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FEJETON – KDE DOMOV MŮJ
Jaro je ročním obdobím, které ve většině z nás vyvolává podvědomou touhu po změnách – ať už
je to jarní úklid, totální obměna šatníku, nový účes, nebo dokonce nový partner. Jako populárnější
ekvivalent jarních reformací by se sice mohlo jevit spíše novoroční předsevzetí (první leden je zdánlivě
přímo předurčen pro významné životní obraty, ty však velmi často končí již druhého, nejpozději sedmého
ledna),avšak ačkoliv ta jarní životní rozhodnutí nebývají oznamována s takovou pompou, o to houževnatěji
usilujeme o jejich splnění.
I naše drahá země toto jaro zatoužila po změně, a to rovnou po novém a neobnošeném jméně.
Přecejen „Česká republika“ už se jmenuje zbytečně dlouho, navíc všechny státy EU dávno mají
jednoslovný název, snad kromě Velké Británie, která ale dlouhá léta úspěšně používá zkrácenou variantu
„Anglie“. Právě Velká Británie se zřejmě stala vzorem pro vrchní představitele našeho státu, kteří právem
zapochybovali, zda se absence oficiální zkráceniny mezinárodního názvu „Czech republic“ neprojeví
nějak negativně na celkovém postavení naší země mezi ostatními státy… Ačkoliv se to tak může na první
pohled jevit, nepřišel tento nápad jen tak zčistajasna – zkrácenou variantu „České republiky“
v mateřském jazyce hledali lingvisté už od doby, kdy se Československo rozdělilo na Česko a Slovensko.
Bůhví proč se tato nejjednodušší verze zkráceného názvu dlouho obcházela, jako smysluplnější a
libozvučnější se jevily názvy jako „Čechoslávie“ či „Českozemsko“… Zřejmě poprvé se „nová“
zkrácenina jména naší vlasti mediálně proslavila v roce 2004 v názvu populární pěvecké soutěže „Česko
hledá SuperStar“. Jakkoliv bizarně zněl tento název v uších nepřivyklých Čechů, musíme si přiznat, že
„Česká republika hledá SuperStar“ by poněkud ztratilo potřebný glanc…
Nyní tedy nastal čas zapracovat i na mezinárodní zkratce názvu naší republiky – přece jen,
chceme-li obstát ve světě, musíme být světoví. „Czechia“ se tedy o letošním jaru stala jedním
z nejdiskutovanějších politických témat (minimálně tedy v očích českých médií). Překvapivě je tento název
opět vnímán především negativně, stejně jako předchozí novotvar „Česko“. Najednou se vyrojila spousta
otázek, o kterých jsou jejich tazatelé evidentně přesvědčení, že tvůrcům „Czechie“ ani nepřišly na mysl:
Skutečně potřebujeme nový název země? Copak ten starý není dost dobrý? No dobře, možná by se kratší
verze názvu České republiky občas hodila, ale proč zrovna Czechia? Existuje přece spousta daleko lepších
názvů!(Co třeba„Czechoslavia“ či „Czechlands“?)A vůbec, nemají naši politici lepší věci na práci, než
přejmenovávat naši malou zem?
Ano, ve skutečnosti se najde nespočet daleko zajímavějších a důležitějších témat, která by bylo
potřeba v našem státě řešit, než je zrovna mezinárodní překlad„domácké verze“ oficiálního názvu státu.
Na druhou stranu je také spousta důležitějších věcí, kterými se musí dennodenně zaobírat český občan…
A tak by bylo asi nejlepší dbát starého českého rčení a „nechat to koňovi“… Stejně jako u českého
ekvivalentu, i ten mezinárodní se přes počáteční nelibost a odpor stane časem s největší pravděpodobností
běžnou součástí jazyka, nad kterou se málokdo pozastaví. A nikomu se nebrání, aby v případě
nepřekonatelné nelibosti „Czechii“ ignoroval a alespoň v soukromí domova si ji dle libosti přejmenoval
na „Czechoslavii“ nebo „Czechlands“.
Ať už to s Českem/Czechií dopadne jakkoliv, naše stará dobrá „Česká republika“ nám naštěstí i
nadále zůstane. Ještě že tak, bylo by opravdu nemilé, kdyby nakonec opravdu český národ nevěděl, „kde
domov můj“…
MgA. Barbora Prokopová
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Kotlíkové dotace – jak o ně žádat
Velkým projektem
Ministerstva
životního
prostředí ČR ve spolupráci se
Státním fondem životního
prostředí ČR se staly tzv.
„Kotlíkové dotace“. Jedná se
o dotační projekt pro občany
ČR, který má za úkol zlepšit
úroveň životního prostředí
v republice. Evropská unie na
něj uvolnila celých 9 miliard
korun.
Správou a vedením
dotačního
řízení
byly
pověřeny jednotlivé kraje –
v Plzeňském kraji příjem
žádostí již probíhá, a to až do
roku 2018.
Ačkoliv se zbývající
lhůta pro žádosti i celková
částka, uvolněná na dotace,
zdají býti dostatečně vysoké,
přesto se nemusí dostat na
všechny. Podle vyjádření
Ministerstva
životního
prostředí vystačí dotace asi

„jen“ na 100 000 kotlů, navíc
veškeré kotle, které nesplňují
nové ekologické parametry,
se nebudou smět od roku 2022
používat, proto skutečně není
dobré se žádostí váhat.
V dotačním
řízení
totiž
mohou žadatelé získat od
státu až 85% ceny kotle.

vchodových dveří, oprava
fasády, dodatečná montáž
prahů, atp.). Potvrzení o
vhodné
energetické
náročnosti budovy nebo o
provedení vhodného mikro
energetického
opatření
vystavují tzv. energetičtí
specialisté (jejich seznam je
uveřejněn na stránkách
Ministerstva průmyslu a
obchodu) a je třeba ho
přiložit k žádosti.
Pokud se někdo
rozhodl vyměnit kotel dříve,

než bylo dotační řízení
vyhlášeno, je možné zažádat o
dotační příspěvek dodatečně
(uznatelné budou ty výdaje,
které vznikly po 15. 7. 2015),
je k tomu však mj. nutná i
podrobná
fotodokumentace
stávajícího a odpojeného kotle.
Mezi schválená topná
zařízení, na která bude MŽP
poskytovat prostředky, jsou
následující produkty:
 Kotel na pevná paliva
 Plynový kondenzační
kotel

Žádost o „kotlíkovou
dotaci“
mohou
podávat
majitelé rodinných domů,
vlastnící starý kotel na tuhá
paliva. Žádost je navíc
podmíněna
energetickou
náročností domu, která musí
být nejhůře v klasifikační
třídě „C“. Pokud toto dům
nesplňuje,
musí
žadatel
zároveň s výměnou kotle
uskutečnit ještě alespoň jedno
mikro energetické opatření
(např.
zateplení
oken,
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Aktuální sdělení
12. června se bude konat
tradiční
Dětský
den,
moderovaný
Lukášem
Vláčilem,
kterého
znáte
z Dětského maškarního bálu.
Opět se můžete těšit na
malování na obličej a spoustu
dalších her. Stejně jako
v loňském roce je pro malé
zpěváčky připravena hlavní
cena – 2 vstupenky na říjnový
koncert pro děti PKF-Prague
Philharmonia.
29. července se uskuteční další
Pouťová
zábava
na
Prusinách. K tanci a poslechu
opět zahraje oblíbená skupina
„FAJNOVKA“. Začátek akce
bude v 19:00.
Nohejbalové
turnaje
„Memoriál
Václava
Tomrdleho“ a „O pohár
starosty obce“ se budou konat
18. června a 20. srpna.




Tepelné čerpadlo
Instalace
solárnětermických soustav
 Mikro
energetická
opatření
(poslední dva jmenované
případy budou dotovány jen
ve spojení s výměnou zdroje
pro vytápění).
Více
informací
o
kotlíkových
dotacích
naleznete např. na stránkách
Plzeňského kraje či Státního
fondu pro životní prostředí.
-BP-
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Náročný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Každoroční
svoz
komunálního a nebezpečného
odpadu byl tentokrát provázen
opravdovou smůlou.
Poté, co bylo vyhlášeno
oficiálním svozovým místem
prostranství
před
obecní
stodolou, ocitl se nedopatřením
kontejner na komunální odpad
před obecním úřadem. Firma,
která kontejner dovezla, ani
netušila, jaký svým renoncem
způsobí zmatek. Část obyvatel
složila svůj odpad na původně

avizovaném místě, část na
novém místě u kontejneru.
Vznikla tím jedna obří hromada
velkoobjemového
odpadu
navíc, kterou nebylo kam
uklidit.
Aby toho nebylo málo,
jen co druhý den přivezli před
stodolu další kontejner, se
dříve, než do něj nebílovští
stihli naházet zbývající haldu
velkoobjemového
odpadu,
zjistilo, že se pravděpodobně
občané některé z přilehlých

obcí dozvěděli o prázdném
kontejneru a bryskně využili
situace, aby se elegantně na cizí
náklady
zbavili
vlastního
harampádí. Hrozící nebezpečí
vzniku skládky uprostřed obce
tedy zachránil až třetí kontejner,
kam se konečně podařilo umístit
veškerý odpadový materiál.
Udržet obec čistou dá někdy
pořádně zabrat…
-BP-

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Vzhledem k blížícím se
letním
prázdninám
si
dovolujeme
uveřejnit
zde
článek, vydaný Ministerstvem
vnitra ČR, o cestovních
dokladech pro děti do 15 let.
Dozajista se tyto informace
budou hodit všem, kteří se
chystají v létě na dovolenou do
zahraničí s dětmi.
Rodinné
dovolené
spojené
s cestováním
do
zahraničí
znamenají
i
vyřizování
cestovních
dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi?
Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států
Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský
průkaz?

Cestovní pas i občanský
průkaz jsou pro děti levnější.
Blíží se čas dovolených a s ním
čeká mnohé rodiny cesta
k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již
čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní
doklad, jelikož v roce 2012
došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat
na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli
pořízení cestovního dokladu
pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let totiž stojí 100
Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem
k nestabilní
bezpečnostní
situaci
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v některých zemích, které byly
dlouhodobě
turistickými
destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o
cestování po Evropě, a proto
jistě potěší možnost cestovat po
většině států Evropy pouze
občanským průkazem. Na ten je
nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do
Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé
hory,
Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do
15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti je 5 let.

Pokračování na str. 4
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Jak je to s cestovními doklady…
Dokončení ze str. 3

Cestovní
doklady
hotové do 30 dnů

jsou

O vyřízení cestovního pasu
nebo občanského průkazu pro
dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší
obecní
úřad
s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě
zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník
pořídí fotografii dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při
podání
žádosti
zákonný
zástupce
předkládá
svůj
průkaz totožnosti a rodný list
dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský
průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo
rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního
pasu nebo občanského průkazu
činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší
lhůtě než 30 dnů je možné
požádat o vydání cestovního
pasu ve zkrácené lhůtě 6
pracovních dnů; tento úkon je
ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2000 Kč.
Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na
adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobnidoklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat
mimo
Evropskou
unii,
doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a

vycestování s nezletilým dítětem.
Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou
unii mohou vyžadovat určitou
minimální
dobu
platnosti
cestovního dokladu při vstupu na
jejich území nebo ukončení
pobytu
–
nejčastěji
činí
požadovaná minimální doba
platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším
podmínkám
(např.
vízová
povinnost)
lze
zjistit
u
zastupitelského úřadu daného
státu, popřípadě je lze nalézt na
webu Ministerstva zahraničních
věcí
www.mzv.cz
v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

V rámci hromadného výletu nebílovští občané poobědvali v mediálně známém „Čapím hnízdě“
(celý článek na str. 7)
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Jednání obce se zámkem
V současné době jedná zastupitelstvo se
zámkem kvůli využití zámeckých prostor
obcí. Konkrétně jde o obecní bál, který se
dříve konával pravidelně v tanečním sále
v zadní budově zámku, od té doby, co začaly
v sále probíhat rekonstrukce, však tato tradice
zanikla. Zastupitelstvo by rádo tradici
obecních bálů obnovilo, nebílovský kastelán
je však proti. Důvodem jsou jeho obavy o nově
zrekonstruované podlahy a především vzácné
nástěnné fresky, jejichž poškození by
znamenalo velkou a nenahraditelnou ztrátu.
Na druhou stranu má obec podle
dohody, kterou před lety uzavřela s památkáři,
nárok na bezplatné užívání zámeckých
prostor, kdykoliv je potřeba. Obec si
povětšinou zámek nenárokuje, bohužel pro
obecní bál se v Nebílovech jiné vhodné
prostory nenacházejí.
Nyní se tedy pokusí zastupitelstvo
společně s kastelánem nalézt rozumný
kompromis tak, aby byly pokud možno obě
strany spokojené.
„Železný hasič“ Zbyněk Myslivec

-BP-

Rozhovor naleznete na str. 9-10

Konečně bezpečnější ulice
pro naše děti
Už dlouhá léta se v Nebílovech řeší otázka
výstavby chodníků podél hlavní silnice.
Zátočina kolem konzumu je nepřehledná a
děti, které tudy chodí z autobusu samy
domů, jsou denně vystavovány nebezpečí
projíždějících aut. Konečně to vypadá, že
by se v této věci mohlo něco začít dít.
Starosta s místostarostkou se již sešli
s projektanty a zástupci SUS, aby s nimi
dojednali opravu komunikace II. třídy
(hlavní průjezd obcí) a zároveň aby
s opravou byla provedena i výstavba
chodníku od autobusové zastávky u
rybníka až k zámku. Výstavba chodníku
v této lokalitě výrazně zvýší celkovou
bezpečnost v naší obci.
-BP-

Úpravy v obci nadále pokračují
Nebílovští zastupitelé se mohou radovat – většina
předsevzatých projektů oprav v obci se daří úspěšně
realizovat. Avizovaná oprava kapličky již probíhá, podél
nově opravené cesty k Beštojc kříži byly vyřezány
náletové křoviny a navíc se podařilo získat dotaci na
opravu hřbitovní zdi, o kterou obec velmi usilovala
z důvodu dezolátního stavu zmíněné stavby. Opravu zdi
však i nadále provázejí komplikace – hřbitovní zeď na
Prusinách je totiž historickou památkou, proto si
podmínky opravy nemůže obec rozhodnout sama, nýbrž
se musí na všem dohodnout s památkovým ústavem.
Můžeme ale předpokládat, že dohoda s památkáři
nebude nijak velkou komplikací a opravy zdi budou
moci začít co nejdříve. V neposlední řadě bylo zažádáno
o dotaci na intenzifikaci (zvýšení kapacity, účinnosti)
ČOV. Přes starostovu intervenci na krajském úřadě není
zatím výsledek žádosti znám.
-BP-
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Kalliopé Trio Prague v nebílovském Tanečním sále
Nádherný
hudební
zážitek přinesl druhý koncert
letošní
zámecké
sezóny.
Koncertní
řada,
věnovaná
památce hraběte Vojtěcha
Czernína z Chudenic (letos
uplyne 200 let od jeho smrti), se
nese v ryze klasicistním stylu.
Tentokrát si však pořadatel
dovolil malou výjimku a nechal
interprety alespoň ve druhé
polovině zabrousit do o něco
„mladších vod“ – a neudělal
chybu.
Program
koncertu
renomovaného klavírního tria
„Kalliopé Trio Prague“ byl
opravdu sestaven z nejlepších
hudebních lahůdek: V první
polovině
zazněla
tria
nejslavnějších
vídeňských
klasiků – Mozarta, Haydna a
Beethovena, druhá polovina pak
patřila
mistru
romantické

kantilény
–
Johannesu
Brahmsovi, jehož klavírní trio
H dur se stalo vrcholem
celého večera.
Kromě vyváženého
zvuku, dokonalé souhry, nebo
mladistvého nadšení, které
však nepostrádalo vysokou
hudební
vyzrálost
a
inteligentní
koncepci
jednotlivých děl, příjemně
překvapilo
ozvláštnění
programu,
které
zprostředkovával
violoncellista Jan Zemen.
Díky jeho poutavě vtipnému
výkladu, který provázel
posluchače celým koncertem,
si i hudební laik dokázal
v každém triu nalézt malý
příběh a o to víc si vychutnat
kompozice
největších
skladatelských
velikánů
všech dob.

6

Půvabné
dámy
v krásných večerních róbách houslistka Markéta Vokáčová
Říhová a klavíristka Alena
Grešlová Kohoutová zajistily,
že koncert byl nejen pastvou
pro uši, ale zároveň bylo i „na
co koukat“. Velký obdiv navíc
patřil klavíristce za to, že se i
se
stařičkým
Petrofem
dokázala
zvukově
plnohodnotně vyrovnat svým
dvěma kolegům.
V úplném
závěru
večera zazněl jako přídavek
úryvek ze třetí variační věty
Beethovenova tria B dur.
Kalliopé trio se tak rozloučilo
vtipnou
pointou,
tkvící
v názvu písně, která se stala
tématem
pro
tyto
Beethovenovy
variace:
„Dokud se nenajím, pracovat
nebudu“.
-BP-
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Kultura
Vepřové hody v hostinci „U Bendů“
První březnový víkend v Nebílovech patřil jedné
z nejoblíbenějších společenských aktivit českých
gurmánů – zabíjačce. Tato tradiční venkovská
akce se již dávno stala spíše folklórním zvykem,
než pouhým obstaráváním obživy. Už jen
z důvodu, že při zpracovávání čerstvě poraženého
vepříka je každá ruka dobrá, scházelo se při
zabíjačce velké množství rodinných příslušníků a
sousedů. Stejně tak tomu bylo i na nebílovských
vepřových hodech – pod odborným dohledem
zkušeného mistra řezníka, pana Josefa Albla
z Netunic, přikládali ruku k dílu téměř všichni,
kdo se přišli zabijačky zúčastnit. Celá akce začala
už v pátek 4. 3., kdy se dovezlo poražené prase a
začalo se zpracovávat. Práce se velmi dařila,
jitrnice byly tak vynikající, že už v pátek večer
byly všechny rozebrané.
Druhý den začaly v hostinci „U Bendů“
od 13:00 pravé vepřové hody - podávala se
výborná tlačenka i další zabíjačkové pochoutky a
bohatá účast Nebílováků nezklamala vysoká
očekávání pořadatelů. Na večerním country bále

hrála k tanci i poslechu skupina „Dubáci“ a
podával se čerstvý ovar. Celý víkend si navíc
nebílovští mohli chodit pro vynikající
zabíjačkovou polévku. Vydařený víkend plný
zábavy a dobrého jídla se nadlouho vryl všem
účastníkům do paměti a jistě se všichni těší, až si
budou moct tradiční zabíjačkovou veselici
zopakovat.
-BP-

Květnový výlet za kulturou

V pátek 27. května vyrazili
občané Nebílov na hromadný
zájezd na zámek Konopiště a do
Průhonického parku. Všichni
účastníci se sešli ráno v 7:30
před budovou Obecního úřadu,
kde na ně čekal objednaný
autobus.
Zájem o tuto kulturní
akci,
pořádanou
Obecním

úřadem, byl velký – autobus
odjížděl téměř plný.
První destinací, kam se
nebílovští občané vypravili, byl
zámek Konopiště, kam je
z parkoviště vyvezl vyhlídkový
vláček.
Na
Konopišti
absolvovali hned dva okruhy
prohlídek,
ve
kterých
převažovaly sbírky loveckých
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zbraní a trofejí někdejšího
zámeckého pána a vášnivého
nimroda Františka Ferdinanda
d’Este.
Dalším
bodem
programu byl oběd přímo
v areálu známého „Čapího
hnízda“. Účastníci zájezdu si
mohli
pochutnat
na
vynikajícím
čtyřchodovém
menu,
které
zahrnovalo
předkrm, polévku, hlavní jídlo
a dezert.
Třetí a poslední část
kulturního
dne
patřila
známému
Průhonickému
parku, patřícímu mezi památky
UNESCO. I přes zkrácený
okruh prohlídek, způsobený
terénními úpravami, se mohli
všichni nebílovští pokochat
překrásnými přírodními úkazy,
které Průhonice nabízejí.
-BP-
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Společenská rubrika
Významná výročí, události a jubilea
Blahopřejeme
k narozeninám…

Narodili se…
únor 2016

únor 2016

Václav Kašpar

paní Zdeňka Alblová (80 let)

květen 2016

paní Věra Koubková (91 let)

Jiří Šlauf

paní Božena Strnadová (80 let)
pan Vladislav Škrábek (89 let)
paní Jarmila Balounová (88 let)

Opustili nás…

březen 2016

leden 2016

pan Oldřich Volešenský (81 let)

paní Milena Dominiková ((† 72 let)

pan Vlastimil Kašpar (83 let)

květen 2016
duben 2016
paní Jaroslava Studničková († 85 let)

pan Václav Karman (80 let)

῀ Rodině i blízkým
upřímnou soustrast ῀

pan Jan Brejcha (85 let)
paní Květoslava Bendová (90 let)
květen 2016
paní Marie Brejchová (84 let)

Nebílovská májka letos stanula opět na svém
obvyklém místě pode vsí. Zvítězilo zřejmě lepší zázemí
– občerstvení a toalety k dispozici přímo ve sportovním
areálu. V předvečer prvního máje se sešla tradičně
především nebílovská omladina, aby společně oslavila
příchod jara. Oslavy jim zajisté velmi zpříjemnili
zastupitelé obce, kteří pro všechny „hlídače“ nebílovské
májky zajistili tučného vepříka, právě připraveného na
rožeň, a tím také nemalým dílem přispěli k tomu, že se
opět podařilo májku úspěšně uchránit od podříznutí až
do prvomájového rána.
-BP-
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Osobnost Nebílov

Zbyněk Myslivec – hasič
Zbyněk
Myslivec,
24letý student Zemědělské
univerzity
v Praze,
je
zdánlivě obyčejným členem
SDH
Nebílovy,
který
podobně,
jako
většina
nebílovských dětí, začal s
dobrovolnickou hasičinou už
v útlém věku. Na rozdíl od
většiny svých kolegů se však
věnuje tomuto koníčku
vysoko nad rámec běžných
činností. Zbyněk je totiž
přeborníkem ve čtyřboji
TFA (Toughest Firefighter
Alive = nejsilnější hasič
přežije). Tento relativně
nový sport vznikl ve
Spojených Státech, čeští
hasiči se s ním měli možnost
poprvé seznámit v roce 1996
v Kanadě a nyní se stále
oblíbenější závody TFA, ve
kterých
si
soutěžící
takříkajíc "hrábnou až na
dno"
svých
fyzických
možností, konají po celé
České republice. Zbyněk se
již zúčastnil více jak dvaceti
těchto náročných závodů
jednotlivců,
pokaždé
s vynikajícím
výsledkem.
Kromě
studijního
a
sportovního vytížení pracuje
Zbyněk ve vlastní agentuře
Sushenka.cz, zabývající se
tvorbou webových aplikací a
e-shopů a provozuje portál
„Gastroflek“.
Je
tedy
nasnadě, že si musí umět
velmi dobře zorganizovat
svůj čas…
Zbyňku,
nebílovští
občané
si
o
tvých
mimořádných
hasičských
úspěších mohli přečíst v
posledním čísle Nebílovského

hasičáku. Přiznám se, že jsem
do té doby o TFA neslyšela.
Můžeš čtenářům přiblížit, v
jakých disciplínách se soutěží?
Jedná se o silový víceboj v
zásahové výzbroji. Základní
kostrou je roztažení hadic,
převracení
pneumatik,
vytažení zátěže do druhého
patra, tažení 80kg figuríny a
motání hadic. Avšak výjimkou
nejsou různé modifikace, které
pořadatelé uznají za vhodné,
závodníci se tak nemohou
nikdy
dopředu
přesně
připravit.
To vypadá pěkně
náročně. Jak ses vlastně k
tomuhle sportu dostal?
Úplnou náhodou - přivedl mě k
němu Kuba Komorous, který
někde slyšel o tomto druhu
závodů. Slovo dalo slovo,
přihlásili jsme se spolu na
závod do Poběžovic, kde jsem
si poprvé osahal závodní
polygon, a od té doby se to již
vezlo.
Takže na
jezdíte společně?

závody

Ne tak docela, Kuba následně
rok vynechával z důvodu
dokončení studia a časové
tísně. Letos již opět jezdíme
spolu.
Jasně. Vy oba jste
zároveň členy SDH Nebílovy,
je to tak? Na týmové soutěže
dobrovolných
hasičů
se
připravuje celý sbor společně,
ale jak je to s přípravou na
závody jednotlivců? Kdo
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trénuje tebe a dokázal bys
třeba říct, kolik času týdně
musíš přípravě věnovat?
Ano, jsme.
Trénuji vlastně sám sebe, a
občas se samozřejmě radím v
rámci
komunity
s
"konkurenty" v čem se zlepšit.
Fyzickou a silovou průpravu
mám z CrossFitu. Trénuji
obvykle 5-6 dní v týdnu.
Pro
neznalé
doplníme, že CrossFit je
kondiční cvičení na posílení
celého těla - asi něco, jako
nám
laikům
známější
"kolečka"
se
stanovišti,
kterými nás tělocvikáři trápili
na škole?
V podstatě máš pravdu, ale
jedná se ještě o trochu
složitější prvky než u
zmiňovaného tělocviku.
CrossFit se opírá o základy
olympijského vzpírání, prvky
gymnastiky a atletiku.
Pro představu: nechají tě
uběhnout 400m a následně
musíš několikrát nad hlavu
vytlačit 80kg činku…
Takže je to vlastně
ideální příprava na následný
TFA maraton… Zmiňoval jsi,
že se o své přípravě radíš i se
svými konkurenty - znamená
to, že mezi hasiči nepanuje
klasická závodní rivalita, kdy
se před soupeři tají soukromé
taktiky?

Pokračování na str. 10

číslo 5

Dokončení ze str. 9

Nepanuje, samozřejmě se najdou i
výjimky. Ale většina závodníků
závodí pro radost. Včetně mě!
Když už je někdo lepší, tak mu to
přeji a funguje to tak i naopak od
ostatních.
Tak to je skvělé - tak by to
mělo být všude, bohužel dnes je
tento přístup spíše výjimkou…
Zkratka TFA v překladu znamená
"Nejsilnější
hasič
přežije".
Samotný název napovídá, že se
jedná o fyzicky velice náročný
sport - nestane se ti někdy, že v
průběhu závodu máš chuť to
vzdát? Byl třeba nějaký závod, o
kterém můžeš říct, že byl pro tebe z
nějakého důvodu nejtěžší?
Nejraději bych to vzdal již před
závodem…  Máme s Kubou
takovou tradici, vždy před startem
proneseme větu: „Hele, jsme tu,
vidíme to, to by stačilo, jedeme
domů." Avšak nikdy to nevzdáme,
i když je sebetěžší trať.
Nejtěžší závod jsem zažil vloni v
Nové Vsi u Liberce. Závod
obvykle trvá okolo pěti minut,
když už se časomíra zastaví na
šesti, tak to označujeme za
dlouhou trať. A na tomto závodě
jsem časomíru vypnul v deváté
minutě, což už byla opravdu těžká
a dlouhá trať. Sáhl jsem si zde na
dno.

Tak to moc gratuluju
- u tohohle typu závodu musí
být úspěch už jen to, že to
člověk "přežije" do konce…
A když už se tedy podíváš na
své výsledky v závodech TFA,
můžeš říct, kterého z nich si
nejvíce vážíš?
To se těžko říká, ale asi si
nejvíce vážím Výstupu na
věž v Domažlicích z roku
2014. V té době šlo o můj
druhý závod a absolutně jsem
nevěděl, do čeho jdu.
Nejedná se o klasický TFA
závod, ale je to také součást
ligy. Obsadil jsem třetí místo
a absolutně nechápal, jak to
bylo
možné.
Štěstí
začátečníka… O rok později
jsem již vyhrál.
Pokud budeš trvat na
klasickém TFA závodě, tak
určitě MČR v Ostravě, kdy
jsem si závod i přes nemoc
dokázal užít a skočil šestý! V
tu chvíli jsem se cítil jako
bych vyhrál 
Chápu,
morální
vítězství sám nad sebou je
mnohdy daleko cennější, než
skutečná medaile. Nicméně
když to vezmeme přecejen
trochu materialisticky, kolik
těch cenných kovů už máš na
kontě?

To je skoro dvojnásobek
obvyklého času! Na to se asi člověk
nemůže nijak připravit - je to
zkrátka souboj vůle a únavy, ale
vypadá to, že u tebe vůle vždy
vítězí… A jak ten závod dopadl?

Přesný počet nevím, nejsem
ten typ, co by to počítal.
Opravdu to dělám pro radost.
Ale abych alespoň z části
odpověděl, tak letos se mi
vede skvěle, ze 4 závodů
jsem 3x přivezl "bednu"!

Vzhledem ke konkurenci a
náročnosti trati výborně! Obsadil
jsem, myslím, páté místo. Nejsem
moc veliký vytrvalec, bylo to mé
maximum.

Tak to je opravdu
skvělé skóre, vypadá to, že
označení "železný hasič" by ti
náleželo právem. Když už se
tomu
tolik
věnuješ,
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neuvažuješ o tom, stát se
profesionálním
hasičem?
Fyzickou zdatnost by ti
zřejmě mnozí z nich mohli
závidět…
Dlouho jsem si s touto
myšlenkou pohrával
a
vlastně ji ani nezavrhuji,
třeba jednou do budoucna…
Avšak, momentálně jsem v
profesním životě spokojený
a nemám v plánu to měnit.
Když si to tedy
shrneme - ty studuješ a
pracuješ v Praze, 6x v týdnu
chodíš na CrossFit, do toho
piluješ disciplíny v TFA a
ještě jezdíš do Nebílov
trénovat s SDH… Stíháš
třeba taky někdy spát?
Teď už ano, ale při
zkouškovém jsem spánek
považoval za luxus 
To si myslím…
Poslední otázka - co tě čeká
v nejbližší době?
Následující víkend, 27-29.
5.,
mě
čekají
celorepublikové
CrossFitové závody v Brně.
A další víkend již závod
TFA Spůle, na který se
velice těším, protože se
jedná spíše o silovou trať a v
tom mám navrch oproti
ostatním.
Tak budeme moc
držet palce! Děkuju za
rozhovor a ať se ti daří!
Děkuji za tvůj zájem. Hezký
den!

číslo 5
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Zajímavosti
Kapitoly z nebílovské kroniky – 4. díl
O Brožovi, který bydlel v č. p.
26, zmiňuje se ústní podání.
V Netunicích na č. p. 10 je
přídomek „U Brožů“ snad jest to
v souvislosti
s Brožem
nebílovským. Po zahradníku
Veissostovi zbyl zde přídomek „u
Vejšustů“. Roku 1848 mělo
panství Šťáhlavy – Nebílovy tyto
vesnice nebo poplužní dvory:
- Šťáhlavy s tvrzí
- Šťáhlavice
- Nezbavětice
- Nezvěstice
s tvrzí
a
s kostelem
- Nebílovy s tvrzí
- Předenice s tvrzí
- Netunice
- Chválenice s kostelem
- Borek
- Želčany
- Olešná
- Žákavá s tvrzí
- Milínov
- Domyslice část
- Střížovice část
- Hájek poplužní dvůr

nebílovští
používali.

občané

ji

dosti

V letech 50tých tam odjeli:
Matěj Kesl
Matěj Kesl s manželkou
Václav Kesl s rodinou
M. Česák, cihlář s manželkou
Vojt. Kesl s rodinou
M. Ulč s rodinou
V. Tolar s rodinou
Špilar Josef s manželkou
Špelina Josef s rodinou
Šilhánek Jan, dvě dcery
Šrámek Štěpán s rodinou
Kuchynka M. s manželkou

-

Lopata hrad
Radyně hrad
Kamýk samota
Peklo, mlýn u Veselé
Prusiny,
samota
s kostelem
Homberk, hrad u
Mešna

Vzácný je historický doklad
z archivu ministerstva vnitra
z r. 1555, listina, podepsaná
Bohuslavem
z Michalovic,
místopísařem
království
Českého, vydaná pannám Anně
a Zuzaně, sestrám nebílovským
z Drahobuze r. 1603 z desk
zemských, v níž se uvádí, že na
Nebílovech jsou tři pusté vsi:
Záhoří, Zboží a Džbánek.
Tradice se v lidu udržela jen o
Záhoří.

Kuchynky V. syn
Hrubý M. s manželkou
Kučera Jakub s rodinou
Kilbergr Vojt. s rodinou
Česák Jakub z cihelny s rodinou
V letech 60tých:
Saur Václav s rodinou
Šika Vojtěcha dcery
Kesl
Václav
s manželkou
z cihelny+3 z rodiny jeho manž.
Saur Martin s rodinou
Šilhánek Mat. s rodinou
Skala Matěj s rodinou
Čiviše Václava syn a dcera
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VYSTĚHOVALCI
Po
uvolnění
poddanství opouštěli mnozí
svoje domovy a hledali dále
ve vlasti nebo až za
hranicemi lepší podmínky
pro život. To již i zde slyšeli
o Americe velkou chválu, a
proto našlo se dosti
odvážlivců, kteří vsadili vše
na jedinou kartu a pustili se
za moře.
V Nebílovech byl
první z těch odvážlivců
bratranec mého otce Matěj
Kesl, který jda do Plzně
k vojenskému odvodu, jenž
se tehdy prvně konal, ujel
přes Cheb do Německa a za
několik
neděl
byl
v Americe. Po čase vyzval
svoje rodiče a konečně tam
odejel i jeho bratr Václav,
hospodář na č. p. 12 „U
Krejčířů“ s rodinou. To již
byla cesta otevřena a

Saur Josef s rodinou
Vondráška Josefa syn a
dcera
Novák Josef s rodinou
Fremr Josef s rodinou
Fremr Václav
Šilhánek Josef s rodinou
Hajšman Josef s rodinou
V létech 70tých a 80tých:
Soura Vojt. hrobníka děti
Šindelář V. s rodinou
Kesla Martina vnučka
Anna
Pokračování na str. 12

číslo 5

Dokončení ze str. 11

Kesla Vojt. schovanka
Hora Václ. S rodinou
Průchové B. dvě dcery
Kašpara Jana dva synové
Bendy Martina syn
Vagnera Matěje syn a dcera
Kuchynky Fr. Syn
Brejchové M. syn
Hrubého Jana syn
V dalších letech:
Průchové Kat. dcera
1895 Šiková Kat. a dvě dcery
1895 Šilhánka V. dcera Barbora
1900 Čiviše M. dcera Marie
1902 Hanzlík Frant.
1903 Čiviše Vojt. dcera Božena
1906 Čivišová Božena
1906 Kučerová Anna
1903 Zikmunda M. dcera
Dopisy,
přicházející
v prvních letech vystěhovalectví
oplývaly chválou na dobré časy,
které v Americe užijí. Později
však již někteří přiznávali, že i
v Americe je třeba přiložiti ruce
k dílua třeba jest tam lepší
výdělek, jest dosti zasloužený.
Někteří psáti přestávali a jen

řídce
dopisy
přicházely.
Nadšení pro Ameriku, které
pojalo naše občany, ocháblo.
Také podmínky, které vláda
Spojených Států ukládala
přistěhovalcům, stávaly se
těžšími, počet osob, kterým byl
povolen vstup na americkou
pevninu stále se nížil, až
konečně stěhování do Ameriky
přestalo, až na nepatrné
výminky úplně.
Tehdy,
když
byl
vystěhovalecký
ruch
na
nejvyšším stupni, byly pěny
chvalozpěvy a skládány písně
ku poctě a chvále Ameriky.
První sloka jedné je takto:
Ó krásná, ó krásná, ó
překrásná Ameriko. V Americe
tam je hej, tam teče v strouze
petrolej, ó krásná, ó krásná, ó
překrásná Ameriko.
Půl druhého sta osob se
vystěhovalo od nás do
Ameriky, odešli do zaslíbené
země. Dnes, 50 let od té chvíle,
kdy posledních několik děvčat
opustilo rodnou dědinu, nikdo
již nevede žádný písemný styk
se svým rodištěm. Až na dva
nebo tři případy buď již všichni
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pomřeli, a je-li ještě někdo
na živě, ten se odcizil.
Od mého dětství čtu
česko-americké časopisy i
kalendáře. Přicházely nám
od příbuzných i bratrů
noviny
„Nová
doba“,
„Spravedlnost“
a
„Hospodář“, který dostávám
ještě dnes. Ale nikdy a nikde
jsem nepřišel na to, aby byla
někde zmínka o některém
z těch našich vystěhovalců,
ani na to, aby byl někdo do
časopisů psal. V kalendáři
„Amerikán“
jest
sto
životopisů našich krajanů,
jejich začátky v Americe a
boje o existenci, jen ti naši
žádný se neozval. Jako by do
vody padli všichni ti lidé. A
jejich potomci? Ti se již
docela odcizili.
-Zdroj článku:František
Kesl: Pamětní kniha obce
Nebílov, 1960-
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