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Vážení čtenáři,
když jsem se v létě v právě probíhající „okurkové sezóně“ zamýšlela nad tím, o čem by
měl být úvodník příštího čísla Nebílovských novin, inspiroval mne náhle internetový fenomén,
který už přes deset let ovládá naše životy a pro který okurková sezóna určitě neplatí – Facebook.
Funguje napříč všemi generacemi, a to nezávisle na tom, zda na facebooku jste či nejste
registrováni. Čas od času se tak stane, že někdo objeví ve svém soukromém archivu zapomenutý
skvost, o který se neváhá podělit se všemi svými facebookovými „přáteli“, mezi kterými je
zhruba čtvrtina těch, které zná opravdu dobře a čtvrtina těch, které by pravděpodobně na ulici
ani nepoznal. Ať už se jedná o 50 let starou fotografii pradědečka nebo pouhých 5 minut starou
fotku čerstvě narozeného miminka, jejich hlavní aktéři si s tím, že je okukuje přinejmenším
několik stovek lidí, pravděpodobně hlavu příliš lámat nebudou. Pokud jste však aktivním
uživatelem facebooku a obrázek vaší osoby se neočekávaně objeví na vaší „zdi“ (pro ty, co jsou
facebookovým serverem nepolíbeni, se jedná o vaši vlastní profilovou stránku, kam můžete vy
nebo vaši „přátelé“ přidávat nejrůznější příspěvky a fotografie), můžou být vaše pocity velmi
rozporuplné – od nadšení, až po upřímné zděšení.
I mně se nedávno objevily na „zdi“ fotky z dob středoškolských - zdokumentované
prázdniny, které jsme trávili společně s partou tehdejších přátel. U jednotlivých fotografií
samozřejmě nechyběly ani komentáře plné nadšení, ani ty plné upřímného zděšení. Jeden
komentář mne však mezi všemi zaujal: „Pojďme se zase všichni sejít!“ Zasáhly mne rozporuplné
pocity – nadšení i naprosté zděšení… Sejít se se starými přáteli – to je přece skvělý nápad!
Akorát by tam nesměl být ten, ten, ta a ten… Najednou se to tak skvělé nezdá… Přátelé na
fotografiích se změnili a já koneckonců také. S některými z nich se vídám stále, s některými si už
nemám co říct a ti ostatní se z mého života vytratili, aniž by toho kdokoliv z nás litoval. Sejít se
znovu s nimi všemi by znamenalo zajímavý sociologický experiment. Dokázali bychom se všichni
po pár sklenkách zase bavit tak jako dřív? Nebo by se večer zvrtl v trapné mlčení, přerušené čas
od času zdvořilostní otázkou, u které odpověď už předem nikoho nezajímá? Dopředu skepticky
počítám s druhou variantou – jako kojící matka jsem stav po pár skleničkách nezažila tak
dlouho, že už si ho ani nedovedu vybavit, a „postižení“ z pobytu na mateřské dovolené mě nutí
kastovat lidi podle toho, zda mají děti, chtějí děti, a pak ty ostatní. Sraz po letech se tak v mých
představách začíná měnit v levitující noční můru, a tak mám po pár chvilkách jasno. Radši
zůstanu doma a pozvu na kávu své skutečné - nevirtuální přátele.
Do komentáře pod fotkou napíšu s úsměvem komentář: „Jé, to by bylo moc fajn se zase
sejít a pokecat! :-) “ Můžu být klidná, žádný sraz se určitě konat nebude. Vím totiž, že ti
facebookoví „přátelé“ se od těch skutečných liší tím, že jim stačí pozorovat „zdi“ svých
„přátel“, přidávat nadšené či zděšené komentáře a zveřejňovat jejich historické fotografie. Ale
když kolem vás projdou po ulici, nejspíš vás ani nepoznají…
MgA. Barbora Prokopová
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Aktuality, události

Ošetření lipové výsadby
Na základě stížností občanů
na ohrožující stav lípy u
hřbitova se zastupitelstvo
rozhodlo pozvat do Nebílov
odborného poradce a na
základě jeho posudku ošetřit
lipovou vegetaci v obci. Pan
Josef Huml z firmy HD
Strom s.r.o., zabývající se m.
j. komplexní péčí o parky,
zahrady a lesy, vypracoval
posudek, podle kterého je
bohužel nejefektivnějším a
zároveň jediným řešením lípu
porazit. Její statické narušení
v důsledku předchozí
neodborné úpravy
v kombinaci s napadením
dřevokaznou houbou je již
tak rozsáhlé, že se prakticky
nelze ani pokusit strom
zachránit. Jedinou teoretickou
možností by bylo simulovat
přirozené poškození
přírodními vlivy – tedy zbavit
strom poškozené koruny, aby
si následně mohl vytvořit
korunu novou, čímž by se
zachovalo alespoň torzo

Dřevokazná houba, poškozující
srdčitou u hřbitova na Prusinech

z původního historicky
cenného stromu. Tento zásah
je však velmi invazivní a
výsledný efekt zůstává
nejistý. Zastupitelstvo
zajistilo částečné ošetření
stromu jako akutní
bezpečností opatření, o
dalším postupu bude
v nejbližší době jednat.
Při posuzování hřbitovní lípy
se pan Huml zaměřil také na
novou výsadbu lip podél
cesty ke hřbitovu. Dle jeho
slov „tragicky zanedbaná
péče“ o nově vysazené
stromy byla již napravena –
na stromech byl proveden
tzv. výchovný řez a stromy
byly zbaveny výhonků,
napadených drvopleněm
obecným. Dále byl proveden
postřik proti hmyzím
škůdcům a zahnojení
mladých stromků.
V neposlední řadě byly
stromky zabezpečeny proti
otloukání a okusování srnčí
zvěří.
-BP-

lípu

Aktuální sdělení
22. října od 8:00 – Výlov
rybníka
3. prosince od 17:00 –
Rozsvícení
vánočního
stromku
a
Mikulášská
nadílka pro děti
4. prosince od 16:00 –
Taneční zábava v hostinci „U
Bendů“
31. prosince – Silvestrovská
párty v hostinci u Bendů a
Novoroční přípitek před
zámkem

Důležité upozornění
pro občany Nebílov
Před zahájením topné sezóny
je každý občan Nebílov
povinen zkontrolovat svůj
komín a následně si může na
Obecním úřadě objednat u
paní
Libuše
Kučerové
kominíka.

V Nebílovech se v září pořádalo veřejné grilování prasete.
Na tuto gurmánskou zábavu s radostí přijalo pozvání
mnoho obyvatel naší obce a dozajista toho nikdo nelitoval.
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Oprava hřbitovní zdi probíhá
Připravovaná oprava hřbitovní zdi, na kterou
obec přednedávnem získala dotaci, je již v plném
proudu. Oprava probíhá za přímé kontroly
památkářů, kteří dohlížejí, aby rekonstrukce staré
stavby proběhla co nejšetrněji. Kontrola ze 13.
10. dopadla dobře – nebyly shledány žádné
nedostatky v probíhající rekonstrukci, proto bude
oprava zdi pravděpodobně dokončena již
v blízké budoucnosti. Zeď byla již dlouhou dobu
v havarijním stavu a její rekonstrukce již byla
více než nutná. Současně se hřbitovní zdí
proběhne také oprava márnice.
-BP-

Obec získala dotaci na 3
miliony
Ohromný
úspěch
v dotačním
řízení
zaznamenalo
nebílovské
zastupitelstvo
koncem letošního léta. Podařilo se jim získat
dotační grant na místní čistírnu odpadních
vod ve výši tří miliónů korun. Skvělá
týmová práce členů zastupitelstva, kteří se
na přípravě žádosti o dotaci podíleli, a
osobní starostova intervence přímo na
krajském úřadě přinesla své ovoce. Dlouho
očekávaná intenzifikace čističky se tak bude
moci v brzké době uskutečnit a Nebílovy
budou mít konečně účinnější ČOV
s odpovídající kapacitou.
-BP-

Psí útulek Borovno
Obec
Nebílovy
spolupracuje
se psím útulkem Borovno ve
Spáleném Poříčí. Prosíme občany
Nebílov, aby se v případě nalezení
zatoulaného psa spojili s útulkem
v Borovně, odkud si pro nalezence
rádi přijedou. Více informací o
útulku naleznete na internetových
stránkách
http://utulekborovno.cz,
kde
naleznete mimo jiné informace o
možnosti finanční pomoci psímu
útulku. Telefoní čísla pro další
informace
nebo
nahlášení
ztracených psů jsou: 723 598 853,
602 108 771.
-BPHřbitovní zeď na Prusinách dostává novou fazónu
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Vedení zastupitelstva předává pohár vítěznému týmu

Turnaj v nohejbale – „O pohár starosty”
20. srpna se konalo každoroční
sportovní klání – nohejbalový turnaj „O pohár
starosty obce“. Událost přilákala opět velké
množství sportovních fanoušků, kteří mohli
zároveň využít příležitosti chytit ještě trochu
bronzu na srpnovém sluníčku. Počasí
letošnímu létu mnoho nepřálo, o to
spokojenější tedy mohli být pořadatelé
s azurovou oblohou, která tentokrát zářila nad
celým sportovištěm.
Turnaj probíhal od 10. hodiny ranní až
do čtyř odpoledne. Deset týmů z Nebílov a
přilehlého okolí soupeřilo o čestnou trofej,
která nakonec k radosti všech domácích
fanoušků zůstala v Nebílovech – zlatý pohár si

odneslo družstvo „My a strejda“, tvořené
Zdeňkem Balvínem (který zaskakoval za
zraněného člena týmu Zdeňka Špelinu),
Vojtěchem Topinkou a Josefem Šlajsem.
Stříbrný pohár pak získal „ZMD tým“, bronz si
odneslo družstvo „Modrý klokan“.
Po slavnostním vyhlášení výsledků
turnaje a předání pohárů třem nejlepším
družstvům se všichni účastníci sportovního
klání přesunuli do sportovního areálu, kde na
ně čekala odměna v podobě pečeného prasátka.
Občerstvení a nezbytný gulášek pro sportovce
zajišťoval pan Luděk Lepší.
-BP-

Deštivý dětský den
12. června se opět po roce sešli v nebílovském
sportovním areálu rodiče nebo prarodiče se
svými potomky, aby tu společně oslavili Den
dětí. Ačkoliv počasí pořadatelům zrovna
dvakrát nepřálo, nikdo ze zúčastněných si tím
nenechal zkazit náladu. Klaun, který celé
dětské odpoledne moderoval, se důmyslně
usídlil s celou aparaturou pod střechou, kam se
mohli shromáždit také všichni malí i velcí
účastníci, aby se schovali před deštěm. Pro ty
nejmenší zde byl připravený bazének plný
barevných balónků a pro všechny pak veselé
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odměny v podobě drobných dárků a sladkostí.
Občerstvení zajišťoval pan Luděk Lepší a po
programu si děti mohly opéct na ohýnku
připravené buřty. Jako hlavní cena byly již
podruhé dvě vstupenky do pražského
Rudolfina na říjnový Koncert pro děti, o kterou
se malí soutěžící utkali tentokrát v taneční
soutěži. Cenu si nakonec odnesla Nela Bílá,
která svým tancem oslnila porotu nejvíce.
(Foto z dětského dne naleznete na str. 6)
-BP-
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Slunečné počasí přilákalo na vinobraní do nebílovského zámku velké množství návštěvníků, lavičky
nestačily ani pro polovinu z nich, a tak každý hledal místo k posezení kde se dalo.

Zámecké vinobraní a Slavnosti jablek
Poslední zářijový víkend proběhl
v Nebílovech ve znamení velkolepých
ovocnářských slavností, které přilákaly
ohromné množství návštěvníků z blízkého i
vzdálenějšího okolí.
Kulturní víkend začal v sobotu 24. září
na nebílovském zámku, kde proběhl další
ročník Zámeckého vinobraní. Vinaři z jižní
Moravy opět přijeli představit své lahodné
výrobky z vinné révy, mezi kterými
samozřejmě nemohl chybět tradiční a stále
oblíbený burčák. Návštěvníci vinobraní mohli

ochutnávat vína z Velkých Pavlovic za
doprovodu vynikající Cimbálové muziky
Ladislava Švidroně a Presúzního mužáckého
sboru. Účast byla velmi požehnaná, počasí se
vydařilo a na sluncem zalitém zámeckém
nádvoří se jen těžko hledala místa k posezení.
To však nemohlo milovníky vína nijak vyvést
z míry a zejména mladší návštěvníci se
důvtipně „utábořili“ na zatravněných plochách
okolo zurčící kašny s vodotryskem.
Pokračování na str. 6

Kulturní sezóna na zámku
Zámecká kulturní sezóna se letos nesla
v duchu oslav 200. výročí úmrtí hraběte
Vojtěcha Czernina z Chudenic (1748-1816),
který se významně zasloužil o kulturní rozkvět
nebílovského zámku.
V rámci sezóny vystoupil na zámku
např. hobojista Vilém Veverka s Ensemble
18+, Stamitzovo kvarteto, Orquestra del
Casino Musical de Godella, Kalliopé Trio
Prague a další významní hosté. Kromě
hudebních produkcí proběhly na zámku čtyři

výstavy (např. pro nebílovské myslivce jistě
zajímavá výstava loveckých trofejí) a
samozřejmě nechyběl ani každoroční
divadelní festival „Nebílovské divadelní
léto“, na kterém jsme se mohli těšit na např.
herečky Ivanu Chýlkovou nebo Simonu
Stašovou. Hudebním hostem divadelního léta
byla tentokrát zpěvačka Aneta Langerová.
Sezónu pak zakončil slavnostní
koncert „Rekviem za Vojtěcha hraběte
Czernina“.

-BP5
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Výsledky
Nebílovského mariáše
24. 9. 2016
Turnaj se konal v hostinci
„U Bendů“, dorazilo
celkem 41 účastníků:
1. místo
Petr Hajšman
(Štěnovický Borek)
2. místo
Petr Jandík (Plzeň)
3. místo
p. Voděra (Plzeň)

Dětský den v Nebílovech (článek na str. 4)

Všem zúčastněným
gratulujeme!

Pouťová zábava
29. července se na Prusinách konala každoroční pouťová zábava.
Okolí místního kostela sv. Jakuba se opět zcela zaplnilo všemi,
kdo přišli společně oslavit předvečer svatojakubské pouti. Bujaré
veselí za doprovodu hudební skupiny FAJNOVKA se táhlo až do
pozdních večerních hodin. Občerstvení zajistil pan Luděk Lepší.
-BP-

Pouťová zábava na Prusinech
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Zámecké vinobraní a
Slavnosti jablek
Dokončení ze str. 5

Romantickou
atmosféru dokreslili zámečtí
pávi, kteří se v pozdějším
odpoledni rozhodli poctít
návštěvníky vinobraní svou
vznešenou přítomností a
potěšit tak zejména dětské
oči.
V neděli se oslavy
přesunuly
do nedalekého
areálu
ovocných
sadů
Lukrena, kde od 12:00
proběhl již 8. ročník
slavností jablek. Bohatý
program včetně tradiční
soutěže o nejlepší štrúdl
podpořila skvělá plzeňská
kapela Cimbálová muzika
M. Broučka.
-BP-
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Osobnost Nebílov
Lukáš Gadač - fotbalista
Teprve
jedenáctiletý
fotbalový talent Lukáš Gadač
hraje za fotbalový klub FC
Viktoria Plzeň na pozici
záložníka. V loňském ročníku
turnaje
základních
škol
„McDonald’s Cup“ získal
individuální
ocenění
„nejrychlejší střelec“ a celkově
skončil jeho tým na stříbrné
příčce.
Lukáši, od kolika let hraješ
fotbal? A začínal jsi rovnou ve
Viktorce, nebo ses tam dostal až
později?
Fotbal hraju od pěti let. Začínal
jsem
v Černicích,
potom
pokračoval v Plzni na Smíchově
a od devíti let hraji ve Viktorce.
To už je pěkná kariéra! Kolik
času ti fotbal zabere? Kolikrát
týdně máte tréningy a jak často
jsou zápasy?
Čtyřikrát v týdnu je tréning a o
víkendu máme zápas. A k tomu
ještě máme ve škole 5 hodin
kondiček s bazénem.
Pane jo... A máš čas taky na něco
jiného, nebo veškerý čas zabere
škola a tréningy? Co tě baví
kromě fotbalu?
Volného času moc nemám, ale
když nějaký vyjde, tak jezdím rád
na kole nebo hraju ping-pong.
Samozřejmě si rád zapařím
nějaké hry na x-boxu. 
Na x-boxu je to, předpokládám,
fifa?
To je jasný!

Co říkají tvoji spolužáci na to,
že mají mezi sebou fotbalistu?
Jsou na tebe pyšní, nebo se
najdou i ti, co ti to nepřejou?

Být profíkem by mě určitě
bavilo.

Aha, takže tím pádem máš
vlastně ideální prostředí! A co
to pro tebe znamená, že hraješ
za žáky FC Viktoria Plzeň?
Dává ti to větší šanci dostat se
případně
do
prvoligového
týmu? A bavilo by tě to být
profesionálním fotbalistou?

To je velmi pokorná a
moudrá odpověď. Lukáši,
ty ses v loňské sezóně
zúčastnil
McDonald's
Cupu, což je fotbalová
soutěž pro žáky prvního
stupně ZŠ. Do turnaje
nastupuje
každoročně
téměř 80 000 hráčů od 6
do 11 let. Neumím si
vůbec představit, jak se
takové ohromné množství
dětí
může
vzájemně
utkat... Mohl bys nám
přiblížit,
jak
soutěž
probíhala? Skutečně hrál
každý tým proti každému?

Hrát ve Viktorce je pro mě
velká čest, ale jsem teprve na
začátku a do první ligy je ještě
daleko.

Pokračování rozhovoru na
str. 8

Jelikož chodím do sportovní
třídy na 33. ZŠ v Plzni, kde je
nás ve třídě 10 viktoriánů a
zbytek jsou také sportovci, tak
to asi nikdo neřeší.
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Osobnost Nebílov
Lukáš Gadač - fotbalista
Dokončení rozhovoru ze str. 7

Soutěže se zúčastnily všechny
základní školy z celé ČR.
Nejprve probíhala okrsková,
okresní a krajská finále, ze
kterých postupovali vítězové do
celostátního finále v Ostravě.
Tvůj tým obsadil 2. příčku, což je
úžasný úspěch. Tys navíc získal
zvláštní ocenění za nejrychleji
vstřelený gól (tuším, že za 15
vteřin?) Měl jsi potom ve škole
od učitelů nějaké výhody? Třeba
jako "nejlepší střelec nemusí
dneska psát test" nebo něco
podobného? 
Bohužel žádná výhoda nepřišla.

Ve sportovní třídě to asi brali
spíš jako samozřejmost, viď? A
co ty sám považuješ za svůj
zatím největší úspěch?
Při našem největším
dosavadním úspěchu jsme
paradoxně byli spíš hodně
zklamaní a smutní, že nám
vítězství uteklo o kousek,
protože vítěz turnaje jel na Euro
do Francie na zápas Česko Španělsko… K mému
největšímu úspěchu patří však
hlavně to, že jsem se dostal do
výběru, ve kterém hráli
společně Češi, Lotyši a Litevci.
Zúčastnili jsme se mini Eura a
hráli se samými slavnými týmy
jako např. Bayern München,

Manchester United, atd.
To je vždycky smůla
skončit těsně "pod
čarou"… Ale přesto je to
skvělý úspěch, moci se
konfrontovat s tak
věhlasnými týmy a dostat
se téměř až na špici!
Dodatečně gratuluju!
Lukáši, moc ti děkuju za
krásný rozhovor a přeju
hodně štěstí a úspěchů do
budoucna!
Já taky děkuju. 

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

Narodili se…
červen 2016

červen 2016

David Baloun

pan Jaroslav Kašpar (81 let)
říjen 2016
pan František Albl (81 let)
pan Josef Příhoda (80 let)
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Zajímavosti
Kapitoly z nebílovské kroniky – 5. díl
POŽÁRY
První požár v ústním
podání z minulých dob měl tento
průběh: V sobotu před třetí nedělí
v říjnu, tj. před Havelským
posvícením roku 1810, vypukl
oheň v Nebílovech ve statku č.p.
11, dle přídomku „U Vašků“, u
hospodáře Martina Bendy. Jak se
pravilo,
povstal
oheň
neopatrností služebných, neboť
děvečka chodila večer s hořícím
kahánkem, též s hořící mastnou
loučí po domu, ano i na půdě
sháněla potřebné věci na
posvícení ku dni zítřejšímu. Tu
mohla utrousiti oharek na
schodech, co byly domem na
půdu. Místo to bývalo slamou
potroušeno i jinými odpadky
dobytčího krmiva, které se tudy
s půdy nosilo. Oheň vyšel k 11.
hod., když všichni domácí spali.
Velikým větrem se požár
rozšiřoval po celém dřevěném
stavení. Stodola dřevěná a při ní

kolna, která nedaleko stála, se
tím zachránila, že od ní vítr
plameny odháněl. Domácí lidé
vyběhli ze stavení v košilích a
bosi. Dobytek ve chlévě
nebylo již možno zachrániti.
Uhořeli pěkní koně, něco
hovězího dobytka, nářadí
hospodářské
a
všechny
potraviny,
takže
pohořelí
neměli co jíst, byli rádi, že
zachránili holé životy. Dravý
živel, větrem poháněný, zuřil
dále. Vítr z něho vzal hořící
došek a vznesl jej do výše. Ten
padl na doškovou střechu č.p.
6 „U Vyletů“ a ve chvíli byla
chalupa v jednom plameni. Ani
budovy mezi č.p. 11 a 6 nebyly
zachráněny. Zanedlouho se
vzňalo č.p. 10, č.p. 9, hospoda,
č. p. 8, 7 „U Kalašů“ mimo
dřevěné stodoly, která stála
dále v zahradě, pak č.p. 41 „U
Václavů“, č.p. 3 „U Vejšustů“,
č.p. 4 „U Beštů“, č.p. 5
pastuška, poslední číslo 39 na

konci vsi „U Blažků“. Tak
lehlo popelem 11 čísel.
Stavby dřevěné, slamou
kryté, v nich mnoho nářadí,
šatstva, samé hořlavé věci.
Byli už zde u některých
přespolní hosté na nocleh
k zítřejšímu
posvícení,
kterým též lepší oblek
shořel. U Beštů hosté i
domácí vyběhli na ves
v košilích.
Smutné
bylo
podívání na polovic vsi,
která v tu stranu na Rajč
ležela v troskách. Rána,
která
stihla
ubohé
osadníky, byla dlouho živá,
nezahojená. Nářek a pláč
těchto lidí nelze perem
vypsati, ten se zde ozýval
místo posvícenské muziky.
Požárem stižení zůstali bez
přístřeší, všem se najednou
nemohlo pomoci. Trpěli
zimou i hladem. Ke všemu
se
ještě
přidružila

Francouzsko-Rakouská
válka,
která pohořelým ještě větší
utrpení a břemena přinášela.
Víme, že válka jen bídu a strast
nese a což když přístřeší leží
v troskách. Pojišťovny nebyly,
úvěr nebyl, vypůjčit si nebylo
kde, jak si ti lidé znovu vystavěli,
to je u Boha.
Hned druhý rok, 1811
vypukl požár v č. p. 25 „U
Kovářů“, prohořel trám u
kuchyně, který nepozorovaně
doutnal z vnitřku až ven pod
doškovou střechu, vítr do něho
zafoukal a v okamžiku hořela
střecha. Shořela i čísla, která
stála přes cestu – 18, 19, 20,
chalupy to dřevěné. S jakou

těžkostí si ti chudáci nové
baráčky zbudovali, viděti i
z toho, že při bourání jich po
150 letech přišlo se na mnoho
dříví
spáleného
a
tím
poškozeného, které z bídy na
novou stavbu použili.
Roku 1849 dne 25.
května vyšel oheň ve stodole č.
p. 9 právě o taneční zábavě.
Shořela hospoda a vedlejší číslo
10.
Roku 1868 dne 15.
března v noci vyšel oheň v č. p.
39, který jen doškovou střechu
a věci, které se na půdě
nalézaly, strávil. Seběhliť se
občané a sami přitáhli stříkačku
ze zámku. Z rybníka na Rajči

vypustili vodu a obytnou
budovu pod doškovou
střechou, jen několik
kroků od ohně zachránili.
Ticho bylo takové, že
oheň plápolal jako svíčka.
Jak oheň vznikl, není
známo.
Roku 1885 vyšel
oheň u předenického
rolníka Fr. Otýsa č. p. 16.
Dvacetiletý jejich syn,
který spal na půdě v seně,
uhořel. Mimo dobytka
shořel všechen inventář.
Požár se rozšířil na
usedlost souseda Šrámka a
Kosnara (Kýček). Obě
tyto
usedlosti
lehly
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Zajímavosti
popelem.
V dřívější době, dokud
byly skoro všechny budovy
kryty slamou a dřevěné, byly
požáry ve vesnicích velice
časté. Později, kdy byly již
v provozu pojišťovny proti
požáru, bylo dosti případů, že
si hospodář zapálil sám.
Ovšem musel opatrně, aby
místo částky, na kterou byl
pojištěn, nedostal kriminál.
Roku 1886 vyhořelo
v Nechánicích u Blovic 15
čísel, 7 sedláků, 8 domkářů.
Protože toho dne vál východní
vítr, přilétaly tamodtud až do
Nebílov
opálené
stébélka
slámy a zem pokrývaly.
Roku 1895 vypukl zde
požár právě ve chvíli, kdy si
lidé sedali k obědu. Když se
strhl pokřik, že hoří, lidé
zahazovali
lžíce,
k ohni
spěchajíce. Hořelo č. p. 51 pod
taškovou krytinou. Hasením
omezen požár jen na toto číslo.

Pohořelí, Josef a Marie
Fremrovi byli pojištěni a
dostalo se jim od pojišťovny
390 zlatých náhrady. Občanům
nebílovským dostalo se od téže
pojišťovny 16 zlatých za statné
s ohněm zápolení.
Roku 1897 dne 8. září
vyhořela chalupnická živnost U
Bláhů v Borku Nebílovském.
Vznik ohně nebyl vypátrán.
Roku 1904 vypukl
neznámým způsobem oheň v č.
p. 50 km. Blocha. Oheň vyšel
ze stodoly. Byl tichý, krásný
den, byloť 24. května a
zanedlouho
se
dostavily
hasičské
sbory
z Netunic,
Nezbavětic, Střížovic, Chlumu,
Čižic, Losiné a Chválenic
k hasení požáru. Klidu bylo zde
veliké množství, rybník vedle,
byl tedy oheň omezen pouze na
stodolu. Právě toho dne bylo
mnoho občanů v lese při dělení
dříví ku kácení a slyšíce pokřik
že hoří, prudký běh k ohni

mnozí odstonali.
Roku 1924 dne 28.
září shořel krov na chalupě
Josefy
Suché
v Borku
Štěnovickém.
Roku 1925 dne 29.
srpna shořela v bývalém
panském dvoře v Borku
Nebílovském tehdy majetek
J. Kramáře stodola. Shořela
celá sklizeň.
Roku 1927 shořely
budovy Václava Karlíka
v Borku
Nebílovském.
Bývalo zvykem, že pohořelí
chodili s úředním povolením
prosit po okrese, ve kterém
povoleno měli, slámu, seno,
obilí, brambory, šatstvo i
peníze. Mnohý toho využil
tak, že vyprosil více, než
škoda ohněm způsobená
obnášela. Tak tomu bylo i
v tomto případě. Karlíkova
žena byla z Netunic, dcerou
kováře Ant. Blina. Protože
Karlík
k tomu
neměl

REDAKCE
povahu, aby po chalupách
prosil, sebrala jeho manželka
matku z Netunic a vložily se do
toho tak důrazně, že prosily až
u Svaté Hory. Karlík si pak
všechno důkladně a lacino
vystavěl.
Roku 1933 dne 30.
června zapálil blesk stodolu a
chlév v Borku Nebílovském.
Při hasení zraněn hasič z téže
obce Jan Tolar, který spadl
z výše 3 m a utrpěl těžké
vnitřní zranění. Roku 1936
shořel krov na obydlí Fr.
Fremra č. p. 65.
Roku 1929 vyšel oheň
u Jakuba Čiviše č.p. 33.
Shořela obytná budova. Jen

rychlým zakročením domácích
hasičů zachráněna stodola Jana
Bendy.
Roku 1929 v září
shořela chaloupka manželů
Novákových č.p. 69. Na
pojištění dostali 5000Kč.
Roku 1937 v podzimu
vyhořel bývalý panský ovčín,
v té době v majetku stodoly a
to: Boh. Kasl, V. Albl a Jos.
Tolar, bývalý panský ovčák.
Žhář vypátrán nebyl, třeba
podezření bylo.
-Zdroj článku:František
Kesl:Pamětní kniha obce
Nebílov,1960-

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:
www.obecnebilovy.cz
soukromý archiv L. Gadače
chyby v tisku vyhrazeny

10

