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Vážení a milí občané Nebílov!

Slovo starosty

Nastal nám rok 2015 a s ním tradičně spousta životních
předsevzetí a příležitostí k novým začátkům. Tou
pravděpodobně nejvýznamnější změnou v „životě“ naší
obce je nové zastupitelstvo, které jste si zvolili na říjnových
volbách 2014. V něm na křeslo starosty obce zasedl
František Topinka, jeho pravou rukou na postu
místostarostky se stala Ing. Soňa Říhová.
Nové zastupitelstvo si za svůj hlavní cíl uložilo při
rozhodování o chodu obce především komunikaci s jejími
občany. Dává tím příležitost vám všem vyjádřit se ke všem
zásadním rozhodnutím zastupitelstva a tím se aktivně zapojit
do rozvoje obce Nebílovy. Kromě pravidelných veřejných
schůzí v hostinci „U Bendů“ se o dění v obci budete moci
informovat právě prostřednictvím Nebílovských novin,
které se nové zastupitelstvo chystá pravidelně vydávat.
Pevně věříme, že se Nebílovské noviny stanou stálými a
oblíbenými „hosty“ ve vaší domácnosti a že se jim podaří
splnit svůj hlavní úkol – informovat o důležitých událostech
v obci, chystaných kulturních a sportovních akcích nebo
významných výročích. Samozřejmě nebudou chybět ani
praktické informace, týkající se běžného života v obci,
zajímavosti z obecní historie, ani pravidelné slovo
zastupitelstva.
Nezbývá tedy, než popřát vám šťastný nový rok 2015,
doufejme, že nám všem přinese hlavně to dobré a že budeme
moci všichni ve zdraví sledovat, jak naše obec krásně
vzkvétá.
Přeje celý redakční tým a zastupitelstvo obce

Vážení nebílovští spoluobčané,
rád bych vám touto cestou
poděkoval za vaši přízeň
v uplynulých volbách v říjnu
loňského roku. Výsledek voleb
nás přesvědčil, že záměry
našeho nezávislého spolku
„Nebílovští občané“ jsou vám
blízké, proto se budeme snažit
vyplnit vše, co jsme si před
volbami předsevzali. Bereme
jako svou povinnost vůči vám –
našim voličům neproměnit náš
předvolební program v pouhé
plané sliby, ale udělat vše pro
to, abychom vaši důvěru v nás
nezklamali. Pevně věřím, že se
nám to podaří.
Zároveň vám tímto chci
popřát do nového roku vše
nejlepší, hodně zdraví a mnoho
profesních i osobních úspěchů.
Doufám, že nejen v roce 2015,
ale i v celém příštím volebním
období
pomocí
vzájemné
spolupráce zastupitelstva a
občanů dosáhneme co největší
spokojenosti nás všech.
František Topinka,
starosta obce
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Aktuality

Představujeme nové zastupitelstvo
V komunálních volbách, které
proběhly ve dnech 10. a 11.
října 2014 bylo zvoleno nové
zastupitelstvo. Většinový počet
hlasů
získalo
nezávislé
sdružení „Nebílovští občané“,
které s celkovým počtem 793
hlasů obsadilo čtyři mandáty.
Zbylé
tři
mandáty
v sedmičlenném zastupitelstvu
získalo
sdružení
„Pro
Nebílovy“ s celkovým počtem
594 hlasů. Volební účast byla
velmi vysoká, celkem se voleb
zúčastnilo 78,39% voličů.
První veřejná ustavující
schůze proběhla 12. listopadu
2014 v hostinci „U Bendů“.

Na ní si zastupitelstvo zvolilo
starostu a místostarostu obce.
Starostou se stal František
Topinka, místostarostkou
Ing. Soňa Říhová.
Dalšími
členy
zastupitelstva jsou v pořadí
podle počtu preferenčních
hlasů Ing. Zdeněk Špelina,
František Kárl, Leoš Zikmund,
Mgr. Luboš Zelený a Václav
Tomrdle.
Všem
zvoleným
zastupitelům
srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně
úspěchů
v celém
příštím
volebním období.

Dosavadní činnost nového zastupitelstva
Za své poměrně krátké působení
v čele
obce
stihlo
nové
zastupitelstvo uspořádat již 3
veřejná zasedání. 12. a 26.
listopadu 2014 proběhly schůze,
sloužící především ke zvolení
jednotlivých členů nejen do čela
zastupitelstva, ale také do
jednotlivých komisí, potřebných
k vedení
obce
(další
podrobnosti jsou k dispozici na
webových stránkách obce).
Zatím poslední veřejná schůze
zastupitelstva proběhla 23. ledna
2015, na níž starosta František
Topinka představil uskutečněné

akce
v novém
volebním
období (více na str. 5, sekce
Kultura a sport) a seznámil
obyvatele obce s plánovanými
projekty na rok 2015 (viz
str. 2, sekce Co se chystá…).

Aktuální sdělení
Každoroční
svoz
velkoobjemového
a
nebezpečného
odpadu
proběhne
začátkem
měsíce května. Občané
budou o této akci včas
informováni ve vývěsní
tabuli a na webových
stránkách obce.
- Svoz železného šrotu a
elektroodpadu, pořádaný
Spolkem dobrovolných
hasičů,
proběhne
pravděpodobně v průběhu
měsíce dubna.
SDH
Nebílovy bude o přesném
termínu včas informovat
prostřednictvím obecního
rozhlasu.
- 28. 3. chystá obec
dětský Maškarní bál.
Taneční zábava pro malé
i
velké
proběhne
v hostinci „U Bendů“.

Setkání zastupitelů
Ve středu 17. prosince proběhlo neformální
setkání obecních zastupitelů v Předenicích. Tato
pravidelná akce, kterou střídavě pořádá některá
z níže uvedených obcí, slouží především
k představení nových zastupitelů a vzájemného
předávání zkušeností. Letos se jí zúčastnili
členové zastupitelstev obcí Předenice, Netunice,
Nebílovy a Čižice.
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Mikuláš, anděl a čert nadělovali před zámkem
nebílovským dětem (viz str. 5)
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Co se chystá…

A zase ta čistírna
odpadních vod…
Nejpalčivějším
problémem
nebílovské obce stále zůstává
čistírna odpadních vod. Touto
záležitostí se již zabývala minulá
zastupitelstva a nyní se zdá, že by
věc konečně mohla dospět ke svému
zdárnému konci. Městský úřad
v Přešticích již stanovil obci
harmonogram prací, podle něhož se
bude provádět rekonstrukce ČOV,
zejména za účelem navýšení
stávající kapacity.
Nejbližším stanoveným termínem je
konec února, dokdy musí být
zastupitelstvem
schválená
projektová dokumentace. V době
uzávěrky tohoto čísla se na
dokumentaci intenzivně pracuje.
Do 30. 6. tohoto roku musí být
vyřízeno stavební povolení, a poté
čeká
zastupitelstvo
řešení
financování
projektu.
Nejpravděpodobnější finanční plán
zahrnuje úvěr, který umožní včasný
start prací na úpravách ČOV.
Následně bude obec hledat vhodnou
dotaci, která by alespoň částečně
pokryla náklady tohoto projektu.

Obytná zóna „Ke trojici“
V současné době řeší
zastupitelstvo
přepracování projektové
dokumentace kanalizace v
obytné zóně „Ke trojici“.
V novém projektu se
chystá
řešení
odtoku
odpadních vod volným
samospádem do ČOV.
Bude-li takto upravená
část
kanalizace
realizovatelná
pro ty
pozemky nové zóny, které
se nemohly připojit na
stávající kanalizační řád,
vyhne se tím obec
problematickému řešení

Mikroregion Radyně
Na setkání představenstva MiR,
které proběhlo 22. 1. 2015, bylo
schváleno podání žádosti o dotaci
z dotačního
titulu
„Program
stabilizace a obnovy venkova“
(PSOV), vypsaného Plzeňským
krajem. Dotace je určena na obnovu
božích muk, kapliček a pomníků
v obcích Mikroregionů Radyně. Do
projektu se přihlásilo celkem 12
obcí. Obec Nebílovy bude žádat o
finance na opravu kapličky u zámku
a hřbitovní zdi.

formou přečerpávaček.
Projekt je zatím ve fázi
zpracování.
V dalším bodě je
v plánu výstavba nové
komunikace
v místě
stavby „U Poláků“, aby
bylo možné stávající
budovu
zkolaudovat.
Tím se zhodnotí i
zbývající
neprodané
pozemky a z jejich
následného prodeje může
obec
financovat
zbývající nedokončené
komunikace
v této
obytné zóně.

Nejsvětější trojice

Úprava obecní stodoly
Zastupitelstvo obce Nebílovy bude v letošním roce žádat
mimo jiné také o dotaci na stavební úpravy obecní
stodoly. V ní jsou umístěny stroje a zařízení pro údržbu
obce a její prostory částečně využívá i Sbor
dobrovolných hasičů Nebílovy. V případě úspěšné
žádosti by obec získala až 60% z celkových nákladů na
opravu. Stodola je v současné době v havarijním stavu, a
proto je důležité provést co nejdříve alespoň částečnou
rekonstrukci pro její záchranu.
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Co se chystá…
Zastupitelstvo snižuje poplatky
Jedním
z bodů
volebního
programu, do jehož plnění se
zastupitelstvo pustilo hned po
novém roce, je snížení poplatků
za svoz komunálního odpadu.
Zastupitelstvu
se
podařilo
schválit řešení, díky němuž se
sníží poplatek o 150,-Kč na
každého občana. V následujícím
kroku hodlá obec podat
výpověď stávající firmě a začít
shánět
nového
dodavatele
služeb svozu komunálního

odpadu
prostřednictvím
řádného výběrového řízení.
V jednání je také snížení
poplatků
za
stočné.
Zastupitelstvo již oslovilo
VAK
Plzenec,
který
momentálně spravuje chod
ČOV
v Nebílovech,
a
požádalo je o novou kalkulaci
nákladů na provoz čističky.
Otázka ceny stočného zůstává
zatím otevřená.

„Hon na dotace“ byl zahájen
Po novém roce nastal učiněný
„boom“, týkající se vypsání
nejrůznějších dotací a grantů.
Obec Nebílovy se hodlá těchto
výběrových řízení účastnit v co
největší míře, proto nyní naše
zastupitele
čeká
ostražité
„číhání“,
na
každou
využitelnou dotaci, o kterou by
se mohla ucházet.

Ne každá dotace je
dosažitelná
V prosinci loňského roku se
zastupitelstvo
intenzivně
zabývalo možností získání
dotace na komunikace v nové
obytné
zóně.
Minulé
zastupitelstvo již o tuto dotaci
žádalo, ale neuspělo. Nynější
zastupitelé obce se o získání
grantu pokusili znovu a hned
po převzetí funkce uskutečnili

několik
konzultací
se
zpracovateli
žádosti.
V průběhu těchto jednání se
bohužel zjistilo, že možnost
podání žádosti o dotaci sice
byla prodloužena, ale termíny
na realizaci a následné
zakončení stavby kolaudací
jsou tak blízké, že by nebylo
možné je dodržet. Pokud by se
o tuto riskantní realizaci
projektu zastupitelé pokusili,
vystavili by se tím reálnému
nebezpečí, že by případnou
dotaci spolu se 100% penále
museli vracet a zadlužit tak
obec na příštích několik
volebních období. Proto se
zastupitelstvo
rozhodlo,
nebude-li mezitím vypsaná
nová
dotace,
financovat
komunikace v nové zóně
z vlastních prostředků a po
etapách.

Jedinečná nabídka ze zámku pro Nebílováky
Vzhledem k tomu, že byla dokončena unikátní rekonstrukce
tanečního „Opičího“ sálu (více na str. 6), nabízí kastelán Milan
Fiala v případě zájmu uspořádat pro nebílovské občany
jedinečnou komentovanou prohlídky sálu, věnovanou právě
této unikátní záchraně nástropní a nástěnné malby, která zatím
v ČR nemá obdoby. Prosíme zájemce o tuto speciální prohlídku,
aby se osobně či e-mailem nahlásili na obecním úřadě.
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Nadcházející události
- 28. února proběhne ve
volební
místnosti
OÚ
Nebílovy turnaj v mariáši, tzv.
„Jižanský
pohár“.
Organizátorem celé akce je
pan Josef Plocar.
- 28. února pořádá SDH
Nebílovy tradiční Hasičský
bál v hostinci „U Bendů“. K
tanci a poslechu zahraje
plzeňská skupina Kyseliny.
Vstupné 100 Kč, připravena
je bohatá tombola: hlavní
cena živé sele.
- 6. června chystá SDH
Nebílovy oslavy 120 let svého
založení. Součástí bohatého
programu
bude
např.
slavnostní schůze, zakončená
hudebním vystoupením dua
PERLA, den otevřených dveří
v hasičské zbrojnici, cvičební
ukázka dětí z Nebílov a
mnoho dalšího.

„Nová“ cesta do Předenic
Z rozhodnutí
obce
bude
znovu obnovena cesta, přímo
spojující
Nebílovy
a
Předenice. Tato stezka už od
nepaměti vedla od „Trojice“
kolem lesa až do Předenic.
Bohužel
dlouhodobým
neudržováním se stalo, že
cesta prakticky zanikla ve
směsi roští a vysoké trávy. To
se zastupitelstvo rozhodlo
změnit, už proto, že je to
ideální trasa pro vycházky
s překrásným výhledem na
obě obce. Už brzy se tedy
budou moci Nebílováci opět
vydat
staronovou
trasou
kolem lesa na procházku
s kočárkem, pejskem nebo jen
tak.
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Kultura a sport

Zastupitelstvo myslelo v loňském roce na děti i seniory
V sobotu 15. listopadu, tedy
jen několik dní po převzetí
funkce,
čekala
nové
zastupitelstvo
každoroční
podzimní akce pro děti Lampionový průvod. Rodiče
s dětmi se o sobotním
podvečeru shromáždili před
Obecním úřadem, a pak se v
osvětleném průvodu vydali
na tradiční cestu na Prusíny.
Tam je čekalo příjemné
překvapení
v podobě
horkého svařáku (v alko i
nealko verzi) a voňavých
perníčků. Za dobrovolný
příspěvek
bylo
možné
zakoupit si i dřevěnou
pamětní „minci“ s obrázkem
prusínského kostela sv.
Jakuba Většího. Vrcholem
akce byl ohňostroj, po

kterém se průvod odebral
zpět domů. Celou akci
zajišťoval OÚ Netunice.
Jako každý rok, ani letos
nezapomněli zastupitelé obce
začátkem adventu vztyčit a
nazdobit
velký vánoční
strom
před
zámkem.
Následující akce - tradiční
Mikulášská
nadílka
(7.
prosince) se tak mohla konat
v již příjemné předvánoční
atmosféře. V rámci nadílky
obdržely všechny zúčastněné
děti od Mikuláše, čerta a
anděla
drobné
dárkové
balíčky.
21.
prosince
proběhlo
v hostinci
„U
Bendů“
tradiční posezení občanů

Silvestr před zámkem proběhl
v pohodovém duchu
Závěr roku 2014 oslavili nebílovští
tradičním půlnočním přípitkem před
zámkem. K dispozici bylo, jako každý rok,
šampaňské pro všechny zúčastněné a oslavu
příchodu Nového roku nezkazil ani fakt, že
vinou
vypnutých zámeckých hodin
nenastalo očekávané půlnoční odbíjení, což
zapříčinilo asi dvouminutové opoždění
přípitku. Tento drobný nedostatek však
nikomu nepokazil náladu a novoroční
gratulace proběhly v milé a přátelské
atmosféře. Po loňské nepříjemné zkušenosti
obec
neobjednávala
z bezpečnostních
důvodů vlastní ohňostroj, o barevnou
podívanou na noční obloze tím ale nikoho
nepřipravila – ze zahrad Nebílováků prskala
zábavní pyrotechnika v takovém množství,
že chybějící obecní ohňostroj nikdo ani
nezaznamenal. Doufejme, že pro tuto
pohodovou silvestrovskou atmosféru bude
platit známé rčení „jak na Nový rok, tak po
celý rok“.

Předvánoční posezení s hudbou a
tancem se vydařilo, účast byla hojná a
taneční parket stále obsazen.

se
zastupitelstvem
s hudbou.
V průběhu večera obdrželi občané
důchodového věku od členů
zastupitelstva
jako
pozornost
občerstvení
a
dárek.
Muži
odcházeli domů s kalendářem, ženy
s kytičkou. K tanci a k poslechu
hrála
celý
večer
skupina
„Fajnovka“.

Sbor dobrovolných hasičů Nebílovy
Na začátku ledna 2015 proběhla valná hromada
SDH Nebílovy v hostinci „U Bendů“, kde místní
hasičský sbor informoval veřejnost o uplynulých i
nastávajících událostech, týkajících se jejich
sdružení, a představili zde mimo jiné svůj záměr
obnovit v Nebílovech dětské družstvo hasičů.
SDH Nebílovy rovněž od ledna 2015 vydává
vlastní občasník s názvem „Hasičák“, ve kterém
občanům Nebílov podávají podrobné informace o
své činnosti.

SDH Nebílovy na hasičských závodech ve Lhůtě
v září 2014 (zdroj www.sdhnebilovy.cz)
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Zámek

„Opičí sál“ znovu otevřen
V loňském roce byl po
několikaleté prodlevě znovu
zpřístupněn prostor tanečního
sálu nebílovského zámku. Sál
prošel
během
několika
posledních let výjimečným
restaurátorským
procesem,
zaměřeným
na
záchranu
unikátních
nástěnných
a
nástropních maleb z 18. století
významného českého malíře
Antonína Tuvory.
Jedna
z nejzajímavějších
českých
barokních profánních staveb v
Čechách tak zažila dosud
největší restaurátorský počin
tohoto druhu, provedený v
České republice.
Slavnostní
otevření
tanečního
sálu
provázel
koncert houslové virtuózky
Gabriely Demeterové, kterou

na klavír v příjemně lehce
laděném
programu
doprovodil Luděk Šabaka.
Události
bylo
přítomno
mj.
několik
emeritních
ředitelů
plzeňského pracoviště NPÚ,
pozvání
přijal
také
europoslanec dr. Jiří Pospíšil,
jehož zásluhou se před
několika lety podařilo uvolnit
ze státního rozpočtu potřebné
finanční
prostředky
pro
restaurování, nebo významná
mecenáška
paní
Meda
Mládková (která věnovala i
hodinu výstavě Fr. Bálka).
Že byla záchrana
nebílovských nástěnných a
nástropních maleb Antonína
Tuvory činem a událostí
zcela výjimečnou, dokládá

i skutečnost, že jeho
restaurátorce - akademické
malířce paní Karine Artouni
byla za tuto práci předána v
rámci udílení ceny
„Patrimonium pro futuro“
zvláštní cena generální
ředitelky Národního
památkového ústavu.
Velkou poctou pro
nebílovský zámek a
potvrzením správnosti i
úspěšnosti naší letité práce
byl fakt, že médii sledované
slavnostní předání cen (cena
„Patrimonium pro futuro“ se
předávala vůbec poprvé!) se
uskutečnilo právě v
tanečním sále pod rajskou
klenbou Tuvorových palem.

Otevření rekonstruované prostory
přineslo zámku i zvýšený počet
návštěvníků,
někteří
přijeli
výhradně
kvůli
zhlédnutí
tanečního sálu. Dosavadní počet
zpřístupněných
místností
a
omezené mzdové prostředky pro
průvodce nám však zatím
neumožňují
vytvořit
dva
samostatné návštěvnické okruhy.
V tanečním sále se vloni
uskutečnilo již několik koncertů
vážné hudby.
Kromě
zmiňovaného
koncertu G. Demeterové a L.
Na předání prestižní ceny “Patrimonium pro future”
Šabaky to byl např. koncert
generální ředitelka NPÚ ing. arch. Naděžda Goryczková
klasicistní
hudby,
dobově
poděkovala restaurátorům, kteří se podíleli na obnově a
harmonující
s
restaurovanou
záchraně nebílovských maleb.
malbou, v podání plzeňského
smyčcového Sojkova kvartetu.
Hudbu z období baroka představil posluchačům orchestr Consortium musicum, vedený výraznou
osobností plzeňského a klatovského hudebního života - Vítem Aschenbrennerem. Zapomenout
nesmíme ani na projekt v rámci Haydnových hudebních slavností, ve kterém jsme návštěvníky a
posluchače uvedli do „pražského salónu“ poloviny 19. stol na Českou besedu.
-Milan Fiala-
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Společenská rubrika
Významná výročí, události a jubilea
v novém volebním období
Blahopřejeme
k narozeninám…

Narodili se…
říjen 2014
Jasmína Volfová

říjen 2014

listopad 2014
Magdalena Poláková

pan Václav Špelina (95 let)
listopad 2014

prosinec 2014
Radek Čížek

paní Anna Vokounová (86 let)
paní Anežka Kučerová (90 let)
prosinec 2014
paní Jarmila Kopecká (87 let)
leden 2015
paní Blažena Špelinová (83 let)
únor 2015
paní Jaroslava Studničková (84 let)
paní Věra Koubková (90 let)
pan Vladislav Škrábek (88 let)

Členové zastupitelstva gratulovali
k významným životním jubileím
nebílovských občanů
Nebílovské zastupitelstvo v uplynulém období
opět gratulovalo významným jubilantům obce. V čele
se starostou a místostarostkou se členové zastupitelstva
dostavili až ke dveřím oslavenců, aby jim osobně
poblahopřáli k úctyhodnému životnímu výročí, popřáli
mnoho zdraví a elánu do dalších let a předali
symbolické dárky.
Tímto jménem redakce i zastupitelstva ještě
jednou blahopřejeme všem občanům, kteří oslavili
v tomto období své narozeniny!

paní Jarmila Balounová (87 let)

Opustili nás…
Říjen 2014
paní Eva Kuchtová (+ 34 let)
῀ Rodině i blízkým
upřímnou soustrast ῀

Jedním z jubilantů, kterým blahopřálo již nové
zastupitelstvo, byla paní Anežka Kučerová, která oslavila
úctyhodné 90. narozeniny.
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Zajímavosti
Znak a vlajka obce Nebílovy
První písemná zmínka o existenci
osady kolem tvrze Nebílovy
pochází z roku 1327. Majitelem
byl vladyka Racek z Nebílova,
zakladatel rodu Netunických
z Nebílova, kteří od r. 1406
používali jako pečetící erb
stříbrného koně s uzdou.
V průběhu let se na nebílovském
panství
vystřídalo
mnoho
šlechtických rodů, z hlediska
nebílovského
znaku
byli
nejvýznamnějšími
majitely
pruský hrabě Adam Jindřich ze
Steinau s dcerou Marií Terezií
z Vrtby
a
rod
Černínů
z Chudenic,
kterým
Marie
Terezie prodala Nebílovy v roce
1720. Hrabata Černínů byli
vlastníky Nebílov až do r. 1816.
Posledními majiteli zámku a
panství Nebílovy byl rod
Valdštejnů-Vartenberků.
Součástí Nebílov je i stará osada
Prusíny, která se rozkládá kolem
hřbitovního kostela. Ten nechala

vystavět na popud hraběte ze
Steinau jeho dcera Marie
Terezie. Nerespektovala však
zcela přání otce vybudovat
novou stavbu ke cti Nejsvětější
Trojice,
nýbrž
pouze
přestavěla původní stavbu
starého kostela sv. Jakuba
Většího a rozšířila ji o farní
budovu.
Symboly na nebílovském
znaku
a
vlajce
jsou
připomínkou
nejvýznamnějších
období
v dějinách obce. Využívají
symbolů
erbu
vladyků
z Nebílov (kůň), erbu Marie
Terezie z Vrtby (paroží ve
zlatém poli) a upravený
barevný základ erbu Černínů
z Chudenic (stříbrný pruh
v modrém poli, symbolizující
Nebílovský potok). Prusínský
kostel pak připomíná figura
mušle, která je atributem jeho
patrona - sv. Jakuba Většího.

Současná podoba znaku
a vlajky Nebílov
Základ znaku tvoří polcený
štít: v levém červeném poli
je vzpřímený, vlevo hledící
stříbrný kůň s modrou
ohlávkou, zlatou zbrojí,
hřívou,
ocasem
a
vyplazeným
jazykem.
Pravé pole je zlato-modře
dělené, ve zlatém poli se
nalézá převrácená červená
mušle mezi černým jelením
parožím o šesti výsadách
s kusem lebky, modré pole
protíná stříbrné břevno.
Vlajka pak symboly znaku
kopíruje, respektujíc při
tom zásady a zvyklosti
české vexilologické tvorby.
Zdroj článku:
Miroslav J. V. Pavlů,
heraldik
(upraveno redakcí)
REDAKCE

Výzva pro nebílovské občany!
Zastupitelstvo
Nebílov
se
rozhodlo pořádat pro své občany
hromadné výlety za kulturou.
Možností, které se nabízí, je
mnoho, ať už to jsou hrady,
zámky, koncerty, výstavy, apod.
Samozřejmě hlavní podmínkou
je dostatečný zájem občanů o
tyto společné akce, které by jistě
byly příjemným a obohacujícím
zpestřením
každodenního
života.
Starosta obce proto vyhlašuje
anketu, v níž se obrací na vás občany, abyste se k tomuto
návrhu vyjádřili a především
vyslovili své přání, kam byste

se nejraději touto cestou
podívali. Na základě vašich
názorů
obec
vyhodnotí
nejžádanější destinaci, do které
následně výlet zorganizuje. Byla
by jistě škoda této možnosti
nevyužít, proto vás žádáme,
abyste
výsledek
ankety
nenechávali jen na ostatních, ale
aktivně se do ní sami zapojili.
Jen tak se můžete se sousedy a
přáteli podívat na místa, která
vás skutečně zajímají. Své
příspěvky do ankety můžete
v pracovních dnech nosit na
obecní úřad, nebo zaslat na
kontaktní e-mail obce.
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Odpovědným
redaktorem
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,
Milanu Fialovi,
Libuši Kučerové,
Františku Kárlovi
a SDH Nebílovy
Foto:
www.obecnebilovy.cz
www.sdhnebilovy.cz
Milan Fiala
Jiří Kučera

