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NEBÍLOVSKÉ NOVINY
www.obecnebilovy.cz

Vážení čtenáři,
letní vydání Nebílovských novin se sice o pár měsíců opozdilo a tím pádem se i rovnou převléklo do
podzimního kabátu, ale o to víc novinek z naší obce vás nyní na jeho stránkách čeká. (Pokud by vás zajímal
důvod zdržení, najdete ho ve „Společenské rubrice“ - sekce „Narodili se…“  )
V tomto čísle se mimo jiné vracíme i k naší dříve pravidelné rubrice „Osobnost Nebílov“, ve které
vám představujeme mladé talenty z Nebílov, které nadprůměrně vynikají v různých zájmových odvětvích.
V poslední době se objevilo několik dotazů, k čemu vlastně tato rubrika v Nebílovských novinách slouží.
Ráda bych se tedy pokusila touto cestou co nejsrozumitelněji odpovědět, aby ani v budoucnu už nevznikaly
další nejasnosti.
Nápad založit tuto rubriku vznikl, když jsme si při jednom náhodném rozhovoru uvědomili, kolik
výjimečných mladých lidí žije v naší obci. Tvrdě na sobě pracují, dosahují vynikajících výsledků ve svých
oborech, čímž naší obec reprezentují po celé republice a často i v zahraničí, a přitom u nás v Nebílovech o
tom často ani nevíme.
Prostřednictvím rozhovorů s těmito osobnostmi se snažíme přiblížit, co všechno obnáší dělat
vrcholově nějaký koníček, ukázat jejich vrstevníkům, že volný čas se dá trávit i jinak, než jen vysedáváním u
počítače či bezcílným poflakováním s cigárkem po ulici. Starší generace snad naopak ocení, že ne všichni
mladí jsou „zkažení a nevychovaní“, ale že spousta z nich dokáže smysluplně využívat svůj volný čas
k tomu, aby na sobě dlouhodobě cílevědomě pracovali a učili se tím zodpovědnosti sami k sobě.
V neposlední řadě by všichni naši občané napříč generacemi měli vědět, že mezi nimi žijí obdivuhodní
mladí lidé, na které můžou být pyšní.
Samozřejmě, že si vážíme i ochoty, se kterou všichni oslovení aktéři přistupovali k účasti na
rozhovorech – to, že si dokázali najít ve svém nabitém programu pár hodin času a věnovali je zodpovídání
záludných otázek redakce, mohlo přispět k tomu, že se stanou vzorem pro další nadšené děti, které nechtějí
jen sedět doma u televize či play stationu, ale touží dokázat něco víc. Proto bych ráda za uskutečněné
rozhovory znovu jmenovitě poděkovala Jakubovi Menclovi, Markétě Vokáčové, Zbyňkovi Myslivcovi,
Lukášovi Gadačovi a Vlastimilu Kačenovi, na jehož medailonek se můžete těšit v tomto čísle.
V neposlední řadě důležitá informace pro všechny spoluobčany. Kandidáti do rubriky „Osobnost
Nebílov“ jsou navrhováni nejčastěji členy zastupitelstva, ale nekladou se meze ani iniciativě ostatních
občanů Nebílov – pokud máte pocit, že víte o někom dalším, kdo si zaslouží objevit se v této rubrice,
neváhejte své návrhy sdělit na obecním úřadě. Rádi se dozvíme a následně poinformujeme veřejnost o
dalších mimořádných talentech z Nebílov. Děkujeme.
Na závěr nezbývá než popřát příjemnou zábavu při čtení následujících stránek a klidné prožití
podzimních dnů.
MgA. Barbora Prokopová
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Problematická rekonstrukce
ČOV
Rekonstrukci nebílovské čistírny odpadních vod
provázela od počátku smůla. Stavební firma, která byla
rekonstrukcí ČOV pověřena, projevila určitou nezodpovědnost
tím, že nejprve celých pět měsíců odkládala z nejrůznějších
důvodů začátek prací. Po tom, co byla stavba konečně
zahájena, postihla ji hned v začátku pohroma, která práce opět
na celý měsíc pozastavila. Protože firma nedodržela
projektantem určený pracovní postup a po tom, co zbytečně
promarnila několik jarních měsíců, začala s bagrováním zeminy
těsně před tím, než se přihnaly několikadenní silné deště,
zatopila voda celý nový výkop a způsobila tím havárii původní
čističky.
V současné době rekonstrukce stále probíhá, ačkoliv
měla být podle původního plánu skončena už v polovině září.
Čistička je nyní osazena novými technologiemi, probíhá
propojení jednotlivých částí nerezovým potrubím a přilehlý
domek pro obsluhu je také těsně před dokončením. Dá se tedy
předpokládat, že rekonstrukce ČOV bude do konce roku
ukončena.
-BP-

Aktuální sdělení
17. 11. pořádá obec Netunice
každoroční Lampionový průvod
z Nebílov a z Netunic na Prusiny.
Zakončen
bude
tradičním
ohňostrojem.
26. 11. od 16:00 - Předvánoční
posezení s hudbou v hostinci „U
Bendů“
2. 12. Rozsvícení
stromku

vánočního

9. 12. od 17:00 - Mikulášská
nadílka před zámkem
16. 12. od 12:00 - Turnaj
v mariáši
„Jižanský pohár“
v hostinci „U Bendů“
31. 12. Novoroční přípitek před
zámkem

Parlamentní volby 2017
Ve dnech 20. a 21. října proběhly
volby do Poslanecké sněmovny.
V Nebílovech se voleb zúčastnilo
celkem 179 občanů, což je 64, 52%
účast. V minulých volbách byla
volební účast 61, 37%, což
znamená, že zodpovědných voličů
v obci pozvolna přibývá, a to je
určitě dobře.
Výsledky parlamentních voleb
dopadly v obci následovně:
1. ANO
- 27, 93%
2. SPD
- 20, 11%
3. KSČM
- 15, 64%
4. ODS
- 9, 49%
5. TOP 09
- 7, 82%
6. ČSSD
- 6,7 %
7. Piráti
- 5, 58%
8. Svobodní
- 2, 23%
9. KDU-ČSL
- 1, 67%
10. STAN
SPRRSČMS
REAL
SPORT
SPO
- 0, 55%

Probíhající rekonstrukce ČOV
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Práce na hlavním průtahu proběhla bez zbytečných průtahů 

Chodník v Nebílovech
29. září 2017 byly
zahájeny práce na hlavním
průtahu obcí. Cílem těchto
prací
je
rekonstrukce
vozovky a její úprava pro
následné přidání chodníku,
který povede od autobusové
zastávky u rybníka až
k zámku.
Důvodem
je
zvýšení bezpečnosti chodců
v tomto
nepřehledném
úseku.
O chodníku se v Nebílovech
jedná už dlouhá léta,
donedávna
se
ovšem
nedařilo
nalézt
realizovatelný
projekt
z důvodu nedostatku místa
po
krajích
vozovky.
Projektant, který se návrhem
chodníku zabýval, našel
řešení, které díky lokálnímu
zúžení vozovky umožní
výstavbu chodníku na straně
k zámku. Druhá strana
komunikace
není
pro
výstavbu chodníku vhodná,
jelikož úsek kolem domu
Šebků a Fremrů je příliš

úzký a tudíž neodpovídá
normám
potřebným
pro
realizaci.
Práce
na
hlavní
komunikaci
byly
sice
dokončeny v až rekordně
krátké době, rekonstrukce
dešťové
kanalizace
pod
chodníkem
a
výstavba
samotného chodníku připadne
však až na začátek roku 2018.
Důvodem
zdlouhavého
vyřizování stavebního povolení
byly pozemky pod chodníkem,
které nepatří jen obci, ale část
jich
náleží
soukromým
vlastníkům. S nimi musela
obec uzavřít smlouvy o
souhlasu s výstavbou. Situaci
zkomplikoval i fakt, že jeden
z inkriminovaných pozemků je
součástí
památkově
chráněných nemovitostí.
Nyní
je
stavba
chodníku povolena a po
Novém roce již nic nebrání
zahájení
prací
na
jeho
výstavbě.
-BP-
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Novinky z okolí
„Nejsvětější Trojice“
Rádi bychom informovali naše
spoluobčany, že v obytné zóně
„Ke Trojici“ zbývá poslední volný
pozemek na prodej. Případní
zájemci o pozemek v této lokalitě
mají tedy poslední příležitost.
V nejbližších týdnech proběhne
výběrové řízení pro zhotovení
nové větve gravitační kanalizace
pro stavební parcely ve spodní
části nové zóny. Tato přípojka
povede z nové zóny přes potok až
k centrální ČOV.
Pozemek pod sousoším
Nejsvětější Trojice byl konečně
nově zaměřen a uznán jako
součást Nebílov, nikoliv Předenic,
jako tomu bylo doposud. Nyní
zbývá ještě vyřídit jeho zanesení
do katastru jako oficiální majetek
obce Nebílovy. Poté bude možné
žádat o dotaci na rekonstrukci této
nejznámější nebílovské památky.
-BP-
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Výlov a vyčištění koupaliště
Nebílovští rybáři se dočkali a během května
mohli konečně po zimě vrátit všechny ryby zpět
do rybníka, kde předtím proběhla poměrně
rozsáhlá rekonstrukce rybničních břehů
(informovali jsme vás v minulých číslech).
Koupaliště bylo tedy opět volné pro rekreační
účely. Nebílovští dobrovolní hasiči se, tak jako
každý rok, ujali přípravy koupaliště na sezónu,
tentokrát i s důkladným vyčištěním a natřením
stěn nádrže vápnem. Zároveň proběhla oprava
přítoku vody do koupaliště (viz foto), aby se vtok
mohl snadněji čistit od usazených kalů.
Letošní léto tedy mohli opět naši občané
trávit u vody, zatímco se nebílovští kapři vesele
proháněli zpátky ve svém staronovém domově.
-BP-

Oprava Božích muk u
kapličky

Rybáři v Nebílovech
Zastupitelstvo obce se rozhodlo využít obecní rybník ke
sportovnímu rybaření. Nejnovější aktualitou je ustanovení
oficiálního správce, který bude mít na starosti dohled nad
veškerým děním kolem obecního rybníka. Správcem se stal pan
Jiří Kubišta st., který již projevil pravého akčního rybářského
ducha při podzimním výlovu rybníka v loňském roce a mimo to
se zasloužil o nezbytnou turistickou atrakci v podobě vodníka,
sedícího na vrbě na břehu rybníka.
Naši rybáři mají mimo jiné na starosti kontrolu a
regulaci rekreačního rybaření v nebílovském rybníce. K tomu
byla obcí ustanovena rybářská stráž, tvořená Jiřím Kubištou ml.,
Karlem Bendou a Milanem Šnebergrem. Ti budou provádět
namátkové kontroly, zda je dodržován Rybářský řád, schválený
zastupiteli obce, který naleznete na nové vývěsní tabuli u
rybníka. V případě opakovaného porušování Rybářského řádu je
stráž oprávněna odebrat provinilcům jejich povolenky a zbavit
je tím práva na rybolov v nebílovském rybníce. Povolenky
k rybolovu jsou vydávány na OÚ Nebílovy.
V letošním roce je pro rybolov v nebílovském rybníce
povolen pouze způsob „chyť a pusť“ (na příští rok se chystají
nová pravidla), proto by se rozhodně nemělo stát, že by ryby
v rybníce došly a každý rybář si zde tedy přijde na své – až na
pečenou rybičku na talíři, pro tu si zatím bude muset zajet
jinam.
-BP-
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Jak
jsme
již
informovali,
zastupitelstvo
Nebílov si dalo závazek
postupně
opravit
všechna
dochovaná Boží muka v obci
Nebílovy. Na tento projekt je
možné
získat
dotaci
od
Ministerstva pro místní rozvoj
ČR
–
Podpora
obnovy
drobných sakrálních staveb
v obci, a případná dotace by
pokryla 70% celkových výdajů.
Jako první se obec
pustila do opravy Božích muk
na návsi před hostincem „U
Bendů“. Oprava byla zdárně
dokončena
restaurátorem
Petrem Cirlem
V Nebílovech
se
nachází celkem pět Božích
muk. Kromě zmiňovaného kříže
na návsi se zbylé památníky
nacházejí
u
kostela
na
Prusinách, u cesty na Prusiny,
„Na panách“ a u chatové osady.
-BP-
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Malí návštěvníci Dětského dne v Nebílovech si opět přišli na své

Dětský den

Vinobraní a Slavnosti jablek

Tradiční akce pro děti ke Dni dětí připadla tentokrát
na pátek 16. června. Malí Nebílováčci si opět mohli
užít odpoledne plné tance, soutěží o ceny, zábavných
scének s klaunem a tentokrát i hezkého počasí. (V
loňském roce se kvůli hustému dešti musela celá
akce přesunout z tanečního parketu na lavičky pod
střechu). Klaun - pan Vláčil opět sklízel úspěch u
dětského publika, a tak se na něj děti budou moct
snad opět těšit i příští rok.
-BP-

Tentokrát připadly oblíbené slavnosti
podzimní ovocné sklizně na poslední
zářijový víkend. 23. září se konalo vždy
úspěšné vinobraní na nebílovském zámku,
kde opět excelovali vinaři z Velkých
Pavlovic. Samozřejmě nejoblíbenějším
degustačním nápojem byl Burčák, a to
červený i bílý. Hudební doprovod zajistila
opět cimbálová kapela a Mužácký sbor
z Velkých Pavlovic.
Nedělní Slavnosti jablek proběhly
ve velkém stylu – pro děti i dospělé byly
připraveny nejrůznější hry a atrakce, jako
např. projížďka na koni, výstava
zemědělské techniky, jízda na traktoru,
balíková prolézačka a další.
Celým
odpolednem
provázela
moderátorka
Michaela Vondráčková, živou hudbu
zajistila kapela Michal Tučný revival Plzeň
a Lukaváček.

Pouťová zábava s Jakubskou poutí
28. července se konala oblíbená Pouťová zábava,
která už několik let po sobě předchází Svatojakubské
pouti na Prusinách. Pouť se konala hned následující
neděli (30. 7.) a přilákala velké množství malých i
velkých poutníků. Sice jedinou, ale zato hustě
okupovanou atrakcí pro malé návštěvníky, bylo
malování po těle – „tetování“. Na dospělé čekaly zase
oblíbené klobásy s pivem, či oblíbené pouťové
perníky ve tvaru srdce.
-BP-
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2. ročník hasičské soutěže
„O Pohár SDH Nebílovy“

Výlet na Hlubokou
V květnu
se
uskutečnil
další
z hromadných výletů, pořádaných obecním
úřadem. Tentokrát mířil autobus s výletníky do
jižních
Čech,
konkrétně
na
jeden
z nejkrásnějších českých zámků, Hluboká.
Odtamtud pak cesta pokračovala na kutilskou a
zahrádkářskou výstavu Hobby 2017, jejíž 26.
ročník právě probíhal v Českých Budějovicích.
Tam si mohli účastníci zájezdu prohlédnout
rozličné exponáty, týkající se převážně
domácího kutilství a zahrádkaření, ale i
chovatelství, modelářství či stavebnictví.
Součástí výstavy byly i živé exponáty, kromě
rostlin a semen byly zajímavé například
neobvyklé druhy slepic nebo králíků.
Autobus byl tentokrát zajištěn velmi
komfortně s nadstandardním počtem míst, proto
nebyl problém se do něj pohodlně vejít, naopak
se příště může přihlásit ještě více zájemců. Míst
je dost, určitě to stojí za to.
Kam se pojede příště, můžete
rozhodnout i vy prostřednictvím schránky OÚ
Nebílovy.
-BP-

9. září 2017 se konal již druhý ročník
závodů dobrovolných hasičů na nebílovském
hřišti. Účast byla, stejně jako v prvním ročníku,
výtečná – kromě soutěžních družstev se okolí
dráhy zaplnilo velkým množstvím nadšených
fanoušků. Soutěž trvala celé odpoledne a velkým
zpříjemněním pobytu na závodech byly stánky
s občerstvením (skvěle zajištěné nebílovským
SDH), ze kterých se linula omamná vůně čerstvě
pečených vošouchů a klobásek. Naše družstva
bohužel tentokrát medailové pozice neobsadila,
náladu domácích fanoušků však záhy vylepšilo
překvapení na závěr – dvě nesoutěžní exhibice
dětských nebílovských hasičů „Plamínci“, kteří
v nových dresech v barvách Nebílov předvedli
perfektní požární útok a sklidili tím zasloužený
aplaus. Pořadatelé na děti nezapomněli ani
v závěrečném vyhlašování výsledků – Plamínci
byli jmenovitě vyznamenáni před všemi
nastoupenými družstvy.
-BP-

V domě u Česalů mají neobvyklého a krásného koníčka – unikátní sbírku historických (nejen) zemědělských
strojů. V příštím čísle Nebílovských novin se o ní, a především o jejích tvůrcích, dočtete více v samostatném
článku. Prozatím jen tato malá „ochutnávka“.
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Nebílovští rybáři přizvali své spoluobčany, aby si užili babího léta u společného rybolovu.

Přátelské utkání nebílovských rybářů

Zámecké kulturní léto

Protože občané nebílovští jsou lidé veselí a
hraví, rozhodli se tamní rybáři společně s obcí
zorganizovat pro nebílovskou veřejnost „závody“
v rybaření. Toto utkání však nemělo žádné vítěze
ani poražené, vše probíhalo v milé atmosféře jen za
účelem dobře se pobavit ve společnosti sousedů a
přátel. Zachytat si mohl kdokoliv, rybolov probíhal
způsobem „chyť a pusť. Na závěr si mohli všichni
zúčastnění pochutnat na vlastnoručně pečených
buřtech. Ačkoliv se závody konaly v polovině října
(14. 10.), strefili se organizátoři přesně do babího
léta a počasí vyšlo nádherné.
-BP-

Léto na zámku je vždy ve znamení mnoha
zajímavých kulturních akcí. Kromě již
zavedeného festivalu Nebílovské divadelní
léto, kam každoročně přijíždějí přední české
herecké hvězdy, to byl v letošním roce i
festival ANIMA MUSIC, kde největší lákadla
představovalo
vystoupení
herečky
a
chansoniérky Chantal Poullain nebo vášnivé
flamenko
v podání
světově
uznávané
madridské tanečnice Virginie Delgado.
-BP-

Výsledky mariášových turnajů
Nebílovský mariáš 16. 4. 2017

O pohár starosty obce 2. 9. 2017

25 hráčů celkem

34 hráčů celkem

1. místo – Jiří Hrdlička (Stříbro)
2. místo – Václav Brožík (Nekvasovy)
3. místo – Karel Potěšil (Dýšiná)

1. místo – Jiří Hrdlička (Kaznějov)
2. místo – Josef Lehečka (Klatovy)
3. místo – Ladislav Kotva (Rokycany)
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Nohejbalové okénko
Jak jistě mnozí víte, již dlouhou dobu se v
areálu pode vsí hraje nohejbal – tréninky probíhají
každou středu, pátek a neděli.
V letošní sezóně jsme tradičně odehráli
jeden turnaj v Bukové, jeden v Losiné a dva na
domácí půdě (24. 6. „Memoriál Václava
Tomrdleho“ a 26. 8. „O pohár starosty obce“).
Zároveň jsme se také v tomto roce
odhodlali trochu oživit zajeté koleje a přihlásili
jsme se do okresního přeboru B třídy. Do soutěže
jsme vstoupili jako úplní nováčci, aniž bychom
věděli, jací soupeři nás tam čekají. Přes odmítavé
reakce některých spoluhráčů, že tato aktivita nám
jen naruší zaběhlé zvyky, jsme se nenechali
odradit. Spojili jsme zkušenosti starších hráčů
s dravostí a nadšením mladých a šli jsme do toho.
Náš tým ve složení Zdeněk Balvín, Josef Přibáň,
Karel Zdeněk, Josef Šlais, Vojtěch Topinka

Michal Dumnický, Václav Kašpar ml. a
Jaroslav Veleman překvapil ostatní
nohejbalisty svou hrou a výsledky. Takovou
úroveň od nováčků nikdo nečekal. Postupně
jsme si získávali respekt soupeřů.
Samozřejmě také díky našemu sponzorovi
Leoši Hrubému, který nás vybavil novými
dresy, jsme nedělali na hřištích ostudu.
Rádi bychom moc poděkovali našim
nejvěrnějším fandům Josefu Keslovi a
Václavu Novotnému, kteří s námi jezdili a
podporovali nás na všech zápasech. Stejný
dík si zaslouží Leoš Hrubý a Petr Mencl,
kteří se vzorně postarali o ukončení sezony
společným posezením s místními hasiči
u dobrého jídla a pití v areálu pode vsí.
Josef Přibáň

Vítězné družstvo nohejbalového turnaje „O pohár starosty obce“- „My a strejda“.
Zleva Zdeněk Špelina, Josef Šlais a Vojtěch Topinka
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Kultura, sport

ROZLOSOVÁNÍ
PŘEBOR DRUŽSTEV MUŽŮ PLZEŇ – JIH
den
pátek
pátek
sobota
pátek
pondělí
pátek
čtvrtek
pátek
čtvrtek
pátek
sobota
pátek
pátek
pátek

datum
28.04.2017
05.05.2017
13.05.2017
19.05.2017
22.05.2017
02.06.2017
08.06.2017
16.06.2017
22.06.2017
30.06.2017
09.09.2017
15.09.2017
22.09.2017
29.09.2017

hodina
17,30
17,30
9,30
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
9,30
17,00
17,00
17,00

domácí
Vodokrty B
Nebílovy
Prádlo B
Nebílovy
Řenče
Nebílovy
Drahkov
Nebílovy
Kasejovice
Nebílovy
Ždírec
Nebílovy
Dolní Lukavice
Nebílovy

SKUPINA B

hosté
Nebílovy
Kasejovice
Nebílovy
Ždírec
Nebílovy
Dolní Lukavice
Nebílovy
Vodokrty B
Nebílovy
Prádlo
Nebílovy
Řenče
Nebílovy
Drahkov

výsledek
0:6
2:4
0:6
6:0
4:2
6:0
4:2
5:1
4:2
5:1
3:3
2:4
1:5
0:6

Celkový výsledek
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tým
TJ Sokol Kasejovice
TJ Řenče
Nebílovy
Drahkov
Sokol Dolní Lukavice
Ždírec
SK Vodokrty B
ČB Prádlo B

utkání
14
14
14
14
14
14
14
14

výher
13
7
8
8
6
4
3
0

9

remíz
0
3
1
0
3
2
2
3

proher
1
4
5
6
5
8
9
11

skóre
59 : 25
45 : 39
58 : 26
44 : 40
38 : 46
38 : 46
31 : 53
23 : 61

body
26
17
17
16
15
10
8
3
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Osobnost Nebílov

Vlastimil Kačena - hokejista
Devatenáctiletý absolvent Sportovní a
podnikatelské střední školy v Plzni, Vlastimil
Kačena, je další z mladých talentovaných
Nebílováků, právem patřících do naší rubriky
Osobnost Nebílov. Vlastimil je hokejovým
obráncem, hrajícím za plzeňský HC Škoda tým
a letos v dubnu se svým týmem obhájil titul
mistrů juniorské extraligy. Na SPSŠ složil
maturitu v oboru sportovní management a nyní
se věnuje studiu angličtiny a němčiny na
jazykové škole.
Se svým týmem jste v dubnu získali pohár a
titul mistrů juniorské extraligy. Je to pro tebe
první takovéto ocenění, nebo už jich máš na
kontě víc?
Je to můj první mistrovský titul na takové úrovni.
Jiná ocenění mám jen z mládeže, a to bylo vždy v
podobě turnajů, ať už v sezóně nebo v
předsezónním přípravném období, což se s titulem
mistra juniorské extraligy nedá srovnávat.
Pocit držet v ruce zlatý pohár z mistrovství je
určitě nepopsatelně krásný. Ale málokdo si asi
dovede představit, kolik dřiny za tím stojí.
Kolikrát týdně trénujete a co dalšího obnáší
příprava na ligovou soutěž?
Sezóna začíná v květnu, kdy máme letní přípravu,
která je až do konce června. V červenci je volno
přibližně tři týdny a poté se začíná na ostro.
Několik tréninků denně, přípravné zápasy a
turnaje. V sezóně se trošku zvolní, protože v
přípravě potřebujeme nabrat kondici, ale každý
den trénink na ledě s posilovnou zůstává.
Samozřejmě když už je sezóna rozjetá, tak jsou
každý víkend dva zápasy.
Několik tréninků denně? Jak se to dá skloubit
třeba se školou?
Trenéři a vedení samozřejmě chtějí, abychom k
hokeji zároveň úspěšně studovali, takže například
ranní tréninky končí nejpozději v 7:30, abychom
bez problémů stíhali školu. Odpolední tréninky
jsou zase až po škole, například od 15:00, takže se
pak z tréninku vracíme domů večer a musíme se
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věnovat učení, abychom to nějak zvládli. A
samozřejmě o víkendu zápasy, takže jediný
volný den je neděle.
To zní docela šíleně… Klobouk dolů, žes
při
tom
všem
dokázal
úspěšně
odmaturovat! A existuje vůbec v
juniorské extralize vyšší ocenění, než to,
které jste právě získali?
Děkuju  Extraliga je všeobecný název pro
nejvyšší ligu v jakékoliv kategorii. Tedy ne,
není vyšší ocenění. Vyhrát extraligu juniorů
znamená stát se mistrem ČR a nic víc už
není. Mistrovství v rámci Evropy nebo světa
je jen v dospělé profesionální soutěži.
Děkuju za objasnění. Takže teď už musíte
jen obhajovat titul - to je v podstatě to
nejtěžší… Od kolika let se vlastně věnuješ
hokeji a kdy jsi začal hrát za Plzeň?
Hokej hraju od tří let, kdy jsem nastoupil na
Brusličku právě v Plzni, kde jsem zůstal až
doteď.
Aha, takže jsi jen přirozeně postupoval do
starších skupin, až ses dostal tam, kde jsi?
Nebo jak to funguje - existují nějaké
hokejové „konkurzy“, kam se musíš
přihlásit a předvést, co umíš, aby ses
dostal do týmu?
V mládeži se složí z jednoho ročníku tým, do
kterého občas přijde někdo nový z okolních
týmů a farem (Třemošná, Klatovy, Tachov) a
těchto cca 15 hráčů, co se udrží v základním
kádru, jdou po osmé třídě do mladšího
dorostu. Tam se láme chleba, protože se zde
setkávají dva ročníky (např. 1997,1998). Je
tam třeba přes 30 hráčů, ale hrát jich může
včetně náhradníků max. 20. To znamená, že
se spousta hráčů posílá na farmu do horších
týmů a zůstávají jen ti nejlepší. V každém
dorostu jste dva roky (mladší dorost, starší
dorost, juniorka) a tento vyřazovací proces
probíhá každý rok. Podobně to funguje i u
dospělých.
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Osobnost Nebílov
To je moc zajímavé. Ještě kdybys,
prosím, mohl objasnit, co si představit
pod termínem "farma"?
Každý hlavní tým (Plzeň, Sparta, atd..) má
svou "farmu", což je tým, který hraje nižší
ligu a s hlavním týmem spolupracuje.
Hlavní klub posílá na farmu horší hráče
nebo hráče po zranění, kteří se potřebují
rozehrát a dostat se do formy. Škodovka má
jako farmu Klatovy, které hrají druhou ligu.
Díky za vysvětlení, dodnes jsem o
existenci farmy v hokeji neměla tušení 
Nicméně juniorská extraliga je do 21 let.
To znamená, že máš před sebou ještě dva
roky. A co dál? Máš nějakou představu,
kam bys chtěl směřovat? Je tvým cílem
profesionální hokej, nebo si ho chceš
ponechat jen jako krásný a náročný
koníček?
Do 21 let funguje juniorská extraliga pouze
v zahraničí. Já už jsem v juniorech poslední
rok a zároveň mi letos vyprší smlouva.
Určitě bych chtěl pokračovat dál, když to
půjde, ať už by to bylo zde v Plzni, nebo i
někde v zahraničí. V Evropě by mě lákaly
třeba severské země nebo i nějaká vyšší liga
v Německu. Samozřejmě NHL a KHL je sen
a i úplný vrchol, ale v to upřímně moc
nevěřím…  Chci tomu dát ještě rok, ať se
ukáže, co dokážu a kde bych se uchytil.
Když to nikam nebude směřovat, tak budu
mít hokej jen jako koníček a ponořím se do
studií.

jasné. Baví mě pracovat s lidmi jako třeba
fyzioterapeut nebo masér, ale hodně mě zajímá
třeba i psychologie a dovedl bych si představit, že
bych se jí jednou věnoval. Ale to už koukám až moc
do budoucna. Zatím mám na prvním místě hokej a
až pak školu. A u té se ještě uvidí.
To jsou všechno skvělé plány, tak držím palce,
ať si vybereš pro sebe to nejlepší a dostaneš se v
uskutečňování svých snů co nejdál  Ještě
poslední otázka - co děláš, když nehraješ hokej?
Máš nějaký účinný relax, jak kompenzovat
neustálé soustředění a fyzickou námahu z
tréninků a zápasů?
Děkuju.  Tak určitým odreagováním může být i
škola, ale tam je to kolikrát ještě horší.
Moc dobře na mě působí poslech muziky, ale i
práce okolo domu a čas strávený s rodinou je moc
fajn. Asi největší relax pro mě představují
počítačové hry, u kterých mám svůj určitý klid a
čas jen pro sebe.
Vlastíku, moc děkuju za rozhovor a přeju hodně
štěstí ve tvé budoucí kariéře!
Já děkuju  Hodně štěstí a zdraví tobě i malému v
životě 

Zrovna jsem se chtěla zeptat, jak to
vypadá s tvými studijními plány. Máš za
sebou maturitu, teď studuješ jazykovou
školu. Pokud by ses dostal do profi týmu,
budeš mít ještě na další studia čas, nebo
už se budeš věnovat jen a jen hokeji?
Kdybych se dostal do profi týmu, určitě
bych se věnoval jen hokeji. V podstatě ani
není jiná možnost, protože když hrajete
profesionální dospělý hokej, očekává se od
vás ten nejlepší výkon. Vše se musí podřídit
sportu a přípravě na tréninky a zápasy.
Jinak mé studijní plány ještě nejsou úplně

Vlastimil Kačena jako čerstvý mistr juniorské extraligy
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Společenská rubrika
Významná výročí, události a jubilea
Blahopřejeme
k narozeninám…

Opustili nás…

duben 2017

březen 2017

pan Václav Karman (81 let)

paní Anna Vokounová († 89 let)

pan Jan Brejcha (86 let)

duben 2017

paní Květoslava Bendová (91 let)

pan Vladimír Zeman († 62 let)

květen 2017

červen 2017

paní Marie Brejchová (85 let)

pan Zdeněk Kelbich ((† 74 let)

červen 2017

červenec 2017

pan Jaroslav Kašpar (82 let)

pan Václav Benda († 75 let)

říjen 2017
῀ Rodině i blízkým
upřímnou soustrast ῀

pan František Albl (82 let)
pan Josef Příhoda (81 let)

Narodili se…
květen 2017
Matyáš Jirman
červen 2017
Matěj Prokop
srpen 2017
Patricie Homuthová
září 2017
Vladislav Matoušek

Obec umístila nové květinové truhlíky do okolí obecního úřadu

říjen 2017
Jan Kučera
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Zajímavosti
Kapitoly z nebílovské kroniky – 7. díl
POVODNĚ
Jako
jest
jinde
v mnohých krajinách, i zde jsou
stopy po povodních, které od
dávných časů hlodají větší nebo
menší průrvy a rokle. Někde jsou
zvlášť velikých rozměrů jako u
Netunic nebo Vodokrt. I zde tzv.
Táborojc rokle je dosti hluboká.
Také na západní straně katastru
jsou stopy po povodních. Tyto
průrvy a rokle stále jsou lijáky a
přívaly
rozšiřovány
a
prohlubovány.
R. 1860
V noci na den sv. Jana
Nepomuckého
nastala
nad
Nebílovy
a
v tu
stranu
s Střížovicům průtrž mračen. O
půlnoci se potokem přivalila
spousta vody. U zahrady
náležející k č. p. 47, tehdy
majetek Josefa Nováka, stály
vysoké topoly. Proud vody je
podemlel, několik jich porazil.
Proti Venclíčkojc č.p. 44 se

topoly vzpříčily a utvořily
hráz. Voda vystoupila do bytů
č.p. 44 a 47, ze dvorků vše
odnesla.
Domácí
lidé
dovolávali se pomoci, ač se
křik ztrácel v hukotu vody. A
pak v noci přispěti nebylo
možno. I do dvora č.p. 27 se
voda valila, což vzbudilo zde
veliký nářek, neb voda v té
míře
odtékati
nemohla.
Domácí i přivolaní lidé,
brodíce se po dvoře vodou,
hledali pomoci. Teprve když
vyrazili vrata u kolny, voda
rychleji odtékala. Hnůj i
veškeré věci ze dvora z kolny
odplavaly. Také v č.p. 16 u
krejčíka Vondráše bylo zle.
Domácí nemohli z této chalupy
utéci pro přívaly vody. Ta
řádila i u Zvoníčků č.p. 26, vše
odnášejíc.
R. 1867
Dne 24. srpna přihnala se nad
naší krajinu černá mračna
hrozící zkázou. Z nich se

spustily spousty vod a ve
chvíli přihnaly se do naší
vsi ze tří stran potoky kalné
vody, které potok tak
rozvodnily, že obytné
budovy kolem něho stojící,
č.p. 44, 47, 42, 26 a 16
byla tak vodou zatopena,
že se obyvatelé nemohli
útěkem zachrániti. Lidé
vylézali na půdu, volajíce o
pomoc, ale žádný se k nim
pro prudkost tekoucí vody
neodvážil. Hráz rybníka po
celé délce přetékala a bylo
slyšeti jen hučení vody.
V č.p. 26 otevřeli oboje
vrata od stodoly a tím
docílili větší odpad vody ze
dvora.
Voda
zde
dosahovala až po okna
světnice. Ze všech budov
při potoce odnesla voda
hospodářské náčiní, dříví,
hnůj, vše to plavalo k řece.
V Dolích na poli Jana
Brejchy vyhlodala voda

rokli tak hlubokou, že se v ní
žebřinový vůz schovávati mohl.
Druhého
dne
přišla
však
s bouřkou povodeň větší včerejší.
Všude jen potoky kalné vody, od
Netunic po velké louce přihnala
se do rybníka řeka vody, která
ještě rozmnožila spousty, a
nastalo zde pravé Boží dopuštění.
Lidé utíkali z polí, neb nebyly
ještě skončeny žně a pracovali
s obilím, bouří překvapeni. Kteří
bydleli na druhé straně potoka,
nemohli domů pro dravý proud
vody. Ještě třetí den opakovala se
průtrž mračen a nebílovští občané
byli již celí zoufalí nad stavem,
do kterého je rozpoutaný živel po
tři dny přiváděl. Ještě však
děkovali Bohu, že ta spoušť

přišla ve dne a mohli alespoň
částečně divému řádění vody
čeliti. Od té doby jak vystoupily
na obloze mraky, báli se
občané, hlavně při potoce svoje
domovy opustiti, jak byli
přestrašeni.
R. 1872
Řádila strašná povodeň na řece
Berounce a jejímu přítoku
Střele. Vyžádala si mnoho
lidských obětí a v mnoha
obcích učinila veliké spousty na
domech, polích, zahradách a
lesích.
R. 1886
Dne 25. srpna byla průtrž
mračen
v
našem
okolí,
nejprudší zde v Nebílovech a
v Předenicích, tak jako by se

mračno se svojí vodou na
zemi
položilo.
V Předenicích v tu dobu
pásla husopaska se svojí
9letou vnučkou husy
nedaleko Nového mlýna.
Obě příval vody porazil,
zranil a do řeky zanesl,
kde
utonuly.
Starou
husopasku našli druhého
dne
odplavanou
ve
Štěnovicích, mladou po 8
dnech
v Čižicích.
V Nebílovech od západu
se přihnavší bouře nejvíce
řádila na Rajči a nad
Pastuškou. Příval vody
ohrožoval
veškeré
občanstvo. Chalupa č.p.
54 Martina Kuchynky
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ačkoliv na vršku jest, přece její
obyvatelé
na
útěk
z ní
pomýšleli. Příval vody prudce
hnal shora do tohoto stavení, až
voda zadní zeď prorazila a
dovnitř se dostala. Když
domácí lidé chtěli z ní utéci,
hrozně se zděsili, neb voda
z Rajče valila se nejen plnými
příkopy, ale hnala se po celé
šířce silnice, odnášejíc zde
vystavené hromádky štěrku
napořád. Nebílovské obecní
husopasce dostaly se husy do
proudu s Rajče, jenž je pak
unášel pode všemi můstky, a
před zámkem notně potlučené
vylézaly. Oprava můstku od
zámku nahoru stála 60 zlatých.
– Nebílovské i jiné hospodáře
stálo hodně práce zavážení
roklí, které voda na pozemcích
nadělala.
R. 1889
O svátku Jana Nepomuckého
přivalila se do naší krajiny

děsná mračna od západu již
v hodinách večerních. Pojednou
krajinu obestřela čirá tma, jen
klikaté blesky osvětlovaly zemi,
k čemuž hrom bez ustání
burácel.
Mračna
se
soustřeďovala
a
chrlila
nesmírné spousty vod a krup
nad povodím Úhlavy až skoro
ku Klatovům. Pravé Boží
dopuštění bylo od 10 hodin do
půlnoci. Lidé pod těmito mraky
tu noc neulehli. Druhého dne
s napětím očekávány zprávy
z míst, kde živly řádily. Do
Nebílov přinesli první zprávy
horníci, jdouce časně ráno do
práce na hory. Pro velkou vodu
nemohli přes most v Čižicích
ani v Novém mlýně. Viděli, jak
voda unáší trámy, prkna, peřiny,
nábytek, části dřevěných staveb,
i vozní kolo, kolébku, různé
nářadí, psí boudu a mnoho
jiných věcí. Horníci navrátivše
se do Nebílov vypravovali, jaký

smutný obraz spousty v řece
viděli. V Čižicích pod lesem
vše je krupami rozbito.
Hospodáři museli znovu osívat.
Ve Vysoké leželo na stopu
krup několik dní. Pamatuji se
na tu hroznou noc, byl jsem
tehdy chlapec devítiletý. Dívali
jsme se do oken, a když blesk
osvítil krajinu, bylo vidět bílo
krup.Lidé kolem řeky chytali
druhý den po řece plovoucí
věci a sbírali na místech, kde
voda opadla. V Krašavcích
byla taneční zábava, které se
zúčastnilo 150 lidí. Ti všichni
tam museli zůstat přes to
největší dopuštění ve velikém
nářku a na modlitbách. Nejhůře
řádila voda na potokách ku
Kbelu a Radkovicům, k Luhu a
Svárkovu,
v Jíně
a
Příchovicích, kde byla též
taneční zábava. Tam lidé
setrvali přes počátek bouře
v domnění, že se brzy přežene,

jak to někdy bývá. Když však
bouře neustávala a lidé
ustrašení při pomyšlení, jak je
asi doma, chtěli se do božího
dopuštění pustit, nebylo již
možná. Přihnala se voda a
kolem hostince tekl divoký
proud. Po chvíli dostala se
voda přes prahy do místností.
Nastal veliký zmatek. Lidé
stáli na lavicích a stolech, jiní
se zoufalým křikem neb
modlitbami lezli na půdu,
brodíce se po kolena vodou.
Hrůza všechny obešla, když
slyšeli, že voda již urvala část
tohoto stavení. Čtyři dlouhé
hodiny museli přestát v této
hrozné
úzkosti.
Bohužel,
návrat některých od muziky
byl smutný, někde scházel člen
rodiny a více už se nevrátil,
někde domov zničen a rodina
v kalných vodách. 9 dětí
zahynulo tehdy v Příchovicích.
V Radkovicích byl odnesen
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mlýn, kde jen chlapec z celé
rodiny se zachránil tím, že
v největším
nebezpečenství
vylezl na strom a tam setrval, až
ho lidé tamodtud vysvobodili.
Manželé mlynářovi i ostatní
domácí lidé se utopili. Pila
v Luhu byla též vodou odnesena.
Pilař i celá rodina nalezli svoje
hroby ve vodě. Všechen materiál
k řezání připravený, jakož i
nařezaný odplaval i jiné věci.
Největší a nejsmutnější zkáza
v obci Jíně, kde voda zbořila 10
čísel a 26 lidí různého věku se
utopilo. Celkem zahubil zhoubný
živel 52 lidských životů. Sbírka,
která se pro postižené konala
v českých
zemích,
vynesla
v Nebílovech 10 zlatých.
-Zdroj článku: František Kesl:
Pamětní kniha obce Nebílov,
1960-

