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Vážení spoluobčané,
ráda bych vás jménem celého zastupitelstva přivítala v novém roce 2019 a
zároveň také v novém volebním období, které nám před několika měsíci začalo. V
říjnových komunálních volbách jste si do zastupitelstva obce zvolili staro-nový tým
zastupitelů - část z nás zde již působila v předchozích letech, část tvoří „nová krev“,
která jistě vnese do našich řad čerstvý vítr inspirace pro další zlepšování života v naší
obci (jména nových zastupitelů najdete v článku uvnitř tohoto čísla). Děkujeme vám tímto
za projevenou důvěru – velmi si jí vážíme a budeme se snažit pokračovat ve své práci
stejně svědomitě, jako v letech minulých.
V současné době již pilně pracujeme na nových projektech - o nich vás
samozřejmě budeme pravidelně informovat v Nebílovských novinách, které pro vás i
nadále chceme vydávat. Zvelebování naší obce a udržování vysokého životního standardu
považujeme za maximálně důležité. Za stejně důležité však považujeme také stmelování
jejích obyvatel, protože jistě budete souhlasit, že přátelský duch v obci znamená další
mnohaprocentní nárůst komfortu žití. Proto se snažíme v obci pokračovat v kulturních i
sportovních tradicích, pořádat společenské akce pro děti, seniory i ostatní naše občany.
Doufám, že naše úsilí udržovat v naší obci spokojené občany se setkává s úspěchem a že
tento trend se nám bude dařit pěstovat i v budoucích letech.
Na závěr bych vám do roku 2019 ráda popřála hodně zdraví, štěstí, dobré přátele
a pevné rodinné vazby. Podle čínského horoskopu má tento rok přinést štěstí, bohatství a
blahobyt, proto vám přeji, abyste tuto nadcházející šťastnou vlnu mohli sdílet se svými
nejbližšími.

Šťastný nový rok 2019 přeje

Ing. Soňa Říhová,
starostka obce
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Aktuality, události
Aktuální sdělení

Komunální volby 2018
V říjnu 2018 se uskutečnily v České republice další komunální
volby. V Nebílovech byla tentokrát sestavena pouze jedna
kandidátka, a to sdružení „Nebílovští občané“. I přes tuto
skutečnost byla volební účast uspokojivě vysoká – k volbám se
dostavilo téměř 50% voličů, aby podpořili své znovukandidující
zastupitele. Výsledky voleb jasně ukázaly, že občané Nebílov
byli s činností minulého zastupitelstva spokojeni a rozhodli se
jim svou důvěru svěřit i tentokrát.

V některém z jarních měsíců se
budou v obci konat rybářské
závody, pořádané našimi rybáři.
Bližší
informace
budou
s předstihem
uveřejněny
na
obecním webu a vyhlášeny
obecním rozhlasem.
5. května – Pouť na Planinách

S velkou převahou hlasů zvítězili ve volbách všichni tři
kandidující členové minulého zastupitelstva –
pan Ing. Zdeněk Špelina a paní Ing. Soňa Říhová se umístili
na prvních dvou místech se zanedbatelným rozdílem pouhého
jednoho hlasu (108 a 107 hlasů) a jen o několik hlasů za nimi se
pak umístil pan František Karl (91 hlasů).

11. května – Krajská soutěž
hasičů

Novými členy zastupitelstva se pak stali pan Jiří Kašpar, pan
Luděk Pošta, pan Mgr. Pavel Kučera a pan František Kaiser.
Na ustavující schůzi zastupitelstva byla novou starostkou
Nebílov zvolena paní Ing. Soňa Říhová a novým místostarostou
se stal pan František Karl.
Přejeme novému zastupitelstvu hodně úspěchů, inspirace,
kreativity a pevné vůle k uskutečnění krátkodobých i těch
dlouhodobějších cílů.

18. – 20. března
velkoobjemového
nebezpečného odpadu

-BP-

12. května od 19:00 – Koncert na
zámku – smíšený sbor Česká
píseň
-

Svoz
a

19. května – „Leskros“ – běžecký
závod nebílovskými sady
24., 25. května – Volby do
Europarlamentu
31. května – Hromadný výlet do
Plas, Mariánské Týnice a do
Manětína

Rybník „Nebesák“ dostane
novou fazónu
Podobně, jako velký obecní rybník
v dolní části Nebílov, by se i menší rybník na
Rajči, zvaný „Nebesák“, měl dočkat své renovace.
Na přelomu ledna a února proběhlo jednání se
specialistou, který obci nabízí zhotovení
revitalizační studie, která by zahrnovala jak
rekonstrukci hráze rybníka, tak i vybudování
retenční nádrže na potoce nade vsí (na obecním
pozemku „Za horou“). Na tento projekt se obec
pokusí získat dotaci – jedna z možností je výzva
Ministerstva zemědělství, které vypisuje dotační
řízení právě na podporu retence vody v krajině.
Rekonstrukci vodní nádrže „Nebesák“ by uvítali i
místní dobrovolní hasiči, kteří by díky tomu
získali další zásobárnu vody, použitelnou
v případě požáru v horní části obce.
-BP-
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9. června – Dětský den

Nové panoramatické snímky na
obecním webu
Na webové stránky obce byly nedávno umístěny
nové panoramatické snímky Nebílov a okolí,
pořízené nejmodernějším dronem.
Pět vysoce kvalitních snímků od společnosti
Panoramas umožňuje jedinečnou virtuální
prohlídku naší obce v teple vašeho domova.
Snímky rozhodně stojí za zhlédnutí, proto byste si
je
při
návštěvě
obecního
webu
www.obecnebilovy.cz určitě neměli nechat ujít.
-BP-
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Nová obytná zóna I. a II.

Stavba nových polních cest
Na konci loňského roku požádala naše obec
krajský pozemkový úřad o realizaci staveb polních
cest C 12 (ve směru na Chválenice) a C 8 (směr
Předenice) v katastrálním území Nebílovy.
Současně se obec v žádosti zavázala převzít tyto
cesty do svého majetku, čímž na sebe mimo jiné
převzala povinnost řádně se o tyto komunikace po
jejich vybudování a ukončení kolaudačního řízení
starat.
Zatím obec dostala vyjádření od pozemkového
úřadu, že její žádost byla přijata, bohužel však
v této chvíli není jasné, kdy dojde k realizaci
projektu.

V nové obytné zóně u Trojice by měla vzniknout
další nová pozemní komunikace. Starostka obce
již podala žádost o dotaci na její výstavbu. Dotace
by měla putovat z dotačního programu
Plzeňského kraje. Zároveň se na výstavbu
komunikace již připravuje výběrové řízení.
Vzhledem k nutnosti přirozeného rozvoje naší
obce přistoupili zastupitelé k projednávání další
obytné zóny. Nyní probíhají práce na studii této
nové lokality pro případné zařazení těchto
pozemků mezi stavební parcely.
-BP-

-BP-

Zastupitelé se snaží o
větší bezpečnost v obci

Rybník „Nebesák“ na Rajči se může těšit na kompletní renovaci.
(viz článek na str. 2)

Vzhledem k tomu, že dopravní
provoz (nejen) v naší obci stále stoupá
a silnice se tak stávají víc a více
nebezpečné,
přistoupila
obec
k projednávání nových opatření, která
by případně mohla přijmout a zvýšit
tak
bezpečnost
na
místních
komunikacích. V současné době obec
již
najala
projektanta,
který
vypracovává možnosti, které by byly
v naší obci použitelné. Jedná se např.
o umístění nových zrcadel do zatáček,
umístění nových zpomalovacích
pruhů, popř. vytvoření nového
přechodu pro chodce. Všechny tyto
alternativy
budou
zpracovány
v novém projektu, který bude
následně
zastupitelstvem
vyhodnocován, popř. schvalován.
-BP-
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Restaurování památek v obci
pokračuje
V Nebílovech i nadále pokračuje rozsáhlá
renovace místních sakrálních památek.
Restauratérské práce na sousoší sv. Trojice byly
před nedávnem ukončeny a zároveň tím byly
úspěšně splněny podmínky pro vyčerpání
stotisícové dotace.
Nyní byla zadána nová zakázka – oprava
Beštojc kříže, který je, stejně jako sousoší sv.
Trojice, také významným bodem v nebílovské
naučné stezce. Restaurátorské práce na Beštojc
kříži provede opět pan Petr Círl.

Beštojc kříž potřebuje celkovou rekonstrukci jako sůl –
původní litinový kříž zmizel, písmo na pamětním
kameni je již téměř nečitelné... (foto z
www.geocaching.com)

-BP-

Práce na hlavním obecním
chodníku ještě neskončily

Nové víceúčelové
hřiště pode vsí

Občané Nebílov mohou již od loňského roku využívat
nový chodník, který vede podél hlavního tahu obcí mezi
dvěma autobusovými zastávkami. Bohužel si nelze
nevšimnout, že v úseku u Kašparů je chodník vinou
problematického terénu téměř neschůdný. Obec proto
zadala u stavební firmy reklamaci a tento úsek nechala
firmou znovu opravit. Oprava by měla proběhnout
v průběhu měsíce března. Po dokončení opravy by obec
chtěla pokračovat ve výstavbě dalšího úseku chodníku –
směrem k Netunicím, proto již nyní chystá zadání
projektu na další etapu výstavby chodníku.

V současné době se připravuje
projekt na výstavbu nového
víceúčelového sportovního hřiště
pode vsí. Očekávaný termín
dokončení projektu bude již
v dubnu, hned potom bude
možné požádat o dotaci na jeho
realizaci.
Projekt provází mírná úskalí,
například
v souvislosti
s výstavbou nového hřiště bylo
zároveň potřeba zadat další
projekt na jeho odvodnění.
Odvodňovací projekt realizuje
firma Vavřička. Následně bude
potřeba zažádat MěÚ Přeštice o
vyjmutí inkriminovaných parcel
ze zemědělského půdního fondu,
aby mohlo dojít ke zlegalizování
stavby. Po dokončení projektu
nového hřiště může obec žádat o
dotaci na jeho realizaci.

-BP-

Jižanský pohár - výsledky
Podzimního turnaje v mariáši se zúčastnilo 46
účastníků.
1. cenu získal pan Václav Brožík z Horažďovic.

-BP-
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Festival hasičských přípravek
na zámku Nebílovy
Okresní odborná rada mládeže Plzeň - jih
organizuje v rámci Krajského sdružení hasičů
festival přípravek na našem státním zámku v
Nebílovech. Jedná se o kolektivy mateřských
škol našeho kraje ve věku 4 - 6 let. Tyto
kolektivy budou předvádět naučený program s
hasičskou tematikou - to znamená, že některé
skupiny provádí např. vyprošťování osoby při
požáru objektu a dohašování vodou, jiné mají
program zaměřený na další hasičskou tématiku.
K vidění zde bude i technika profesionálních
hasičů, kteří budou spolupracovat na celém
festivalovém dni. Doufáme, stejně jako OORM
Plzeň-jih, v hojnou účast hasičských kolektivů
a hlavně návštěvníků festivalu.
-Václav Studnička-

První ročník soutěže mladých
hasičů v Nebílovech
SDH Nebílovy pořádá v tomto roce 1. ročník soutěže
mladých dobrovolných hasičů „O pohár starosty“.
11. 5. poprvé proběhne soutěž dětských kolektivů na
naší hasičské dráze. Jedná se o jedno ligové kolo,
které se započítává do ligy okresního sdružení Plzeňjih. Tato liga má celkem 7 ligových kol v průběhu od
března do října na různých místech okresu Plzeň-jih.
Liga je pro dvě kategorie dětí, a to mladších a
starších. Do ligy se zapojuje celkem cca 40 družstev.
Naše SDH má zapojeno jedno družstvo mladších a
jedno družstvo starších žáků. Na naší soutěži budou
dvě disciplíny podle celorepublikové směrnice
Plamen pro mládež. Jedná se o požární útok a štafetu
dvojic. Ligové kolo zajišťuje SDH Nebílovy za
spolupráce okresního sdružení, obecního úřadu a
sponzorů. Naše soutěž začne zahájením a
odstartováním celé soutěže 11. května ve 12 hodin.
Zveme všechny příznivce našich dětí a věříme v
hojnou účast domácích fanoušků.
-Václav Studnička-
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Mladí hasiči při cvičném útoku na Srazu rodáků
v roce 2018 na nebílovském zámku
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Předvánoční posezení s hudbou
Tradiční posezení na prahu adventu tentokrát
připadlo na pátek 30. listopadu. Taneční zábava v sále
hostince „U Bendů“ se těšila mimořádné účasti a díky
skvělé kapele manželů Broučkových, která dokázala
navodit milou a nenucenou atmosféru, byl taneční
parket téměř stále obsazen.
Překvapením večera bylo vystoupení sboru
nebílovských dětí pod vedením MgA. Barbory
Prokopové, který si připravil pásmo vánočních koled
a zažehnul tím už ve všech posluchačích vánoční
náladu. Je hezkou zajímavostí, že členy sboru jsou
téměř výhradně sourozenecké dvojice – kromě
Tadeáše Prokopa a Barbory Šatrové v něm vystupují
Laura a Vanesa Kučerovy, Štěpán a Lukáš Kuchtovi,
Klára a Adéla Štěpánovy a Kryštof a Valentýna
Pospíšilovi. Teprve tříletá Valentýnka - nová posila
nebílovského dětského sboru se stala zároveň jeho

nejmladší členkou a vystřídala tak na tomto postu
jen o půl roku staršího Tadeáška, který kromě
sborového vystoupení nechal vyniknout svůj
mimořádně čistý hlásek také v rozsahově obtížné
sólové koledě „Já bych rád k Betlému“.
Jako každý rok dostaly všechny přítomné
nebílovské ženy od obce vánoční hvězdu a všichni
přítomní muži kalendář pro nadcházející rok. Jako
občerstvení byly podávány párky s chlebem, které
byly taktéž věnovány obcí zdarma. Protože
účinkující děti se ihned po vystoupení domů
rozhodně nechystaly, na část večera ovládly taneční
parket, čímž vlily do už tak milé atmosféry ještě
svou neutuchající čistou energie a zajistily, že se
tento večer může počítat k těm nejvydařenějším.
-BP-

Mikulášská nadílka
Ani rok 2018 se neobešel
bez tradiční mikulášské nadílky,
která se pro všechny děti konala u
vánočního
stromečku
před
zámkem. Nejen malé, ale i větší
děti se s posvátnou úctou seřadily
pod reflektorem, který osvětloval
čtveřici
kouzelných
postav,
neodmyslitelně patřících k začátku
prosince.
Svatý Mikuláš podával
dětem popořadě mikrofon, aby
mohly zazpívat, co si pro něj
připravily, a obdržet pak od
Anděla zaslouženou odměnu.
Dvojice čertů, stojících v pozadí,
tentokrát nebudila až takovou
hrůzu – zřejmě byly všechny děti
v obci mimořádně hodné a
nemusely se tak bát trestu od
pekelníků. Celou nadílku navrch
podkreslovaly
jemně
hrající
koledy z reproduktoru a ve světle
zářícího stromku (jehož výzdoba
se v tomto roce mimořádně
vydařila) si všichni přítomní
užívali
kouzlo pohádkového
večera.
-BP-

Novoroční přípitek

Mikulášská nadílka pod vánočním stromkem

Stejně jako předchozí roky, i ten letošní mohli občané Nebílov přivítat
společně před nebílovským zámkem. Sekt i skleničky byly nachystané a už
se čekalo jen na odbití půlnoci na zámeckých hodinách. Ještě, že mají dnes
všichni u sebe mobily, na kterých je čas řízený satelitem! Jinak by se snad
nebílovští ani půlnoci nedočkali – odbíjení zámeckých hodin bylo totiž na noc
vypnuté, tudíž se toužebně očekávaný zvon v určenou dobu nerozezněl a před
zámkem na chvilku zavládl všeobecný zmatek. Nakonec ale všechno dobře
dopadlo a Nový rok byl řádně přivítán i v Nebílovech.
Bohužel vzhledem ke klesajícímu počtu účastníků u novoročního přípitku
zastupitelstvo uvažuje o změně zvyklostí a namísto hromadné oslavy
příchodu Nového roku zavést slavnostní rozsvěcení vánočního stromku spolu
s nadílkou pro děti.
-BP-
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Dětský maškarní bál s Inkou Rybářovou sklidil u dětí ohromný úspěch

Koncert České písně
na zámku Nebílovy
12. května proběhne na zámku od 19:00 koncert
plzeňského smíšeného pěveckého sboru Česká
píseň. Tento sbor funguje již od roku 1954 a za
dobu své existence si v Plzeňském kraji
vybudoval významné renomé. Se sborem
spolupracovali během celé jeho historie významní
sbormistři, současný sbormistr Vojtěch Jouza,
který je zároveň hobojistou v České filharmonii,
působí ve sboru již od roku 2009.
Na koncertě v Nebílovech se představí
jako sbormistr České písně i jako sólový hobojista
v Telemannově Fantazii č. 6 pro sólový hoboj a
v Brittenových Metamorfózách pro sólový hoboj.
Tyto dva instrumentální vstupy v jinak čistě
sborovém repertoáru budou jistě příjemným
osvěžením celkové dramaturgie koncertu.
Koncert pořádá obec Nebílovy, vstup je
150,- Kč. V jednání je i další pozvání České písně
na provedení Rybovy České mše Vánoční
v Prusinském kostele.
-BP-

Dětský maškarní bál
23. 2. proběhl od 16:00 v hostinci „U Bendů“ tradiční
maškarní bál pro děti. Pořádající zastupitelstvo se tentokrát
rozhodlo pro změnu a poprvé pozvalo jako moderátorku
celého odpoledne paní Inku Rybářovou, která je jednou
z nejpopulárnějších zpěvaček a moderátorek dětských pořadů
současnosti. Jako absolventka pedagogické fakulty UK se
snaží o unikátní přístup ke svým dětským pořadům a vytváří
je tak, aby děti rozvíjely v psychologické i pedagogické
rovině. Je jednou ze zakladatelek tzv. Baby-popu, hudebního
stylu pro děti který je přesně koncipován tak, aby v dětech
rozvíjel jejich pohybovou a hudební fantazii a stimuloval
jejich mozkovou činnost. Natočila a vydala na 100 vlastních
písniček pro děti, které se staly vyhledávanými hity.
Nyní tedy tato dáma zavítala i k nám do Nebílov, aby
rozproudila zábavu na dětském karnevalu. Dle nadšených
reakcí dětského publika se jí tento záměr podařil na sto
procent, děti si maškarní bál nad míru užili a paní Inka si svým
skvělým vystoupením zajistila pozvání i na příští rok. Děti,
které v důsledku právě probíhající chřipkové epidemie či
jarních prázdnin na bál nemohly letos dorazit, se tak nemusí
bát, že by nedostaly příležitost zažít podobný zážitek příští
rok.
-BP-
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Společenská rubrika
Významná výročí, události a jubilea
Blahopřejeme
k narozeninám…

Opustili nás…

říjen 2018

říjen 2018

pan František Albl (83 let)

paní Jarmila Kašparová († 75 let)

pan Josef Příhoda (82 let)

březen 2019

prosinec 2018

pan Josef Škoula († 76 let)

pan Vladislav Rádl (80 let)
῀ Rodině i blízkým
upřímnou soustrast ῀

leden 2019
paní Marta Matoušková (83 let)
paní Blažena Špelinová (87 let)

Narodili se…

paní Drahoslava Kašparová (82 let)

září 2018

únor 2019

Anna Pousková

pan Josef Brejcha (83 let)

říjen

paní Zdeňka Alblová (83 let)

Kristýna Kučerová

paní Věra Koubková (94 let)
paní Božena Strnadová (83 let)
pan Vladislav Škrábek (92 let)
pan Lumír Vágner (81 let)
paní Jarmila Balounová (91 let)
březen 2019
pan Oldřich Volešenský (84 let)
pan Vlastimil Kašpar (86 let)

Další hromadný výlet – tentokrát
na severní Plzeňsko
Letošní výlet pro nebílovské občany, organizovaný každoročně
zastupitelstvem Nebílov, bude tentokrát spojený s významnými místy
severního Plzeňska. Klášter Plasy, kostel a probošství v Mariánské
Týnici a zámek v Manětíně – to jsou tři hlavní cíle, na které se
účastníci společného zájezdu mohou těšit. Klášter v Plasích je od roku
1995 Národní památkou, historicky je spjatý právě s Mariánskou
Týnicí, která je jeho bývalým probošstvím. V současné době je kostel
v Mariánské Týnici využíván jako Muzeum a galerie severního
Plzeňska, od roku 2018 je také Národní kulturní památkou ČR.
Manětínský zámek patří k nejznámějším architektonickým klenotům
na severním Plzeňsku, Národní památkou byl prohlášen v roce 2001.
Výlet se bude konat poslední květnový den – v pátek 31. 5. Kdo již
nyní ví, že se výletu bude chtít zúčastnit, ať neváhá a přihlásí se
závazně na OÚ. Autobus už je objednaný, počet míst bude omezen,
proto neváhejte, výlet bude určitě opět stát za to!
-BP-
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Zajímavosti
Kapitoly z nebílovské kroniky – 10. díl
HISTORIE ČÍSEL POPISNÝCH
Číslo 1

se na mě. Podívej se na mě, jaký
šat nosím, aby jsi věděla, že se
tě neprosím.“

Zámek, který na místě bývalé
tvrze postaven jest, kdo byl
zakladatelem první tvrze na tomto
místě, to se ovšem v historii
neuchovalo.
Tvrz, ovšem, že ne
původní, snad již vícekrát
přestavěná a opravená, byla
zakladatelem zámku Adamem
Jindřichem, hrabětem ze Steinau,
r. 1706 zbořena a zámkem, který
zde dodnes v původní podobě
stojí, nahrazena.
O zámku zachovaly se
písně, které robotníci při různých
příležitostech zpívávali:
„V nebílovském zámku svítí
sluníčko, pije tam můj milý, pije
pivíčko, pije kořaličku, pije
pivíčko. Až on se napije, přijede
brzičko.
Nebílovský zámek velká
výška je, vlez na něj má milá, dívej

Před
Pozemkovou
reformou, dokud zámek patřil
Šťáhlavské vrchnosti, bydlel
v předním oddělení v poschodí
hospodářský správce, šafář a
poklasný. V druhém oddělení
přebýval poklasný, zahradník.
V prvním
oddělení
zámku je věž, ve které jsou
hodiny, jež až do 60. let min.
století šly. Bicí stroj daleko
široko
jasným
hlasem
ohlašoval, jak pokračuje čas. Za
klidného počasí bylo slyšeti
hodiny v okruhu dvou hodin
cesty. Lidé v polích pracující
vždy se řídili jejich hlasem.
V tomto
oddělení
byly
v přízemí koňské stáje pro
hraběcí koně s železnými
jeslemi a mramorovými žlaby,
pro každého koně zvlášť
zřízené.

V kočáře stojí muž, jenž se drží
levou rukou vedle postaveného
kříže. Praví se, že to jest obraz
zázračného zachránění při jízdě se
splašenými
koňmi
hraběte
Černína., majitele tohoto zámku
na rozcestí nedaleko Nebílov, kde
při prudké jízdě zachytil se tam
stojícího kříže, též koně se jako
zázrakem zastavily.
Nad touto místností
v poschodí jest veliký rytířský sál,
jehož stěny jsou hojně malbami
zdobeny. Až do r. 1860 byly zde
dvě veliké lampy z broušeného
skla. Jediné, co zde zbylo, jsou
dvě dřevěné tabule a biliár
s tyčemi ku hře. Za sálem v tomto
oddělení jest kol nádvoří až ke
kapli na druhé straně deset

malovaných
pokojů,
v některých stojí ještě kamna,
pak zde stojí po vrchnosti
několik postelí a seslí. V témž
oddělení je i vrchnostenská
kuchyně, kde je zbudované
veliké ohniště, ve kterém jsou
umístěny kotle větších rozměrů.
V přízemí mimo komor je šest
světnic.
Zámek
obývala
vrchnost do konce 18. stol. V té
době vystavěl hrabě Vojtěch
Černín zámek v lese nedaleko
Šťáhlav, který nazval Kozel.
Tam panstvo z tohoto zámku se
svým dvořanstvem přesídlilo.
Pro
pořádek
v zámeckých
pokojích zůstal zde klíčník a
zahradník,
jenž
s pomocí
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V poschodí
je
9
pokojů.
Druhé
oddělení
zámku, zadní část jest
vystavěno v druhé polovici
18. stol. pány hrabaty
Heřmanem a jeho synem
Vojtěchem
Černínem
z Chudenic. Stavba stojí na
jehlách, neb je zde močálovitá
půda. Z předního oddělení je
spojení, jsouť po obou
stranách tzv. galerie, které po
každé straně měří 36 m. U
galerie
bývalo
zábradlí
s ozdobně
vytesanými
kamennými sloupy. Jest zde
kaple,
zasvěcená
sv.
Antonínu. Vždy v neděli po
dnu zasvěcenému tomuto
světci bývala zde zámecká
pouť. Na pravé straně proti
kapli přes zámecké nádvoří
jest prostorná místnost, tzv.
„Salatrina“. Na její klenbě je
vyobrazen kočár, ve kterém
zapřaženo jest šest koní
připravených
ku
skoku.
robotníků zámeckou zahradu
ošetřoval a v pořádku jí
udržoval.
Býval zde i panský
pivovar, ale jen v menším
rozsahu. Stával proti sýpkám a
sklepům v zahradě proti č. p.
34. Byl v provozu do počátku
19. století, kdy byl se zemí
srovnán. Roku 1837 byl zde
zřízen lihovar a to na levé
straně nádvoří. Na galerii byla
zbudována chladírna, kamž se
tekutina z vařených brambor
z přízemí
k vychladnutí
dopravovala.
Vše
bylo
kryto
šindelem. Sem chodívali ve
volných chvílích sousedé na
hrátky, zde sedávali kolem

číslo 11
kotlů, ohřívali se, kouřili,
rozumovali a na tu chvíli se
těšili. Sem zvláště chodili ti,
kteří kořalku rádi pili, neb
lihovarník a zároveň klíčník
Rožát
dobrou
kořalku
připravoval a ochmelkům
prodával. Kaple byla toho času
skladištěm léků.
Až do roku 1851 bylo
nádvoří zámecké řízeno jako
park. Uprostřed bylo dokola
sázeno různých keřů a mezi
nimi pěšiny pískem posypané.
Roku
1862
bylo
z pokojů odvezeno na Kozel
vše, co mělo nějakou cenu,
starobylou zbroj, nábytek a jiné
věci.
Roku
1867
když
v hospodářském dvoře budovy
hrozily sesutím, tu usneseno
správou panství, aby byly
zřízeny
v některých
místnostech zámku stáje pro
dobytek. Krásné malby na

omítce opadávaly z výparů
dobytčích, neboť zdi natáhly
párou. Z nádvoří, které bývalo
pod
správou
zahradníka,
učiněno dvořiště a hnojiště.
Bylo zapotřebí vody pro
dobytek a ta hledána mezi jiným
i na Průhoně, kde od nepaměti
byla studánka se stálou vodou.
Při čištění této přišli dělníci na
roubenou studnu z otesaného
dříví a na dřevěné roury, vedené
do panské zahrady do kašny, jež
zde umístěna bývala. Dokud
byla zde vrchnost, byl tento
vodovod v činnosti a voda
z něho velkým tlakem hnána,
tvořila v kašně vodotrysk, jenž
z muže z kamene vytesaného do
výše stříkal.
Od
vedení
vody
z Průhonu se upustilo pro velké
výlohy a zavedena sem voda
z potoka, ze zahrady Josefa
Přibáně č. p. 34. Voda zavedena
do stájů, kde byl kohoutek na

konci roury a do kádě pouštěna.
Dnes už je to zařízení
nepotřebné a zubem času dávno
zničené.
Roku 1877 byly dvory
Nebílovy, Netunice a Borek na
12 let pronajaty Leopoldu
Pleningerovi z Kolince. Jeho
čeleď, bytem v zámku vše, co
nebylo přibito a mělo nějakou
cenu, bylo ukradeno. Mezi
jiným ukradli i zvon, který byl
umístěn na kamenných veřejích
kaple.
Roční nájem obnášel
8500
zlatých.
Daň
ze
zámeckých místností činila
v roce 1876 47 zl. 80 kr.,
přirážky 33 zl. 30 kr.
Roku 1924 byl dle
záborového
zákona
o
Pozemkové reformě přidělen
jako zbytkový statek Státním
pozemkovým úřadem na žádost
nebílovským sadařům. K č. p. 1
byl přidělen pozemek „Želna“

osázená třešněmi a pole
s panskou
zahradou.
Též
zahradnická zahrada kolem
zámku zůstala při č. p. 1
Výměra těchto pozemků činá
22 ha. Zámek i s polnostmi
koupen za 220 000 Kč.
Členové zbytkového statku,
kteří zaplatili na každého
připadající podíl, byli:
Albl Vojtěch č. 19
Benda Matěj č. 31
Čiviš Václav č. 6
Čiviš Vojtěch č. 33
Černý Václav č. 52
Fremr Václav č. 48
Hanzlík Václav č. 1
Kašpar Jan
č. 39
Kašpar Jan
č. 3
Kašpar Martin č. 26
Kašpar Josef č. 34
Kesl Karel
č. 54
Kesl Vojtěch č. 49
Panuš Matěj č. 1
Roub Josef
č. 16
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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 Karlovi,
Václavu Studničkovi
a Libuši Kučerové
Foto:
www.obecnebilovy.cz
Ing. Soňa Říhová
Blanka a Martin Křikavovi
chyby v tisku vyhrazeny

Saur Jan
Šmolík Jan
Špelina Václav
Ulč Karel
Vagner Jan
Vagner Jan
Wild Josef

č. 50
č. 50
č. 42
č. 58
č. 45
č. 60
č. 1

Roku 1924 nabídnul se člen
zbytkového statku M. Panuš, že
hodinový stroj, který se na
zámecké půdě povaloval a
některé součástky scházely, dá do
pořádku, což se mu po velkém
úsilí podařilo. Obec přiřkla mu
odměnu 600 zl. (Kč), Svaz sadařů
věnoval mu 857 Kč na úhradu
hotového vydání. Několik let
konaly hodiny službu, pak ale
řekly „dost“ a dále nešly. Panuš
se zatím odstěhoval z Nebílov, a
tak hodiny svoji pouť dokonaly.
-Zdroj článku: František Kesl:
Pamětní kniha obce Nebílov,
1960-

