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Jarní rozjímání
Ačkoliv počasí bylo letos opravdu
ukázkově aprílové, jarní dny konečně prozářily
šedivou a po zimě rozespalou přírodu. Asi pro
každého je jaro symbolem zrození, rozpuku a
naděje na nové, lepší zítřky. Pro většinu
civilizované
populace
je
dnes navíc
připomínkou jara zvýšená spotřeba kapesníků,
neustále načervenalý nos a uslzené oči (ne,
neznamená to, že každý rok první roční období
stráví lidstvo v těžké depresi, pouze část z něj
tu nekonečnou záplavu květů řádně a poctivě
prokýchá).
Pro mne získalo jaro s letošním rokem
zcela nový rozměr. Jeho symbolem se mi
najednou stalo noční vstávání, hromady
všelijak znečištěných plínek a chronická
otupělost a únava. Zároveň však už napořád
bude mou vzpomínku na tohle jaro také
nasládle mléčná vůně čerstvě umytých
miminkovských vlásků, hřejivé, blahodárné
teplo z tulícího se dětského tělíčka a především
neuvěřitelná záplava zcela nové a dosud
neobjevené lásky, kterou pozná každý, kdo se
jednou stal rodičem.
Mezi obvyklými dárky „do kouta“ se u
nás mimo jiné objevilo tradiční „První album“,
kam se patří zaznamenat všechny důležité
okamžiky ze života nového človíčka, nejlépe
pečlivě zvěčněné na přiložených fotografiích.
V něm mě zaujala jedna malá kolonka
– „významné události z období narození
dítěte“. Tady jsem se musela zamyslet – co
vlastně znamená letošní jaro všeobecně pro
lidstvo? Které události si budou všichni
spojovat s jarem 2015 v budoucích historických
záznamech? Teroristické útoky islámských
radikálů? Nepokoje na blízkém východě? Krize
na Krymu? Převaděčské mafie v Africe?

…marně hledám událost, kterou bych mohla
zapsat do dětského deníčku, aniž bych ho tím
změnila na scénář k hororu…
Snad je to jen tím, že dnešní sdělovací
prostředky
považují
veškeré
pozitivní
zpravodajství za nezajímavé ba dokonce
nudné. Proto titulní stránky obsazují ty
nejhorší katastrofy, zatímco zprávy, kterými by
se člověk třeba i potěšil, zaberou pouhý malý
odstaveček na konci tiskoviny, kde už na sebe
veškerou pozornost čtenáře strhne spíše
horoskop, křížovka, či sudoku...
Mám-li být upřímná, obvykle si také
těchto zpráviček na konci novin nevšímám a po
přečtení všech znepokojivých hlavních článků
se jen tak tak uklidním u luštění čtvercových
číselných kombinací… Koneckonců – špatné
zprávy byly, jsou a budou. Ale právě proto si ty
dobré musí každý sám pro sebe nahledat, a pak
je pečlivě střežit. Ne nadarmo se říká – „nikdy
není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř“,
ale „každý rub má i svůj líc“. Proto jsem se
rozhodla, že nechám tuto kolonku prázdnou –
hlavní událostí „mého“ jara je totiž už ten
samotný důvod pro pořízení „Prvního alba“…
A tu už rozhodně žádná jiná nepředčí!
A co vy, milí čtenáři? Dokážete si
v dnešní době najít pro každé roční období
svou šťastnou vzpomínku? Ne, vůbec vám
nechci radit zavírat oči před závažnými
skutečnostmi, žít ve sladké nevědomosti a
nezajímat se o okolní dění. Jen si myslím, že
mezi těmi všemi stahujícími se mračny by si
každý alespoň jednou za čas měl najít kousíček
probleskujícího sluníčka. Ono tam vždy někde
je, jen na něj nesmíme zapomínat. S ním je
totiž ten život tak nějak hezčí…
-MgA. Barbora Prokopová-
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Aktuality, události
Aktuální sdělení

Obec získala dotaci
Nové zastupitelstvo
zaznamenalo první velký
úspěch ve vedení obce –
podařilo se mu získat dotaci
na opravu obecní stodoly, o
kterou v letošním roce žádalo.
Díky tomu bude moci v brzké
době
začít
nezbytná
rekonstrukce objektu, který je
zatím
obcí
využíván
především pro skladovací
účely. Stavební
úpravy,
které zahrnují opravu střechy
a fasády, provede firma, která
projde řádným výběrovým
řízením, probíhajícím na
přelomu května a června
2015.
Obec zatím neuvažuje
o širším využití těchto
prostor,
v budoucnu
by však možná stálo za
zvážení, zda by případná
rozsáhlejší
rekonstrukce
nepřinesla nové možnosti, jak

obecní stodolu zužitkovat.
Jako jedna z eventualit se
nabízí
např.
vytvoření
nového společenského sálu,
kde by se konečně daly
pořádat
kulturní
a
společenské
akce
typu
obecního bálu, pro které je
zatím jediný nebílovský sál
v hostinci
„U
Bendů“
bohužel
prostorově
nedostačující.
To jsou samozřejmě
pouze zatím jen hypotetické
úvahy
do
vzdálenější
budoucnosti - v případě, že
by se obec v budoucnu
skutečně rozhodla rozšířit
rozsah
plánované
rekonstrukce, znamenalo by
to pro zastupitele v každém
případě další nelehké hledání
a shánění dotací.
-BP-

zastupitelstvo
schválilo dotaci 10 000,- Kč
na výbavu mateřské školky
Chlum
6. června chystá SDH
Nebílovy oslavy 120 let
svého založení. Součástí
bohatého programu bude mj.
den otevřených dveří v
hasičské zbrojnici, cvičební
ukázka dětí z Nebílov a
mnoho dalšího.
14. června se v
Nebílovském
areálu
uskuteční tradiční dětský
den. Pro nebílovské děti
bude opět přichystán pestrý
program včetně různých
soutěží o ceny. Hlavní cenu
věnuje
vítězi
Pražská
komorní filharmonie – budou
jí dva lístky na Koncert pro
děti v Rudolfinu.
V průběhu léta se
chystají
3
nohejbalové
turnaje:
20. června
– Turnaj Tomrdleho
4. července
– Turnaj v Bukové
konec srpna
– Turnaj starosty obce
v červenci proběhne
veřejné
zasedání
zastupitelstva obce, na
kterém starosta přednese
souhrn činností zastupitelstva
za uplynulé období

Obecní stodolu čeká v brzké době rekonstrukce

2

24. července se koná
již třetí Pouťová zábava na
Prusinách,
na
kterou
navazuje tradiční Annenská
pouť.
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Aktuality, události

Nebílovská naučná
stezka opět v provozu
Kdo se v minulosti chtěl
v Nebílovech
projít
po
vyznačené
turistické
trase,
musel překonat úsek mezi
Trojicí a Beštojc křížem, kde se
cesta náhle ztratila ve změti
neregulovaných křovin a roští, a
nezbývalo, než trasu obejít po
mnohdy rozbahněné či rozmoklé
louce.
To
se
nebílovské
zastupitelstvo rozhodlo změnit a
v průběhu
měsíce
března
proběhla
první
etapa
rekonstrukce inkriminovaného
úseku naučné stezky.
Z pověření obce se
vyklestění zanedbané cesty ujal
pan Milan Albl starší a připravil
tím nezbytný základ pro
následující krok. V něm pan Jiří
Stemon z Losiné, financovaný
obcí Nebílovy, vybagroval a
vyrovnal z travnaté „polňačky“
širokou a pohodlnou cestu,
vhodnou pro pěší i cyklistické

Cesta mezi Trojicí a Beštojc křížem po první „zkrášlující“ etapě

výlety za každého počasí.
Jako námět k zamyšlení by mohl sloužit další
problematický úsek trasy, a to mezi Beštojc křížem a
kapličkou sv. Barbory, kde je cesta lesem za můstkem úzká a
celkem těžko schůdná. Je zřejmé, že v tomto případě by
úpravy vyžadovaly daleko větší zásahy a je otázka, zda by
výsledný efekt byl natolik dostatečný, aby se energie, vložená
do lepšího zpřístupnění stezky, jejím investorům vyplatila.
Nicméně již nyní je valná většina nebílovské naučné
stezky upravená do té míry, že přímo vybízí k výletu.
-BP-

Libuše Kučerová si vysloužila uznání až v Praze
Kdo
pracuje
na
Obecním úřadě, musí mít
alespoň rámcový přehled o
místních obyvatelích. Nikdy si
totiž nemůže být jistý, kdy bude
tyto informace potřebovat. O
tom by mohla vyprávět paní
Libuše Kučerová, která koncem
února
provedla
iniciativní
pátrací akci, za kterou by se
nemusel stydět ani Sherlock
Holmes.
Odbor pro válečné
veterány
sekce
státního
tajemníka ministerstva obrany
totiž požádal obec Nebílovy o

pomoc při vyřizování žádosti o
vydání osvědčení pro údajného
válečného veterána Ing. Jana
Fialku. Ten se měl v letech
1944-1945
zdržovat
v Nebílovech či jejich okolí a
pro vyřízení jeho žádosti bylo
potřeba sehnat svědky nebo
jakékoliv záznamy, že zde
skutečně pobýval a byl
účastníkem národního boje za
osvobození republiky.
Záznamy
v obecní
kronice však jméno Fialka
neobsahovaly. Naštěstí se paní
Kučerová
nespokojila
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s pouhým
rutinním
vyřízením žádosti OPVV,
ale nad rámec svých
povinností vyhledala místní
pamětníky 2. světové války
- dámy Janu Příhodovou,
Marii
Brejchovou
a
Blaženu Špelinovou. Ty
dosvědčily, že pan Fialka
skutečně v inkriminované
době jako dvanáctiletý
chlapec pobýval v chatě za
Nebílovy.
pokračování na str. 4
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Aktuality, události
Oprava místních
komunikací

Zastupitelstvo se rozhodlo
vyčistit obec od odpadků
Vzhledem k rostoucímu nešvaru tvořit
na nepovolených místech tzv. černé skládky,
rozhodli se nebílovští zastupitelé zakročit a
zakoupili k tomuto účelu fotopast, která
dokáže přistihnout výtržníka přímo při činu.
Ta
bude
umisťována
střídavě
k inkriminovaným místům, jako je např.
obecní stodola nebo kontejnery na tříděný
odpad.
Pokud bude někdo i nadále vyhazovat
odpadky na nepovolená místa a fotopast ho
zaznamená, hrozí mu pokuta. Doufáme však,
že postačí tento zdvižený výstražný prst, aby si
každý propříště rozmyslel, jak se bude svého
odpadu zbavovat. Nebílovy tak zůstanou i
nadále malebné a především čisté.
-BP-

Další z úspěšně vyřešených úkolů,
které si nové zastupitelstvo stanovilo, je
lokální
oprava
povrchu
místních
komunikací.
Ze dvou firem, které se přihlásily
do výběrového řízení, zvítězila s lepší
nabídkou firma DYBS Plzeň, s. r. o. Ta
posléze provedla obnovy komunikací na
několika místech v obci.
Mezi nimi
byl problematický překop u rybníka,
komunikace u nových rodinných domků
v obytné zóně Ke Trojici a v neposlední
řadě cesta od prusinské školy směrem
k Netunicím.
V současné době se připravuje
nové výběrové řízení pro výstavbu části
komunikace v obytné zóně Ke Trojici,
která je nutná pro zkolaudování další tamní
novostavby.

Přerušení dodávky elektřiny
Oznamujeme, že ve dnech 16. a 25. 6. vždy od
7:30 do 19:30 proběhne plánované přerušení
dodávky elektřiny. Důvodem jsou údržbové
práce na zařízeních distribuční soustavy
společnosti ČEZ.

-BP-

Libuše Kučerová si vysloužila…
dokončení ze str. 3

Úředníci ministerstva obrany i
samotný pan Fialka byli dojati vstřícností a
ochotou paní Kučerové, především proto,
že v dnešní době má jen málokdo zájem
vykonávat pro kohokoliv práci navíc.
Zástupkyně ministerstva se proto
rozhodly přijet paní Kučerové za
mimořádnou spolupráci osobně poděkovat.
Jen díky její angažovanosti a díky
svědectví nebílovských pamětnic mohl pan
Ing. Fialka získat vyžádané osvědčení o
účasti na národním boji za osvobození.
Za tuto skvělou reprezentaci obce
Nebílovy paní Kučerové tímto děkujeme a
gratulujeme!

Výsledky turnajů v mariáši
V uplynulém
čtvrtletí
proběhly
v Nebílovech dva velké turnaje v mariáši.
11. kolo „Jižanského poháru“ se konalo
28. února ve volební místnosti OÚ Nebílovy.
V něm se zúčastnili i 4 naši hráči – pánové
Jan Kučera, Vlastimil Fremr, Josef Plocar a
Josef Velíšek. Nejlépe z nich se umístil pan
Fremr, který obsadil 12. příčku.
V „Memorialu Josefa Kašpara”, konaném
5. dubna v hostinci “U Bendů” zvítězil pan
Josef Velíšek.

-BP-

Gratulujeme!

4

číslo 2

červen 2015

Kultura
Maškarní bál „U Bendů“ pobavil děti i dospělé
28. března 2015
proběhl v hostinci „U
Bendů“ maškarní bál.
Začátek v 15:00 patřil
našim nejmenším. Účast
byla opravdu hojná, sál
nebílovského hostince se
jen
hemžil
pestrými
maškarami,
které
dokazovaly, že přípravu na
odpolední
zábavu
rozhodně
nikdo
nepodcenil. Zastupitelstvo
připravilo pro děti bohatý
program, který se setkal
s nadšenou odezvou všech
malých účastníků i jejich
dospělého doprovodu.
Kromě občerstvení,
společenských her a tance se
děti mohly nechat „tetovat“
od profesionální „malířky
na tělo“. Této atrakce
využili téměř všichni dětští
účastníci a s ozdobou na

Pestrý program pro děti připravila agentura Partyprogram.cz

zápěstí odcházela dokonce i
místostarostka Soňa Říhová,
která na celou akci bedlivě
dohlížela. Od 19:00 pak začala
taneční zábava pro dospělé,
kterou doprovodila skupina
ASFALT. Účast sice již nebyla

tak velká, jako na odpoledním
dětském bále, ani předepsaný
maškarní oděv nedodrželi zcela
všichni, přesto lze i večerní
pokračování bálu považovat za
zdařilé a doufejme, že tento
trend se udrží i do příštích let.
-BP-

Letošní májka stanula u rybníka
Stavění májky v předvečer prvního
májového dne má již dlouholetou tradici,
sahající až do roku 1422. I v Nebílovech se
každoročně vydávají chlapci do lesa pro
nejvyšší strom, který následně oklestí a
špičku ozdobí pentlemi, mašličkami a
věncem. Májku pak podle tradice musí celou
noc hlídat, aby jí záškodníci z okolních vsí
tajně nepodřízli – to by byla velká ostuda pro
celou obec.
V Nebílovech probíhalo stavění
májky po mnoho let pode vsí u koupaliště,
letos se však poprvé místo zábavy přesunulo
k rybníku. Odtud je májka vidět hned z
hlavní silnice, tudíž se projíždějící můžou
zblízka pokochat výtvorem nebílovské
omladiny. Čas ukáže, zda je tento prostor
pro májku lepší, nebo se raději opět vrátí
zpět „pod kovarnu“.
-BP-

Nebílovská májka letos poprvé stojí u rybníka
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V zadním traktu nebílovského zámku proběhla speciální komentovaná prohlídka Tanečního sálu

Speciální prohlídka
tanečního sálu pro
Nebílováky
13. a 16. května
uspořádal kastelán Milan Fiala
pro nebílovské občany speciální
komentovanou
prohlídku
tanečního sálu v zadní budově
nebílovského zámku.
Jednotné vstupné, které
činilo 60,- Kč, se velkoryse
rozhodla
za
všechny
návštěvníky uhradit obec.
Nebílovští tak získali
jedinečnou příležitost dozvědět
se více o rozsáhlé rekonstrukci
sálu v zadním traktu zámku,
která probíhala téměř dva roky a
zahrnovala
především
restaurování
vzácných
nástěnných a nástropních maleb
Antonína Tuvory.

Překrásné malby v tanečním sale přilákaly velké
množství návštěvníků

Je chvályhodné, jak
velký zájem projevili nebílovští
o největší kulturní památku
jejich obce. A pohled na
obdivuhodné
malby
z 18.
století stál bezpochyby za to.
Kastelán
seznámil
návštěvníky nejen s průběhem
rekonstrukce sálu, ale i
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s dalšími plány na budoucí
zvelebování zámeckých
prostor.
Doufejme, že ani
vysoká finanční náročnost
těchto projektů nezabrání
v budoucnu
jejich
zdárnému dokončení.
-BP-
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Společenská rubrika
Významná výročí, události a jubilea
Blahopřejeme
k narozeninám…

Narodili se…
únor 2015

březen 2015

Martin Babuška

pan Oldřich Volešenský (80 let)

březen 2015

pan Vlastimil Strnad (83 let)

Tadeáš Prokop

pan Vlastimil Kašpar (82 let)

Aneta Hrubá

duben 2015

duben 2015

pan Jan Brejcha (84 let)

Kateřina Topinková

paní Květoslava Bendová (89 let)

květen 2015

květen 2015
paní Marie Brejchová (83 let)

Nebílovské „Vítání občánků“
Protože se obyvatelstvo Nebílov
v poslední době vesele rozrůstá, rozhodlo se
zastupitelstvo naší obce opět po šesti letech
uspořádat akci „Vítání občánků“.
Slavnostní
přivítání
malých
Nebílováčků
proběhne
pravděpodobně
v polovině letních prázdnin na nebílovském
zámku. O přesném termínu bude zastupitelstvo
včas informovat a rodičům dětí, kterých se
přivítání bude týkat, zašle pozvánky.
Ceremoniál bude samozřejmě proložen
kulturním vystoupením, mimo jiné je v jednání
hudební vystoupení členů České filharmonie –
Markéty a Ivana Vokáčových. Všichni
účastníci obdrží pamětní list a památeční
fotografii.
-BP-

Po šesti letech bude zámek znovu vítat nové
nebílovské občánky
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Zajímavosti
Kapiloly z nebílovské kroniky – 1. díl
Jméno obce Nebílovy,
dříve Nebylovy, za Rakouska
úředně Nebillau. Původ toho
jména nedá se určiti. Dle
některých pochází od slova
Nebiel
(staroslovanské
mužské jméno), dle jiných, což
nám i ve škole vykládali, poslal
kterýsi vladyka svoje lidi v tato
místa na lov. Ti však nic
neulovili a přišli k vladykovi,
řkouce: „Nebyl tam žádný
lov.“ A tím měla být osada,
která zde byla založena,
nazvána – Nebyl lov, Nebylov.
To jsou však jen pohádky,
skutečného původu této obce
se nikdo nikdy nedozví, totiž
jejího jména. Nebílovy leží
v úzké dolině a na návrších,
které se od potoka na strany
vypínají. Na Velké louce
k Netunicům terén jen pomalu

stoupá. Ostře vystupuje
pozemek Želna na severní
straně obce, jakož i Rajč, do
něhož táhne se silnice ze
vsi, na které při jízdě z vrchu
dolů do vsi stalo se již
nespočetných nehod a
neštěstí.
Dokud
byl
velkostatek
pohromadě,
byly
Nebílovy
jedinou
velikou zahradou. Vždy měli
páni svého zahradníka,
který měl zahrady a
stromořadí v ošetřování a
pilně na to dbal, aby měl
výběr nejlepších druhů
ovoce. Poslední zahradník
jmenoval
se
František
Hejsek a po parcelaci žil v č.
p. 20 na odpočinku. Co se
týče
sázení
ovocného
stromoví na selské půdě,
prvními průkopníky této

záslužné
práce
byli
Keslové na č. p. 12, kteří
počali sázeti štěpy,
kdežto dříve převládala
pláňata jak jabloní, tak
hrušní. V dalších letech
byl to kronikář František
Čiviš č. p. 6, který
pochytil
nauku
s pěstování
ovocného
stromoví od zahradníka
Josefa Raindla. Jeho
radou a pomocí zasázel
Martin Benda č. p. 11
pole za brankou r. 1884
ovocnými stromy a
v pozdějších
letech
mnozí tohoto příkladu
následovali.
Pozemkovou
reformou přišly panské
zahrady a stromořadí do
rukou drobného lidu, ale
REDAKCE

to ošetření již stromy nemají.
Kruté mrazy v r. 1929 zničily
z polovice všechno ovocné
stromoví. I zima v r. 1940
hodně škody nadělala. Dokud
byl velkostatek v provozu a
zahradník stromy pečlivě
ošetřoval, nikdy nezůstalo
místo, kde byl strom poražen.
Dnes je tomu jinak. Želna i
panská zahrada, dva největší a
nejvýnosnější objekty panské
na mnoha místech zejí
prázdnotou. Podobně tomu
jest i na stromořadích. Nikdy

již zde nebude toho ovoce,
co zde bývalo a které
nebílovští sadaři, tehdy
mladí mužové, ve dražbách
od velkostatku kupovali,
česali a na trh do Plzně vozili.
Dnes z těch prvních sadařů
nežije ani jeden.
-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:
Barbora Prokopová
Soňa Říhová

8

