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Vážení čtenáři!
Nový školní rok je symbolem nových začátků, a to nejen pro děti školou a školkou povinné. Doba
dovolených skončila už před dvěma měsíci a nyní, zpátky v pracovním procesu, už jen v rozplývajících
se vzpomínkách proséváme mezi prsty hebký písek z nekonečných a prosluněných přímořských pláží…
Leč deštivé dny, které vystřídaly ty tropické takřka ze dne na den, neúprosně ukončily letní lenošivé
radovánky. Je však také třeba si připomenout, že každý konec znamená také nový začátek, který svým
lechtavým pocitem vzrušující neznámé budoucnosti přináší do mysli nový optimismus a energii.
„Každý začátek je těžký“ tvrdí staré lidové rčení a kdo s ním nesouhlasí, ten zřejmě na své první pokusy
a omyly pouze úspěšně zapomněl. Je však důležité neztratit odvahu a elán a vydržet, ono si to časem
„sedne“. Naprostou nutností pro zachování klidu a zažehnání paniky je vidět před sebou cíl. Jsou typy,
které potřebují blízké menší cíle, kterých postupně dosahují a zároveň si hned kladou kousek před sebe
další, jiné typy zase preferují dlouhodobé velké projekty, které si drží v hlavě a tvrdošíjně si za nimi
klestí cestu, než dojdou jejich naplnění. Existuje samozřejmě i nezanedbatelná část lidí, kteří si za svůj
cíl vytýčí „doklepat to do další dovolené“, ale…ano, určitě je lepší mít alespoň nějaký cíl, než žádný,
v tomto případě by možná stálo za úvahu najít novou, lepší motivaci pro činnost mezi jednotlivými
pauzami… 
Jak jsme se v uplynulém roce mohli přesvědčit, naši zastupitelé se nebojí klást si vedle velkých
dlouhodobých záměrů zároveň i menší každodenní úkoly, které je však třeba plnit stejně svědomitě a
pečlivě, jako ty velkolepější projekty. Ty jsou sice zdánlivě důležitější a rozhodně jsou „víc vidět“, ale
právě řešení drobných rutinních starostí udržuje chod obce klidný a bezproblémový.
O všech obecních počinech a záměrech vás, stejně jako doposud, budeme postupně informovat na
stránkách Nebílovských novin. Přejeme našim zastupitelům, aby neztráceli víru ve svou práci, která je
náročná, mnohdy nelehká, často až nevděčná, ale je pro všechny občany nesmírně důležitá. Stále mějme
na paměti, že za plněním všech cílů – malých i velkých, stojí velké odhodlání, spousta dřiny a mnoho a
mnoho hodin, ukrojených z vlastního volného času. Držme tedy našim zastupitelům palce, aby si při
tomhle všem dokázali stále zachovávat hlavu plnou kreativních nápadů a nikdy nesklouzli k pouhému
„přežívání“ do dalšího volna. Zatím je snad patrné, že nic podobného v nejbližší době nehrozí a naše
obec pod jejich rukama neustále vzkvétá a prosperuje.
Vážení čtenáři, ať se i vám v tomto školním roce podaří plnit všechny stanovené cíle s radostí a
zadostiučiněním, byť by to mělo být jen vyřešení organizace rozvozu potomků ze škol a školek na
jednotlivé kroužky, nebo oprava ulomeného věšáku na ručníky. To vše dělá z domácnosti domov a
domov je místo, kde je nám nejlépe.
MgA. Barbora Prokopová
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Kůrovcová kalamita se nevyhnula
ani Nebílovským lesům
Klimatické změny, zaznamenané v posledních letech po celé
Evropě, si začínají vybírat svou daň. Evropské lesy napadají
škůdci, především lýkožrout smrkový, nechvalně známý pod
rozšířenějším názvem kůrovec, kterému se v extrémně teplém a
suchém létě mimořádně daří. Jak je patrné z názvu, tento druh
kůrovce napadá výhradně smrkové lesy, což je právě pro
Českou republiku předzvěst katastrofických konců, jelikož
valná většina českých lesů je tvořena právě smrkovým
porostem. Svou roli hraje také skutečnost, že lesníci nechávají
dle zažitých tradic dlouhodobě růst v našich lesích staré stromy
(více jak stoleté smrky nejsou u nás žádnou výjimkou), které
jsou pro kůrovce bohužel hotovou pastvou… Posledním
hřebíčkem do pomyslné rakve je fakt, že včasné rozpoznání
napadení kůrovcem je téměř znemožněno nestandardním
počasím, které způsobuje nestandardní chování škůdců, čili
nelze rozpoznat jejich množení podle jeho obvyklých znaků,
často pak kůrovec stihne založit významná ložiska napadení
ještě před tím, než je vůbec možné něco rozpoznat. Není proto
zcela na místě vinit lesníka za to, že si nevšiml včas několika
málo napadených stromů a „dovolil“ kůrovci, aby zdevastoval
půlku lesa.
Pokračování na str. 3

22. 11. od 17:00 do 23:00
Posezení s tancem a hudbou
v hospodě
„U
Bendů“.
K poslechu a tanci zahraje
nová
doprovodná
kapela
„Orchidea“, pro naše seniory
jsou opět připraveny drobné
předvánoční dárečky, pro
všechny
pak
občerstvení
v podobě výborného domácího
guláše.
7. 12. od 17:00 Slavnostní
rozsvícení Vánočního stromu
před zámkem a tradiční
mikulášská nadílka. Tradici
rozsvícení stromku zakládá
obec jako náhradu za společný
silvestrovský přípitek, který
bude od letošního roku zrušen
z důvodu
dlouhodobě
upadajícího zájmu. Během
večera se bude před zámkem
podávat horký svařák.
8. 12. od 17:00 Provedení
Rybovy České mše Vánoční
v kostele sv. Jakuba Většího
na Prusinách

Nebílovská ČOV je
zkolaudovaná
Mnohaletý
projekt
Nebílovských
zastupitelů je konečně definitivně
zakončen – nová čistírna odpadních vod
má za sebou po zkušebním provozu
zdárnou kolaudaci, která proběhla v září
tohoto roku.
Stará
ČOV
byla
dlouhodobě
nedostačující z důvodu příliš nízké
kapacity pro zvyšující se počet
připojených
domácností.
S vyšším
výkonem a kapacitou se sice mírně
zvýšila i cena za služby stočného, jsou to
však řádově desítky korun a i tak je cena
za kubík v poměru k okolním obcím
jednou z nejnižších. Věříme, že tato
nová ČOV bude obci dobře sloužit po
dlouhá léta.
-BP-

Aktuální sdělení

29. 2. Dětský maškarní bál
v hospodě
„U
Bendů“.
Tradiční zábava pro malé
Nebílováčky ponese tentokrát
velké téma PRAVĚK.

Chodník podél hlavní komunikace dokončen
„Chodník v obci“ bylo téma, sahající do poměrně vzdálené
historie. Nyní již může zastupitelstvo s klidným svědomím
toto téma uzavřít. Po dlouholetých marných snahách
o vytvoření funkčního projektu, problémech se samotnou
výstavbou a následných reklamacích problematického
úseku, je konečně stavba chodníku dokončena a řádně
zkolaudována. Zároveň se již chystá projekt na nový
chodník, který by měl vést od obecního úřadu k rybníku a
pokračovat směrem k Netunicím až na konec obce.
-BP-
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Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani Nebílovským lesům
řeší většina Evropy, nabídka mnohonásobně
převyšuje poptávku. I přesto se Nebílovům daří
postupně kůrovcové dříví odprodávat.

Dokončení ze str. 2

Ani nebílovské lesy bohužel nejsou výjimkou,
naopak jižní Plzeňsko patří k oblastem, kde
kůrovec řádil ve velkém. Obec ve spolupráci se
správcem nebílovského lesa zareagovala na
kůrovcovou kalamitu okamžitým objednáním
harvestoru (víceoperační stroj na těžbu dřeva),
díky kterému je možné v krátké době vytěžit
velké množství napadeného dřeva. V případě
masivního napadení kůrovcem je bohužel
asanace kůrovcových ložisek jediná možná
varianta, jak škůdce alespoň částečně vyhubit.
Dalším krokem je pak co nejrychlejší
odstranění napadeného dřeva z lesa, což obec
řešila akutním sháněním velkoodběratele.
Bohužel v této době, kdy kůrovcovou kalamitu

Bohužel je třeba si říct, že tím to zdaleka
nekončí a podle vyjádření odborníků si budeme
muset v příštích letech zvykat na stále častější
útoky škůdců. Řešením z dlouhodobého
hlediska bude výrazně omezit novou výsadbu
nových smrkových porostů a snažit se je
nahradit jinými, nejlépe rozmanitými druhy
odolnějších stromů. Smrčí samozřejmě není
nutné úplně vyhubit, nicméně je důležité
zachovávat spíše mladé stromky, které kůrovec
nenapadá. Je však jasné, že toto řešení je
mnohaletý běh na dlouhou trať…
-BP-

První nebílovská traktoriáda

29. června se u hřiště pode vsí konal první ročník Nebílovské traktoriády. Účast byla hojná, svoje
naleštěné zemědělské stroje přijeli ukázat traktoristi z Nebílov i širokého okolí. Nejednalo se však
v žádném případě o pouhou statickou výstavu zaparkovaných traktorů – soutěžící museli předvést svůj
stroj v akci a projet připravenou dráhou s nezbytným bahenním příkopem. Vzhledem k velkému zájmu
soutěžících i diváků doufáme, že tento ročník nebyl zároveň posledním, ale že se v budoucnu budeme
moct těšit na další pokračování přehlídky těchto legendárních terénních vozidel.
-BP-
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Nový kontejner na bioodpad byl umístěn za obcí směrem k Barborce.
Starý kontejner zůstává na svém místě – u hasičské dráhy pode vsí.

Projekt na hřiště je hotov

Komunikace v nové zóně

Záměr vytvoření nového sportovního hřiště se
čím dál více blíží ke své realizaci. V nedávné
době byl dokončen projekt a nyní je zadáno
výběrové řízení na jeho realizaci firmou
Domoza, která již obci zpracovala strategický
plán obce, nutný pro všechny žádosti o
ministerské dotace.
Nyní obec čeká na vyhlášení vhodného
dotačního titulu, aby mohla zažádat o grant na
realizaci projektu.
-BP-

Začátkem října podepsala starostka obce Ing. Soňa
Říhová přijetí dotace 1,5 milionu z dotačního titulu
Plzeňského kraje PSOV PK 2019 – Projekty obcí.
Díky této dotaci od plzeňského kraje bude možno
zrealizovat zbytek komunikace v nové obytné zóně a
umožnit tak majitelům pozemků zkolaudovat své
novostavby. Stavbu bude provádět firma „Silnice
Horšovský Týn“, která zvítězila ve výběrovém
řízení. S výstavbou komunikace by se mělo začít
koncem října a dále pokračovat v průběhu měsíce
listopadu. Všechny případné komplikace budou
operativně řešeny s vedením stavby. Prosíme
majitele jednotlivých pozemků v nové obytné
zóně o zaslání kontaktů na obecní úřad pro
zajištění komunikace mezi občany a stavební
firmou. Harmonogram prací (v závislosti na počasí)
bude přibližně následující:

Obecní stodola
V nedávné době proběhly další stavební úpravy
na obecní stodole. Díky tomu, že byl nově
vyztužen celý krov, mohly být následně
odstraněny dva přední podpůrné trámy, čímž se
získal nový větší prostor pro manévrování
např. s pracovními stroji. Velmi důležitým
počinem byla elektrifikace celého objektu –
díky tomu je nyní konečně možné využívat
objekt nejen jako sklad, ale také jako nové
pracovní prostory, což opět rapidně zvedá
hodnotu celé budovy.
-BP-

-BP-

říjen – listopad 2019 – výkopové práce, přípojky
kanalizace a vody.
březen – duben 2020 – konečný povrch komunikace.
.
-BP-
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Nové odpadkové koše
a lavičky
Proběhla další inovační vlna
veřejných prostranství v Nebílovech.
Po celé obci byly umístěny nové
odpadkové koše, zakoupeny byly
také
nové
lavičky,
určené
k odpočinku a relaxaci. U hřbitova
na Prusinách byla umístěna nová
odpočinková souprava (foto na str.
9), kterou obec zakoupila za
prostředky získané v krajské dotaci
Mikroregionu Radyně.
-BP-

Lampiónový průvod
Tradiční lampiónový průvod k Prusinskému kostelu
pořádala letos obec Netunice 27. října, v předvečer 101.
výročí založení samostatné Československé republiky.
Výchozí stanoviště byla u kapličky v Netunicích a u zámku
v Nebílovech. Oba průvody se setkaly na parkovišti před
kostelem, kde malé účastníky čekal velký žabák Netuňák
s košíčkem plným sladkých dobrot. Pro dospělý doprovod
byl zase připraven stánek se svařákem či punčem,
k dispozici k zahnání hladu byly také obložené bagetky.
Vrcholem večera byl ohňostroj, který se spustil krátce po 18.
hodině.
-BP-

Studánka „Barborka“
V současné době probíhá rekonstrukce studánky u
Kaple sv. Barbory. Studánka se vžitým názvem
„Barborka“ je jedním z významných stanovišť,
patřících k nebílovské naučné stezce. Na základě
výběrového řízení provádí opravné práce pan
Jaroslav Kajer. Díky tomu, že studánka není vedena
jako kulturní památka, odpadají obci zdlouhavé
konzultace veškerých prací s památkovým úřadem a
restaurátor má tak „volné ruce“ k jejímu brzkému
dokončení.
-BP-

Nový povrch komunikace mezi
Trojicí a Prusinami
Cesta od Prusin ke Trojici by se dala bez
přehánění nazvat hlavním nebílovským
korzem. Proto se zastupitelé rozhodli svým
spoluobčanům tyto vycházky ještě více
zpříjemnit dalším vylepšením této pozemní
komunikace. Obec má v plánu nejen dosypání
nového frézovaného povrchu, ale také
odbagrování zeminy a následné vyhloubení
odvodňovacího příkopu podél komunikace na
pravé straně směrem k Prusinám. Celá akce by
měla zajistit důkladné odvodnění komunikace,
následný nový asfaltový povrch zároveň
zaručí větší trvanlivost vozovky, protože už se
povrch nebude postupně odplavovat, jako
tomu bylo doposud. Zastupitelé doufají, že
tímto krokem učiní hlavní vycházkovou trasu
zase o něco komfortnější a tím i ještě
lákavější.
-BP-

Obec vybavila klubovnu
Klubovna ve sportovním areálu byla vybavena
novým zařízením. V klubovně přibyly nové
stoly a židle, v přední místnosti byla umístěna
nová kuchyňská linka včetně obslužného pultu.
Prostory tak získaly na kvalitě a jsou lépe
využitelné pro různé společenské i kulturní akce
našich občanů.
-BP-

Studánka „Barborka“
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Zámek Nebílovy obsadili na celý den
nejmenší dobrovolní hasiči
Roztomilou
podívanou
mohli
zhlédnout
návštěvníci
nebílovského zámku 15. června 2019. Probíhal zde první ročník
Festivalu hasičských přípravek, tedy družstev nejmladších
dobrovolných hasičů ve věku 4-6 let. Kromě nezbytného
občerstvení zajistil pořadatel bohatý doprovodný program
především pro dětské diváky. Ti si v zámecké zahradě mohli
vyzkoušet hned několik sportovních disciplín na různých
stanovištích, kde obětavě drželi službu členové dětského
družstva SDH Nebílovy. Za splněnou disciplínu obdrželi
soutěžící razítko do soutěžní karty, při zaplnění celé karty čekala
na děti zasloužená odměna v podobě dárkového balíčku. Kromě
sportovní zdatnosti museli soutěžící prokázat také znalost
bezpečnostních zásad či odvahu v posledním, nejatraktivnějším
stanovišti – zakouřeném stanu. Kdo nesoutěžil, mohl sledovat
obdivuhodné výkony malých požárníků, kteří si při svých
vystoupeních počínali skutečně profesionálně, téměř jako
dospělí hasiči.
Aby si na své přišli i dětští návštěvníci, kteří sportovním
soutěžím zrovna nefandí, zajistili organizátoři dokonce velký
skákací hrad a stánek s cukrovou vatou. Celý program pak
moderoval pan Štěpán Mráz.
Festival byl pojat skutečně velkolepě a sluší se poděkovat také
členům SDH Nebílovy jakožto spolupořadatelům celé akce, za
úžasné odpoledne, plné nejen mimořádných dětských výkonů,
ale také všeobecného nadšení a dobré nálady.
-BP-

Pouťová zábava
na Prusinách
V pátek 26. července proběhla
na Prusinách opět tradiční
pouťová
taneční
zábava,
předznamenávající
vždy
nadcházející
nedělní
pouť
v prostranství kolem kostela sv.
Jakuba. I v tomto roce se zábava
velmi vydařila, stoly byly plně
obsazeny a taneční parket
jakbysmet. Hudbu i tentokrát
obstarala skupina Beetleband
Milana Broučka, která svým
strhujícím projevem nalákala na
parket malé i velké tanečníky. O
tom, že hudba oslovila tanečníky
napříč
všemi
generacemi,
svědčilo to, že v prázdninovém
režimu vydrželi i ti nejmenší
křepčit do skutečně pozdních
hodin. Občerstvení zajišťovali
nebílovští dobrovolní hasiči.
-BP-

Hasičské přípravky předváděly své umění na zámeckém nádvoří.

6

číslo 12

říjen 2019

Kultura, sport

Jubilejní 20. ročník nohejbalového turnaje „O pohár starosty obce“

Výsledky turnaje v mariáši
„O pohár starosty obce“

Letní nohejbalové turnaje
ovládlo družstvo z Nebílov

Hostinec „U Bendů“, 14. 9. 2019

Letošní nohejbalové turnaje – Memoriál Václava
Tomrdleho, Turnaj v Bukové a O pohár starosty
obce měly tentokrát jen jednoho společného vítěze.
Družstvu My a strejda, hrajícím ve složení Josef
Šlais, Vojtěch Topinka a Zdeněk Špelina, nebo
Zdeněk Balvín, se podařilo v tomto roce vyladit
takovou formu, že soupeři proti nim neměli šanci, a
svoje prvenství obhájili na všech třech turnajích.

1. cena –

Jiří Dražan z Bohutína u
Rožmitálu

2. cena –

Václav Voděra z Plzně

3. cena -

Václav Hobl z Blovic
Všem oceněným gratulujeme

Závěrečný turnaj O pohár starosty byl výjimečný
tím, že se letos konal již jeho 20. ročník. Jako
oslavu tohoto jubilea se pořadatelé rozhodli
mimořádně obdarovat věcným dárkem všechny
soutěžící – každý hráč si domů odvezl skleněný
pivní půllitr. Další novinkou k jubileu bylo
vyhlášení nejsympatičtějšího hráče turnaje – tuto
cenu si převzal pan František Pancr z Bukové.
Poháry za druhé a třetí místo vybojovala družstva
z Losiné.
Vítězům
i
všem
zúčastněným
gratulujeme.

7. prosince se v hostinci
„U Bendů“ koná další ročník
„Jižanského poháru“
Srdečně zveme všechny
nebílovské mariášníky!

-BP-
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Kultura, sport
Okénko mladých Soptíků
Jako každý rok i v letošním roce se náš kolektiv
mladých Soptíků zúčastnil okresní ligy mladých
hasičů a zároveň celoroční hry Plamen. Ročník ligy
začal v říjnu 2018 branným závodem ve
Střížovicích, naše družstva kolektivu skončila na 7. a
19. místě. Další kolo ligy bylo v Blovicích, kde
Soptící běželi opět branný závod. Toto kolo nebylo
ale zařazeno do okresní hry, neboť pořadatel nesplnil
veškeré podmínky pro organizování ligy. Před
Vánoci se všichni sešli a závěrečným posezením
ukončili rok 2018. I přes vánoční svátky se kolektiv
připravoval na jarní závody a děti se učily potřebné
znalosti pro získání požárnických odborností. Naše
družstva skládala odbornostní zkoušky z otázek pro
strojníky a preventisty v lednu za přítomnosti
komise (výbor SDH Nebílovy, náměstek starosty
okresního sdružení a vedoucí odborné rady
okresního sdružení) a všechny děti zkoušky úspěšně
složily.
Kolektiv se scházel pravidelně na středečních
trénincích, které se přes zimní období přesunuly do
místního hostince. Liga opět začala v novém roce a
to v Oplotě, kde družstva skončila na 19. a 7. místě.
Na Chlumu pokračovalo další kolo ligy, kde naše
družstva skončila na 6. a 13. místě. Další kolo bylo v
Želčanech, kde naše družstva běžela mimo soutěž,
protože neměla dostatek dětí. Čtvrté kolo bylo u nás
na místní dráze, kde družstva skončila na 5. a 6.
místě. Pokračování ligy bylo v Žákavé, kde naše

družstva obsadila 3. a 14. místa. Okresní kolo hry
Plamen bylo v Nepomuku, které bylo pro mladší v
neděli a starší v sobotu. Celkové umístnění našich
družstev bylo 14. a 6. místo. Poslední kolo ligy
bylo ve Dnešicích, kde naše družstva skončila na
4. místě. V celkovém hodnocení za rok 2018/2019
se družstva umístila na 4. a 13. místě.
Vyhodnocení ligy a ocenění všech závodníků
bude probíhat 16. 11. 2019 v Příchovicích v
kulturním domě. Nový ročník okresní ligy
2019/2020 byl zahájen již v září v Lukavici, druhé
kolo proběhlo v Radochovech, kde se běžel
okresní branný závod, poslední kolo podzimní
části ligy proběhlo v Blovicích.
Toto je činnost našeho kolektivu, který se schází i
přes prázdniny a jezdí po závodech i v
prázdninových měsících, jako například v
Letkově, kde se běžel branný závod, kde naše děti
skončily na druhém místě. Posledním letošním
závodem bude noční soutěž v Nevřeni, což je
taková třešnička na dortu, protože děti běží po tmě
a provádí různé disciplíny. Toto je krátký výčet
činnosti kolektivu mladých Soptíků. Za zmínku
stojí i to, že také naši starší kolegové jsou úspěšní
v lize 5. a 9. okrsku.
-Václav Studnička-

Zámecké vinobraní a Slavnosti jablek
22. 10. proběhlo na Nebílovském zámku tradiční
Zámecké vinobraní. Vinaři z Velkých Pavlovic se
opět přijeli pochlubit se svými vynikajícími produkty.
Návštěvníci vinobraní se jako každý rok samozřejmě
těšili především na čerstvý burčák – tedy částečně
zkvašený „mošt“ z vinné révy, který je známý pro své
blahodárné účinky na trávicí ústrojí a vysokým
obsahem vitamínů, minerálů, stopových prvků a
kvasinek. Málokdo asi ví, že „burčák“ je českým
fenoménem a pod tímto názvem se smí podle
evropské legislativy prodávat výhradně nápoj
vyrobený z hroznů vinné révy vypěstované na území
České republiky. Škoda, že tentokrát si na zámeckém
vinobraní nepřišli na své milovníci červeného
burčáku, jelikož ten zrovna tento rok dozrával
později. To byla však jen drobná šmouha na jinak
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perfektním dni. Celou akci opět doprovodil
Presúzní mužácký sbor z Velkých Pavlovic a
cimbálová muzika Lašár.
O týden později, 29. 9. od 11 do 18 hodin se
v nebílovských sadech konal již 11. ročník
Slavností jablek. Kromě prodeje veškerých
produktů nebílovských sadů byl pro návštěvníky
připraven bohatý program pro děti i dospělé.
Namátkou
to
byla
například
výstava
zemědělských strojů, jízda zručnosti traktorem,
balíková prolézačka, včelařské okénko, dětské
tvůrčí dílničky a mnoho dalšího. Doprovodný
hudební program zajišťoval folkový zpěvák
Pavel Lohonka Žalman, skupina Marien a dětský
pěvecký sbor Lukaváček.
-BP-

číslo 12

říjen 2019

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

Opustili nás…

duben 2019

březen 2019

pan Václav Karman (83 let)

pan Vladislava Štěpánová († 64 let)

pan Jan Brejcha (88 let)

září 2019

květen 2019

pan Vlastimil Kašpar († 86 let)

paní Marie Brejchová (87 let)

říjen 2019

červen 2019

pan Jaroslav Kašpar ((† 84 let)

pan Jaroslav Kašpar (84 let)
῀ Rodině i blízkým
upřímnou soustrast ῀

červenec 2019
paní Jaroslava Čmolíková (80 let)
říjen 2019
pan František Albl (84 let)
pan Josef Příhoda (83 let)

Narodili se…
březen 2019
Adam Baloun
říjen 2019
Kateřina Šebková

Nová odpočinková souprava u hřbitova (foto k článku na str. 5)
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Zajímavosti
Kapitoly z nebílovské kroniky – 11. díl
HISTORIE ČÍSEL POPISNÝCH
Číslo 1 - pokračování

Roub Josef a Marie č. 16
Saur Jan a Mari č. 50

Roku 1930 byl zbytkový statek
zaknihován na „Družstvo sadařů
a válečných poškozenců“ s těmi
samými členy. Roku 1932
prodalo „Družstvo“ zámek s
přilehlými parcelami slečně
Marii Javůrkové z Plzně. Prodej
ten však platnosti nenabyl,
protože
kupující
nesplnila
podmínky. R. 1934 prodalo
Družstvo celý zbytkový statek t.
j. zámecké budovy se všemi
pozemky a parcelami za cenu
180 000 Kč. Smlouva mezi
„Družstvem sadařů a válečných
poškozenců“ byla uzavřena 24.
Února 1934 s těmito kupujícími:

R. 1941 byla zde komise na
přehlídce zámeckých budov a
uznala opravy nutné. 28.
Července
počalo
se
s opravami.
Přišli
tesaři,
zedníci, pokrývači. Krov se
složil z celé budovy, byl na
mnohých
místech
shnilý.
Zedníci spravili vybouraná
místa, opadanou omítku, tesaři
vyspravili krov a v listopadu se
pokrývalo novými taškami.
Ostatní odloženo na budoucí
rok.
R. 1949 postoupili
dosavadní majitelé zámek
obci. Pozemky si ponechali. R.
1950 dal nový majitel, Místní
národní výbor opraviti přední
část zámku, nahoditi opadanou
omítku a obíliti. Dále dal
upraviti místnost pro úřadování
MNV a do úřadovny dal zavést
rozhlas, který byl dříve

Anton Karel a Marie č. 59
Benda Jaroslav a Emílie č. 8
Benda Josef a Františka č. 55
Benda Jaroslav a Františka č. 31
Čiviš Václav a Božena č. 6
Kesl Karel a Barbora č. 70
něm snadno zaplatili. Zato ale
robotný lid se na něm dřel do
úpadu za svištění karabáče. Tak
stavěla šlechta její zámky, její
chloubu.
Vy naši prarodiče, kteří jste ve
mnohých pokoleních poznali
vládu karabáče, ještě jste měli za
to vše svoji vrchnost milovat a za
ni se modlit. A z kazatelen slyšeli
jste stále: „Poslušni a poddáni
buďte své vrchnosti, ať je dobrá
nebo zlá, neboť ona od Boha
pochází.“ To za všechny ty
přístroje panské zvůle – karabáč,
lískovku, lavici, trdlici, osla,
kládu, železa, pranýř, šatlavu,
kobky ve věžích, atd. Mlýny
Boží melou pomalu, ale jistě!

Číslo 2
Starý dvůr, t. j. hospodářské
budovy zdejšího velkostatku.
Stavba, jež pozůstávala z chlévů
pro hovězí dobytek, konírny,
řezárny a ratejny pro čeleď a
byly pro panské zřízence
v jedné linii pod šindelem. Za
času činnosti lihovaru a zámku
jezdili sem pro výpalky
pacholci z okolních panských
dvorů, jež ruční pumpou
v zámku z místnosti lihovaru
z kaberny do kádě zde čepovali
a zde do voznic nalívali. Když
shora jmenované stavby hrozily
sesutím, přesídleno vše do
zámku, než se nové budovy
postaví. Pozemková reforma
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v Kampeličce.
V zámeckých pokojích žije
od
času
Pozemkové
reformy
stále
několik
partají.
Kolo osudu se otočilo. Kde
jsou ti, kteří zde po staletí
vládli, lid za svůj majetek
považovali a dle toho s ním
jednali, neměliť pro něj nic
jiného,
jen
týrání,
pohrdání,
posměch,
opovržení. To však nejen
vrchnost, to i služebnictvo,
ať již to byl vrchní, pan
Franc nebo dráb, lokaj,
mušketýr. Ti všichni se
přičinili,
aby
těm
„chámům“ co nejvíce život
ztrpčovali. V historii se
praví, že zámek vystavěli
Adam Jindřich hrabě ze
Steinau část přední a zadní
část Černínové z Chudenic.
Snadno jej vystavěli, ani
prstem nehnuli, i práci na
však tyto plány zmařila.
Sutiny budov odklizeny a
roku 1924 přidělen Starý
dvůr
zaměstnanci
velkostatku
Václavu
Novákovi. Za byl upraven
starý domek, který dříve
za
skladiště
sloužil.
K tomuto číslu přiděleno:
domek za 2 tisíce, stodola
10 tisíc, sýpka 8 tisíc Kč a
panská zahrada. Pozemku
přiděleno k. č. p. 2, 4 ha.
Václav Novák, nar. 1892
oženil se po první válce
s dcerou Jana a Kateřiny
Vágnerových, tehdy v č.
p. 60. Ze dvou jeho sester
vzala si jedna vdovce
Petra
Matasa,
bytem

číslo 12
v Chocenicích,
rozen
v Netunicích, č. p. 48, druhá se
vdala do Plzně, kam i dcera
jeho se provdala. Syn Ladislav
oženil se za okupace s Marií,
dcerou Jana Saura, č. p. 50.

R. 1810 byly zde všechny
stavby požárem zachváceny a
že
bylo
vše
dřevěné,
v prudkém větru vše bylo do
základů zničeno. Tehdejší
majitel vystavěl pak vše zděné
a slámou pokryl. Jeden
z hospodářů tohoto čísla rád se
dobrovolně
zúčastňoval
záchranných prací při požáru.
Třeba dvě hodiny cesty běžel
František Kašpar a tam si
neohroženě počínal, třeba
s nasazením života. Vícekrát
byl v Blovicích, kde se mu při
požáru pod jeho vedením
omezení
ohně
starou

nebílovskou
stříkačkou
veřejného vyznamenání dostalo.
Až do r. 1831 vedla sem do
tohoto čísla cesta nikoliv přímo
ze silnice, nýbrž od zámku
podél hranic panského dvora,
shora pak podél pastušky, pod
okny č. p. 4. Ta cesta sloužila i
č. p. 4. Aby ze svých dvorců na
silnici
vyjížděti
mohli,
překážela jim rokle před jejich
chalupami.
K této
nesnázi
přidružil se i nedostatek peněz a
času, jenž na robotách pro
vrchnost byl ubíjen. Přece však
se jim podařilo, že mohli po
všemocném přičinění t. j.
František Kašpar a Vojtěch
Brejcha roku 1831 rokli zavézti,
můstek zhotoviti a tak pohodlné
spojení se silnicí docíliti. R.
1840 počal František Kašpar
kopati studnu pod cestou, která
vede do dvora ve své zahradě.
Za společníka vzal si Vojtěcha
Brejchy č. 4 syna Jana. Studna

měří7 sáhů, je na skále, byl
upotřeben střelný prach. Nežli
tuto studnu vykopali, chodili
pro vodu do č. p. 11,
V deštivých časech míval starý
sklep v č. p. 3 vody dostatek.
Syn Fr. Kašpara Josef velice
hospodářství
zadlužil.
Následek toho byl, že o svoji
živnost přišel. Nový hospodář,
synovec předešlého, pocházel
z č. p. 30. Syn Jana Kašpara,
Jan. R. 1898 oženil se s dcerou
Předenického kováře V. Lišky.
Strýc mladého hospodáře Jos.
Kašpar měl velice četnou
rodinu. Nejstarší ze čtyř synů
Václav,
dělal
nádeníka
v boreckých lomech a když Jan
Kokoška č. p. 28 stal se
mistrem kamenickým, sloužil u
něho Kašpar za kočího a
rozvážel z lomu kamenické
výrobky. R. 1898 oženil se
s Marií Kolenovou z Oseka.
Koupil od obce místo na Rajči

a vystavěl tam chalupu č. p.
61.
Dále byli synové Jakub, Josef
a Jan, o nichž je psáno na
jiném místě. Z dcer nejstarší
Barbora měla nemanželské
děcko s kameníkem Martinem
Alblem z chalupy u Čerňáků
v Borku Štěnovickém. Ten
upláchl do Krkonoš, kde
v lomech pracoval, a brzy na
to, když se tam oženil, zemřel.
Barboru s děckem vzal si pak
Vojtěch Kůs, jehož otci Filfas
přezdívali. Kůs byl kameník a
dost se své ženy natýral. Často
prý jí říkával: „Ty musíš trpět
jako Jan Hus!“ Má sestřenice
Marie,
roz.
Ratajová
z Netunic, která byla vdaná u
Podušků v Borku, měla též
kameníka
a
říkávala:
„Kameník je zvíře, lidskou
koží potažené.“
Druhá dcera Marie dostala se
k Maričákům do Střížovic,

Číslo 3
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František Karl
chyby v tisku vyhrazeny

muž její, Jan Pohlodek zemřel,
nedosahnuv 50 let. Třetí
Kateřina vzala si Poláka Jana
Živiláka, který odbýval si
vojenskou službu u erárních
hřebců v Šťáhlavech. Živilák pak
sloužil
za
hajného
na
štěnovickém velkostatku. Čtvrtá
dcera Anna vzala si horníka
z Litic a po svatbě se odebrali do
Německa, kde ve Westfálsku
bývala silná kolonie českých
horníků.
Manželé Kašparovi na č. p. 3
vychovali 3 syny a 2 dcery. Syn
Václav pracoval v lomech na
Planinách. Již 30letý se oženil
s dcerou Františka a Anny
Perclových z Netunic, Annou.
Pak koupil na Bohušově u
Blovic chalupu a tam r. 1958
zemřel, raněn mrtvicí, ve stáří
kolem 60 let.
-Zdroj článku:František
Kesl:Pamětní kniha obce
Nebílov,1960-

