – v přeplněném Tanečním
sále nebílovského zámku se
k přivítání
sešel
vskutku
nebývalý počet nových malých
občánků – z pozvaných 25 dětí
dorazily téměř všichni.
Nejstarší nově přivítaný
občánek
byl
předškolák
Matyášek Albl, nejmladší byla
čerstvě narozená Valentýnka
Pospíšilová.
Ačkoliv úvodní projev
paní místostarostky bohužel

zcela zanikl v počátečním
halasu,
nakonec
se
organizujícím
členům
zastupitelstva i přes ohromný
počet malých dětí podařilo
udržet
celý
ceremoniál
v relativním klidu a pořádku.
Moderování akce se
úspěšně zhostil pan František
Karl a po slavnostním
jmenování každého nového
občánka obdrželi rodiče
malých Nebílováčků z rukou
pana
starosty
a
paní
místostarostky
růžičku,
certifikát a poukaz na nákup
dětského oblečení. Nechyběly
ani podpisy rodičů do pamětní
knihy.
Pro kulturní zpestření
akce vystoupil v úvodu sbor
dětí z MŠ Chlum, závěr patřil
profesionálnímu
souboru
Kalliopé Trio Prague, jehož
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členkou je mimochodem také
úspěšná nebílovská houslistka
Markéta Říhová-Vokáčová
(rozhovor s ní naleznete na
str. 8-9). Velmi příjemným
zjištěním bylo to, že klasická
hudba v podání mladého
pražského
tria
dokázala
okouzlit i ty největší raubíře a
závěrečný minikoncert tak
potěšil nejen dospělá, ale i
dětská ouška.
Celá
akce
byla
pečlivě
zdokumentovaná
profesionálními fotografy, a
tak si rodiče malých občánků
mohou na plném CD
připomínat
nejkrásnější
okamžiky tohoto milého
slavnostního odpoledne.

-BP-
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Mikulášská nadílka
Tradiční rozsvěcení vánočního stromku, spojené s mikulášskou nadílkou, proběhlo druhou adventní
neděli 6. 12 před nebílovským zámkem. Účast byla jako vždy hojná, většina dětí ze vsi si přišla
pěknou básničkou či koledou vysloužit dárkový balíček od Mikuláše, čerta a anděla. Nálada všech
zúčastněných byla velmi příjemná, bylo vidět, že nebílovským dětem nechybí kuráž a ani stres z
čerta jim nezkazí radost z nadílky. Většina zúčastněných (dětí i dospělých) se nakonec viditelně
nechala unést kouzlem předvánoční atmosféry a alespoň na malý moment uvěřila, že před nimi stojí
opravdový Mikuláš, čert i anděl. A to je dobře.
-BP-

Silvestrovská veselice v hostinci „U Bendů“
Oslava příchodu Nového roku se v Nebílovech letos opět konala
v tanečním sále hostince „U Bendů“ ve spolupráci pana Luďka Lepšího a
Obecního úřadu. Účast byla hojná - mnoho nebílovských ocenilo
originální nápad uspořádat společnou silvestrovskou párty, která začala
již ve 12.00 vepřovými hody a pokračovala večerní silvestrovskou
veselicí . Od 19.00 hodin hrála k tanci a poslechu sice jen reprodukovaná
hudba, ale to nikomu nebránilo přivítat nový rok 2016 přímo z tanečního
parketu. Pan hostinský předkládal hostům vynikající ovar a ještě lepší
ovarovou polévku, takže nálada v sále gradovala do bujarého veselí. Nový
rok Nebílováci tradičně přivítali o půlnoci slavnostním přípitkem před
zámkem. Vzhledem k úspěchu celé akce se jistě můžeme těšit, že tento
veřejný Silvestr určitě nebyl tím posledním.
-BP-

6

Sportovní areál
Nebílov
V rámci
nezbytné
údržby nebílovského
sportovního areálu se
zastupitelstvo
rozhodlo vybudovat
za
nohejbalovým
hřištěm
velkou
ochrannou síť, která
zamezí lítání míčů
ven z areálu.
BP-

číslo 4

únor 2016

Společenská rubrika
Významná výročí, události a jubilea
Blahopřejeme
k narozeninám…

Opustili nás…

říjen 2015

říjen 2015

pan František Albl (80 let)

pan Vlastimil Strnad († 83 let)

pan Václav Špelina (96 let)

listopad 2015

listopad 2015

pan Josef Kasl († 74 let)

paní Anna Vokounová (87 let)

prosinec 2015

paní Anežka Kučerová (91 let)

pan Josef Myslivec († 74 let)

prosinec 2015

pan Václav Špelina ( † 96 let)

paní Jarmila Kopecká (88 let)
῀ Rodině i blízkým
upřímnou soustrast ῀

leden 2016
paní Blažena Špelinová (84 let)
paní Marta Matoušková (80 let)
únor 2016
paní Jaroslava Studničková (84
let)
pan Ing. Josef Brejcha (80 let)

Narodili se…
září 2015
Anežka Přibáňová
říjen 2015
Kryštof Osička
prosinec 2015

Tradiční předvánoční posezení s hudbou
proběhlo 13. 12. 2015 v hostinci „U Bendů“. K tanci a
poslechu hrála skupina FAJNOVKA, přítomní senioři obdrželi
od Obecního úřadu kytičky a kalendáře. Jako pohoštění se
podával guláš a zákusek.

Nela Pechová
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Osobnost Nebílov

Markéta Vokáčová – houslistka
Patříte-li
mezi
milovníky klasické hudby, jistě
jste už jméno mladé houslistky
původem z Nebílov zaslechli.
Markéta Vokáčová rozená
Říhová patří v současné době
mezi nejúspěšnější
české
hudebníky mladé generace. Do
povědomí
plzeňských
posluchačů se dostávala již od
útlého dětství, kdy jí na kontě
pravidelně přistávala nejvyšší
ocenění,
nejen
v celorepublikové,
ale
i
v mezinárodní konkurenci. Po
absolvování
Pražské
konzervatoře
vystudovala
Markéta hudební fakultu
Akademie múzických umění
v Praze, na níž vloni čerstvě
promovala s titulem MgA –
magistr umění. Její sólový
absolventský
koncert
doprovodila Pražská komorní
filharmonie. V roce 2012 byla
vybrána jako nejlepší účastnice
Akademie Václava Hudečka,
což jí vyneslo nejen mistrovský
nástroj, postavený speciálně
pro nejlepšího houslistu těchto
prestižních
kurzů,
ale
především koncertní turné
se samotným
mistrem
Hudečkem. Od roku 2009
sbírala
Markéta
také
orchestrální zkušenosti, a to
jako stálá členka Symfonického
orchestru Českého rozhlasu.
Nyní je již druhým rokem
stálou
členkou
našeho
nejlepšího a nejvýznamnějšího
orchestru – České filharmonie.
Kromě sólové a orchestrální
hry je Markéta i vynikající
komorní
hráčkou
–
s
komorním souborem Kalliopé
Trio
Prague
pravidelně
koncertuje
v Čechách
i
v zahraničí.

Markéto, přes Tvé
zjevné mládí hraješ na housle
už celkem dost dlouho… 
Vzpomeneš si ještě, kdy jsi
držela v ruce housličky úplně
poprvé?
Asi v pěti letech. Když jsem
poslouchala svojí sestru, jak
hraje na klavír, chtěla jsem
také na něco hrát a vybrala
jsem si housličky.
Chtěla jsi někdy dělat
něco jiného, nebo byly housle
jasnou volbou už od první
chvíle?
Také
jsem
chtěla
být
uklízečkou nebo pokojskou,
ale to mě v průběhu let
přešlo…  Pak už byly jasnou
volbou housle.
Když se podívám na
Tvou sólovou kariéru, úspěchy
se to tam jen hemží. Co pro
Tebe
samotnou
bylo
nejvýznamnějším „odrazovým
můstkem“ pro Tvou dráhu
sólistky?
Asi získání titulu laureáta na
Akademii Václava Hudečka,
po kterém jsem s ním mohla
absolvovat turné po celé ČR.
(vítězstvím na Hudečkově
Akademii se Markéta mj.
zařadila po bok předchozích
vítězů Josefa Špačka nebo
Jiřího Vodičky - nynějších
koncertních mistrů České
filharmonie. -pozn. redakce)
Na to pak navazují sólové
koncerty s orchestrem, např.
Mendelssohnův Koncert e
moll s Teplickou filharmonií
nebo Bachův Dvojkoncert
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s mistrem Hudečkem a
Komorním
orchestrem
Leoše Janáčka. Svoje místo
však vidím v komorní hudbě
– konkrétně v klavírním triu.
Ke klavírnímu triu
se ještě dostaneme, ale
pojďme se ještě podívat na
tvojí kariéru filharmoničky.
V roce 2013 ses stala stálou
členkou České filharmonie.
Jaký je to pocit být součástí
jednoho z nejstarších a
nejvýznamnějších
hudebních těles v Evropě?
Považuji to za velké štěstí a
čest, že mohu být součástí
tohoto tělesa. Měla jsem
možnost hrát v Orchestru
Českého Rozhlasu, patřící
též mezi naše přední
orchestry, kde jsem působila
5 let, což pro mě bylo velkou
školou. Díky tomu pro mě
nebyl začátek v ČF tak
náročný. Česká Filharmonie
není skvělá pouze svou
kvalitou, ale i zázemím,
které
poskytuje
svým
hráčům. Je to ohromná
prestiž, podílet se na jejích
projektech,
hrát
pod
taktovkou
významných
dirigentů a spolupracovat se
světovými sólisty.
To musí být skvělé
profesní naplnění. Existuje
vůbec ještě nějaká meta,
kterou bys v hudbě ráda
pokořila?
Neláká
Tě
například
kariéra
v zahraničí?
Pokračování
rozhovoru na str. 9

číslo 4

únor 2016
Dokončení rozhovoru ze str. 8

Po životě v zahraničí jsem nikdy
netoužila, jak už jsem se zmínila výše,
největší mojí láskou a vášní je komorní
hra, a to klavírní trio.
Nyní
se
tedy
dostáváme
k poslednímu hudebnímu odvětví, kterému
se věnuješ: kromě sólové a orchestrální
hry jsi totiž také velmi úspěšná komorní
hráčka. Po několikaletém působení
v komorním sextetu „Mysliveček soloists“
jsi nyní zakládající členkou souboru
Kalliopé trio Prague, se kterým jste mimo
jiné debutovali na jednom z nejslavnějších
evropských hudebních festivalů – na
Pražském Jaru 2014. Jak sama říkáš, toto
odvětví je ti zároveň nejbližší. Dokázala
bys říct proč?
Vysvětlení je jednoduché. Mí spoluhráči
nejsou pouze mými profesními partnery,
ale i přáteli. Máme spolu opravdu blízký

Markéta Vokáčová

vztah a to se odráží i na
hudbě, kterou vytváříme.
Dalo by se tedy říct, že
čím bližší je osobní vztah
hudebníků, tím dokonalejší je
hudba, kterou společně vytváří?
Nebo je naopak příliš osobní
vztah překážkou v profesionalitě?
Blízké osobní vztahy určitě
nejsou v komorní hudbě výhradní
podmínkou. Některé soubory
fungují pouze na profesní úrovni,
jiné na vzájemných sympatiích.
To je opravdu individuální. Mohu
říct, že v našem triu vládne
přátelský duch a možná proto nás
to zatím tolik baví.  Když se
ještě vrátím k těm vytouženým
cílům - máme za sebou již několik
soutěžních úspěchů, mezi které
patří např. vítězství na Soutěži
Nadace Bohuslava Martinů, nyní
se chystáme na Brahmsovu soutěž
v rakouském
Pörtschachu
a
jedním z našich největších cílů je
zabojovat na nejprestižnější a

nejobtížnější
mezinárodní
soutěži v Čechách – Soutěži
Pražského Jara.
Tak to budeme moc
držet palce! Pokud tento
rozhovor právě čtou rodiče,
zvažující hudební vzdělání
pro své malé potomky, co bys
jim poradila při jejich
rozhodování?
Tedy
co
všechno obnáší hra na housle
a co je dobré si předem
uvědomit, než si člověk tento
překrásný nástroj zvolí za
vlastní?
Smyčcové nástroje obecně
jsou velice náročné, a proto
se na ně musí začínat již
v útlém věku. Malé děti však
nemohou cvičit na housličky
samy, proto rodiče –
připravte se, že pokud dítěti
vyberete takový nástroj,
každodenní cvičení se bude
týkat i vás. Pokud však
vydržíte náročné začátky,
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bude vám odměnou líbezný
zvuk houslí.
Jako renomovaná
houslistka koncertuješ po
celé republice, s Českou
filharmonií cestuješ po
celém světě. Nebude nějaká
příležitost, kdy by si Tě
mohli poslechnout také
nebílovští posluchači?
Našemu
souboru
bylo
nabídnuto
zahrát
si
v Tanečním sále zámku
Nebílovy 23. dubna 2016.
Na koncertě zahrajeme
skladby
klasicistních
skladatelů. Srdečně tímto
všechny zveme.
To
si
určitě
nenecháme ujít! Děkuji za
rozhovor a přeju hodně
štěstí a úspěchů.
Také děkuji 

číslo 4

únor 2016

Zajímavosti
Kapitoly z nebílovské kroniky – 3. díl
KATASTR OBCE
Nebílovy měří 525,92 ha, veřejný
statek měří 9ha 95a 37m2.
Největší vlastník je obec. Má 8ha
57a 60m2 polí, 28ha 84a 29m2
pastvin, 187ha 70a 4m2 lesa.
Velkostatek měřil před parcelací
187,43ha. Zámek se zahradou a
Želnou má nyní jako zbytkový
statek 22ha. Stavební pozemky
obce měřily 6a 42m2, louky 2ha
67a 41m2. Rybník na návsi měří
43,09a, na Rajči 3,78a. Betonová
nádrž pro požární případy pojme
360hl vody. Nejhlubší studně jsou
na Prusinách, farní 28,5 m, školní
25m.
R. 1848 v 47 domech žilo
379 obyvatel, r. 1910 v 60 č. p.
406 obyvatel. – Katastr naší obce
hraničí na východě s půdou
chválenickou a střížovickou, na
jihu netunickou, na západě
předenickou, na severu čižickou a
boreckou. Nejvýnosnější lán je
k Prusinám pole to bývalého

velkostatku. Půda selská bývala
z největší části na příkrých
svazích vysokými mezemi
rozdělená. Celkem lze říci, že
pozemky na našem katastru
jsou z větší části podprůměrné
a nikterak nemůže rovnat třeba
katastru netunickému. Zvláště
nad Pohodnicí a za obcí jsou
pozemky málo výnosné.
POMÍSTNÉ NÁZVY
V katastru každé obce nese
určitý úsek pozemků zvlášť o
sobě svoje pojmenování, které
vzalo původ z nejrůznějších
příčin. Některé názvy samy
vyjadřují svůj původ, jiným se
dává pravděpodobný výklad.
Jednotlivé úseky na katastru
nesou tyto názvy:
Amerika
V Babčích
U Barborky
Za Bendojc
Za Brankou

Na Zbůři
Na Želně

Jan Reiter st.
Vavřinec Kuchař
Jan Krčmář

To jsou nejhlavnější názvy na
katastru. Výklad jich je zbytečný
nebo jsou to jen hádanky.

Zahradníci:

Z BERNÍ RULLE
R.
1653-55
hospodařili
v Nebílovech tito hospodáři:
Sedláci:
Tomáš Kovářík
Pavel Kabele
Václav Brož
Jindřich Batěk
Chalupníci:

Tomáš Kočí

Jan Reuther ml.
Jiřík Losinský
Rudolf Trubač
Jan Weissost

Jak je vidět, nezachovalo se po
těch 300letech žádné příjmení
po
těchto
někdejších
nebílovských sousedech.
-Zdroj článku: František Kesl:
Pamětní kniha obce Nebílov,
1960-

Za Cihelnou
Na Čechovce
V Polích
Na Farářské
Na Faře
Na Handuláckých
V Hlavách
Za Horou
V Hůrkách
Na Chejnách
V Kotlích
Na Lipé
Na Nivě
Na Pannách
Na Pastvišti
Podevsí
Nad Pohodnicí
Na Pískách
Pod Prusiny
Na Průhoně
Nad Pastuškou
Na Rajči
Na Střižovsku
U Trojice
Na Velké louce
Na Vořechovech
V Záluží
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,
Františku Karlovi
a Libuši Kučerové
Foto:
Martin a Blanka Křikavovi
www.obecnebilovy.cz
chyby v tisku vyhrazeny

10

