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NEBÍLOVSKÉ NOVINY
www.obecnebilovy.cz

Milí čtenáři,
rozhodli zařadit do Nebílovských novin
pravidelnou rubriku s názvem „Osobnost
obce“, ve které vám postupně představíme
výjimečně nadané, pilné a cílevědomé občany
obce Nebílovy. Jako první se v tomto čísle
představí talentovaný motokrosový závodník
Jakub Mencl. Věřím, že čtení jeho
„sportovního medailonku“ pro vás bude stejně
zajímavé, jako pro mne, a budete se těšit na
další… 

třetí číslo Nebílovských novin je tu a
s ním i neodvratně se blížící konec léta. A že to
tedy bylo léto! Majitelům zahradních bazénů
ani nestálo za to vyrážet na dovolenou do
jižních krajin – tropické teploty, šplhající se ke
čtyřicítce, si nezadaly s italským či řeckým
podnebím. To, že jsme si směli na tři měsíce
vychutnat horkou atmosféru přímořských pláží
v teple domova, však bylo vykoupeno až
ničivým suchem, ohrožujícím nejen hladiny
studní, ale i vyprahlou přírodu, náchylnou
k rychle se šířícím požárům (ještě, že máme
v obci dobrovolné hasiče). Vše se však přece
jen v dobré obrátilo, počasí se umoudřilo a
dlouho očekávané deště svlažily žíznivou půdu,
aby se mohla znovu zazelenat, a vy si tak
můžete vychutnat tyto řádky ve starém známém
klimatu mírného pásma.

- MgA. Barbora Prokopová-

V letním čísle Nebílovských novin se
kromě pravidelného věstníku aktualit v obci a
přehledu uplynulých zábavních akcí pro děti i
dospělé, objeví i zcela nová rubrika. Ačkoliv
jsou Nebílovy počtem obyvatel obcí celkem
nevelkou, mezi našimi spoluobčany se objevuje
překvapivé množství mladých lidí, kteří ve svém
oboru dosáhli výjimečných úspěchů a dokázali
tím naši obec reprezentovat nejen v celé
republice, ale dokonce i v zahraničí. Přestože
jsou tito naši mladí spoluobčané za své umění
již dnes celostátně uznávaní, mnoho z nás ani
netuší, že mezi námi takové významné
osobnosti žijí. A to je velká škoda, protože
bychom měli mít možnost pyšnit se tím, že
v naší obci vzkvétá tolik mladých talentů, a
případně je i všemožně podpořit. Proto jsme se

Motokrosový závodník Jakub Mencl
Rozhovor na str. 7
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Aktuality, události

Udání na obecním úřadě
Ačkoliv
od holičství.
posledních
komunálních
Nyní tedy obec tyto
voleb uplynul již téměř celý prostory mohla opět využít
rok, mezi členy vítězné a jako dočasnou bytovou
druhé zvolené strany stále jednotku pro svého občana
panuje rivalita a názorová p. Zemana, který se ocitl
nesourodost. Ta nyní vyústila v náhlé
nouzi
a
byt
v udání na stavební úřad, poskytnutý obcí ho doslova
které podal bývalý starosta zachránil. Do budoucna
pan Zelený na obecní z těchto prostor jakožto
zastupitelstvo
ve
věci bytové jednotky navíc obec
přestěhování dětské klubovny získá ekonomický přínos cca
a knihovny do suterénních 30 000,- Kč ročně.
prostor OÚ, které jsou dle
Vzhledem
jeho
názoru
pro
děti k zastaralé
projektové
nevhodné.
dokumentaci (asi z r. 1980)
Po nahlédnutí do kontrola ze stavebního úřadu
původního projektu bylo však rozhodla, aby byl obcí
nutno zkonstatovat, že tyto proveden pasport. To sice
prostory byly již od počátku znamená, že obci nehrozí
koncipovány jako herna a žádné
sankce,
ale
klubovna, zároveň jsou díky zastupitelstvo bude muset
tomu
pro
děti
daleko z obecního rozpočtu zajistit
prostornější a tím i vhodnější. úpravu projektu tak, aby
Obecní
stodolu bývalé
čeká v brzké
době rekonstrukce
Oproti tomu
prostory
nynější
využití místností OÚ
knihovny byly od dob souhlasilo se skutečností.
starostování pana Zajíčka Následně
proběhne
(tedy více než 10 let) rekolaudace celého objektu.
využívány jako obecní byt, Tak už bude vše v souladu
který
byl
v původním se zákonem.
projektu zkolaudován jako
-BP-

Aktuální sdělení
4. října od 16:00
proběhne v Tanečním sále
nebílovského zámku „Vítání
občánků“, na kterém budou
slavnostně přivítány děti,
narozené v letech 20092015. Ceremoniál bude
proložen vystoupením dětí
z MŠ Chlum a Kalliopé Tria
Prague.
5. prosince proběhne
před
zámkem
tradiční
Mikulášská nadílka
13. prosince se chystá
odpolední
předvánoční
posezení s hudbou. Hudební
doprovod zajistí skupina
“Fajnovka” od 16:00.
Závěr roku bude opět
oslaven
novoročním
přípitkem před zámkem.

Zastupitelé pilně pracují na zvelebování obce
Dosavadní
činnost
zastupitelstva se mimo jiné
významně
zaměřuje
na
zvelebování obce Nebílovy.
Probíhající, plánované nebo
již dokončené opravy či
rekonstrukce jsou stále mezi
hlavními úkoly, které si
zastupitelstvo klade.


Již
dříve
avizovaná
rekonstrukce
obecní
stodoly probíhá podle
plánu - po kompletní
opravě střechy následují






terénní
úpravy
v okolí
budovy, práce na fasádě a
oprava
stávajících
vjezdových vrat.
Na
Prusinách
byla
uskutečněna oprava úseku
komunikace
směrem
k Netunicím, patřícího do
nebílovského katastru.
Opravena byla i ulička,
vedoucí od č. p. 17
k Obecnímu úřadu.
V tzv.
„Kapounově
zátočině“
byl
opraven
pozemek
okolo

2





odpočinkového koutu.
V lokalitě
pod
vysílačem
směrem
k Průhonu
budou
zavedena
protipovodňová
opatření a to tzv. příčné
strusky
přes
komunikaci.
Po levé straně rybníka
(kolem
letošního
stanoviště májky) byly
provedeny
terénní
úpravy.
Pokračování na str. 5
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Aktuality, události
Obec jedná o výstavbě
chodníků

Narodili se…
září 2015

Příspěvková organizace SÚSPK (Správa a
údržba silnic Plzeňského kraje) by mohla
zařadit do svého plánu na příští období opravu
silnice II. třídy, tj. průtah obcí, který již
zastupitelstvo projednalo s technikem p.
Štětkou. Ten přislíbil realizaci projektové
dokumentace na rok 2016 a následné zařazení
opravy komunikace na rok 2017. Vzhledem
k opakovaným požadavkům nebílovských
občanů na zhotovení chodníků kolem hlavní
silnice by zastupitelstvo zároveň chtělo
zrealizovat i výstavbu chodníku od zámku
k rybníku. Pokud SÚSPK schválí chystanou
projektovou
dokumentaci
na
opravu
komunikace, projekt pro chodník i realizace
chodníku budou uhrazeny z obecního rozpočtu.
Obec by tak mohla po mnoha letech konečně
mnohonásobně zvýšit bezpečnost chodců kolem
hlavní silnice.
-BP-

Valentýna Pospíšilová

Turnaj v mariáši
„O pohár starosty obce“
12. září se konal další turnaj
v mariáši. Přihlásilo se celkem 29
účastníků, z Nebílov to pak byli
pouze dva reprezentanti –
p. Vlastimil Fremr (6. místo) a
p. Josef Plocar (15. místo)
Na prvním místě se umístil hráč
z Rokycan, pan L. Kratochvíl.
Všem zúčastněným gratulujeme!

Tým nebílovských hasičů se připravuje na start v prvním ročníku hasičských závodů,
konaných na nové běžecké dráze v Nebílovech
(Článek k fotografii najdete na str. 6)
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Výstavba komunikace v nové obytné zóně

Zahájena 5. etapa výstavby
komunikace

Obecní knihovna

Významným
krokem
nebílovského
zastupitelstva je zahájení páté etapy výstavby
komunikace v nové obytné zóně „Ke Trojici“,
jejíž dokončení je plánované do 30. 10. 2015.
Jak jsme již informovali v předchozích číslech
Nebílovských novin, vybudování komunikací
v této lokalitě je nezbytně nutné pro dokončení
kolaudací místních novostaveb. Zároveň
výstavba této komunikace přinese i nezbytné
zhodnocení okolních, zatím neprodaných
pozemků, a v neposlední řadě může být zisk
z jejich prodeje využit na výstavbu dalších
komunikací v této oblasti. Z uvedených
skutečností jasně vyplývá, že zahájení 5. etapy
výstavby komunikace je důležitým milníkem
v projektu nové obytné zóny.
-BP-

4

Zastupitelstvo obce Nebílovy informuje, že
činnost obecní knihovny, která byla před
nedávnem přestěhovaná do suterénu budovy
Obecního úřadu, bude dále pokračovat. Roli
nového knihovníka převzal pan Pavel Polák.
Současně s knihovnou bude pro děti
zpřístupněna nová herna a klubovna, taktéž
umístěná zpět do 1. PP.

Důležité upozornění
pro občany Nebílov
Před zahájením topné sezóny je
každý
občan
Nebílov
povinen
zkontrolovat svůj komín a následně si
může na Obecním úřadě objednat u
paní Libuše Kučerové kominíka.
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Zastupitelé pilně pracují…

Pište starostovi

Dokončení za str. 2










Zastupitelé Nebílov se rozhodli ještě více
zkvalitnit své služby občanům. Za tímto účelem
byla na budově Obecního úřadu zřízena zvláštní
schránka, kam budou občané moci psát své
postřehy a připomínky. Chcete-li se svými
nápady také podílet na bezproblémovém chodu
obce Nebílovy, neváhejte a pište starostovi!

Zastupitelstvo chystá opětovné umístění
mapy nebílovského kraje před zámek,
kde také původně bývala.
Obec zřídila novou záchytnou síť včetně
konstrukce k nohejbalovému hřišti pode
vsí.
Byla zřízená přístupová cesta k hasičské
dráze.
Na hřbitově byla opravena vstupní vrata.
Obec nechala vyměnit lampu veřejného
osvětlení.
Na obecním úřadě byla provedena oprava
vodárny.
U obecní studny nechalo zastupitelstvo
opravit hladinový spínač
Další opravy a renovace, které
zastupitelstvo
v uplynulém
období
realizovalo,
se
týkaly
především



sportovního areálu „Pod kovarnou“.
Proběhla zde oprava venkovních lavic,
prostory bufetu, který byl v letošním roce
předán novému provozovateli, stihla obec
ještě před předáním nově vymalovat,
opraven byl i skokanský můstek do
koupaliště.
Kromě zmiňovaného odpočinkového koutu
v „Kapounově zátočině“ byla opravena i
další odpočinková sezení po Nebílovech.
-BP-

Obecní stodola má novou střechu, probíhají terénní úpravy jejího okolí
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Nebílovské divadelní léto
Vrcholem kulturního léta v Nebílovech je každoročně
pořádaný divadelní festival "Nebílovské léto" pod patronátem
Michala Jančaříka. Letos proběhl již devátý ročník a ve dnech
23. - 30. srpna se v rámci festivalu na nádvoří nebílovského
zámku představily známé osobnosti jako Bob Klepl, Jana
Boušková, Václav Vydra, Antonín Procházka, Martin
Stránský, Jan Maléř, Simona Stašová nebo Oldřich Vízner. V
hudebním večeru tentokrát neúčinkovala stálice Nebílovského
léta, česká Edith Piaf - Radka Fišarová, ale vystřídala ji
houslistka Gabriela Demeterová, která na Nebílovském
nádvoří vystoupila v doprovodu jednoho z nejvýznamnějších
hráčů na violu da gamba (historický předchůdce violoncella)
Petra Wagnera a orchestru Ensemble 18+. Divadelní program
pak obsahoval hry Vysavač, Věrní abonenti, Enigmatické
variace a Římské noci. Úspěch festivalu byl opět jednoznačný
– všechna představení byla beznadějně vyprodaná.
-BP-

Blahopřejeme
k narozeninám…
červen 2015
pan Jaroslav Kašpar (80 let)

Dětský den
14. června se ve sportovním
areálu sešli rodiče s dětmi, aby
oslavili tradiční Dětský den.
Zastupitelstvo opět nezklamalo a
zajistilo dětem příjemný program
plný soutěží a cen. Dětským
odpolednem provázela známá
dvojice komiksových hrdinů Asterix a Obelix. Zvláštní cena dva lístky na Koncert pro děti
Pražské komorní filharmonie
byla po napínavém pěveckém
klání
udělena
Davídkovi
Jeníčkovi z chatové osady, ale
ani ostatní děti neodešly s
prázdnou - veselí Galové
odměnili každého, kdo se odvážil
přihlásit do soutěže.
-BP-

Nebílovská grilovačka

Enigmatické variace – plakát
(zdroj: http://www.djkt-plzen.cz)

Svatojakubská pouť na Prusinách
Na Prusinách u kostela Sv. Jakuba se na konci července koná
už odnepaměti Jakubská pouť. Letos připadla na neděli 26.
července. Už třetím rokem jí předcházela páteční Pouťová
zábava (24. 7.), pořádaná nebílovským zastupitelstvem. Pod
stanem, který na zábavu zapůjčil Mikroregion Radyně,
probíhala taneční zábava, doprovázená oblíbenou skupinou
„Fajnovka“. Pořadatelé byli příjemně překvapeni úspěchem
celé akce – na pouťovou zábavu dorazilo letos přes 160 lidí
včetně návštěvníků z okolních vsí. Občerstvení zajišťoval p.
Luděk Lepší.
-BP-

6

Jako rozloučení s prázdninami se
29. srpna konalo ve sportovním
areálu ještě jedno odpoledne,
patřící
výhradně
dětem.
Tentokrát se role moderátorů
chopili sami zastupitelé a děti
byly neméně nadšené. Soutěž v
modelování i mikrofon, který byl
neomezeně k dispozici pro nové
pěvecké talenty, byly zárukou
příjemně stráveného dne. Večer
pak patřil dospělým, kteří se
mohli těšit na čerstvě ugrilované
dobroty v režii p. Luďka Lepšího.
-BP-
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Zámecké vinobraní proběhlo na prosluněném nádvoří nebílovského zámku

Haydnovy hudební slavnosti

Zámecké vinobraní

V rámci 23. ročníku Haydnových
hudebních slavností se 18. září v kostele
Sv. Jakuba na Prusinách konal
netradiční barokní koncert s názvem
FANDANGO. Tento španělský tanec,
původem z období baroka, propůjčil
svůj název hudebně-tanečnímu projektu,
který spojuje dvě cembala a tanec
s kastanětami. Ač byl tento druh umění
v 17. a 18. století běžně provozován,
v dnešní době je toto spojení celkem
ojedinělé. V projektu se představilo
dámské
česko-španělské
trio
cembalistky Petra Žďárská a Lucie
Guerra Žáková a světoznámá španělská
tanečnice a hráčka na kastaněty
Ludovica Mosca.
-BP-

19. září se na zámku v Nebílovech uskutečnilo
tradiční „Zámecké vinobraní“. Vinaři z Velkých
Pavlovic zde představili svoji letošní úrodu, nechyběl
ani stánek s občerstvením v podobě uzeného masa či
klobásy. Pořadatelé mysleli i na děti – za malý
poplatek si mohly vyrobit a odnést domů na památku
speciální ornament z barevného prášku. Příjemné
odpoledne proběhlo za doprovodu cimbálové muziky
a mužáckého sboru, kteří svým uměním dokázali
úžasně dotvořit nezapomenutelnou atmosféru
moravského sklípku. Že byla akce úspěšná, dokázalo
i velké množství návštěvníků, kteří vydrželi až do
večerních hodin, dokud muzikanti teprve nezačali
sklízet své nástroje. Jako upomínku na letošní
vinobraní si za vstupné 50,- Kč mohli návštěvníci
odnést skleničku na víno s logem Velkopavlovického
vinařství.
-BP-
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Sport
O pohár starosty obce
Hlavní utkání turnaje v nohejbale
"O pohár starosty obce" se konalo
22. srpna a účast byla opravdu
hojná. A to jak na straně
sportovců, tak na straně diváků. Je
vidět, že pro Nebílováky je
nohejbal cosi jako "národní sport",
a tak věrní fanoušci přišli své
reprezentanty houfně podpořit. V
turnaji se utkalo celkem 10 týmů,
často s velmi originálními názvy
(např. "My a strejda" nebo
"Mazlivé kočičky"). Vítězství
nakonec patřilo „Veteránům“ z
Rokycan, 2. místo obsadila
Losiná, nejúspěšnější nebílovský
tým "Šelmy" (V. Kašpar st.,
V. Kašpar ml., J. Přibáň) se umístil
na medailové 3. pozici. Pro
všechny hráče byl připraven
vynikající guláš od p. Josefa
Plocara.

Srpnový turnaj v nohejbale „O pohár starosty obce“

Všem zúčastněným gratulujeme!
-BP-

Neckyáda
Další z tradičních sportovních akcí v Nebílovech,
závody na originálních plavidlech, se konala 25.
července. Soutěžící se jako každý rok plavili přes
koupaliště pode vsí a každý se snažil, aby se
právě jeho plavidlo dostalo do cíle jako první.
1. místo P. Topinka, M. Štěpán
2. místo Ajšíp (chataři)
3. místo „Lábus a Rosák“
Gratulujeme!

Hasičské závody poprvé v Nebílovech
12. září hostily Nebílovy poprvé v historii
hasičské závody. Nová běžecká dráha, kterou
skvěle vybudoval SDH Nebílovy s finanční
pomocí obce, tak zaznamenala svou premiéru, a
to premiéru velmi úspěšnou. 14 soutěžních
mužských týmů a 3 ženské týmy znamenaly pro
diváky vynikající podívanou.
Je nutné zdůraznit, že nebílovští hasiči
si na organizaci svých prvních závodů dali
opravdu záležet. Na úvod soutěže předvedlo
svoje umění dětské družstvo hasičů, které bylo
v Nebílovech od letošního roku znovu
založené. Pak již následovaly samotné závody,
na kterých organizátoři nezapomněli zajistit
občerstvení ve stáncích, stojících v přímém
okolí závodní dráhy. Z druhé strany dráhy pak
stály stany, tvořící potřebné zázemí pro
jednotlivé soutěžní týmy. Soutěž probíhala
divácky atraktivně, přesto se nebílovští hasiči
postarali ještě o dramatický finiš, a to když

v samotném závěru soutěže museli startovat
dokonce natřikrát! Poprvé byl na vině ulitý
start, po kterém byl družstvu standardně
poskytnut druhý pokus. Při něm však zasáhlo
tzv. „Deus ex machina“ a v řadách poroty
selhala technika časomíry, čímž se napětí
vystupňovalo do maxima, když družstvo
muselo ještě jednou startovat. Fakt, že do třetice
se
tým
SDH
Nebílovy
vybičoval
k maximálnímu výkonu a mnohonásobně
vylepšil skóre z prvního pokusu, čímž se
vyšvihl až na vynikající 4. místo, byl skvělým
vyvrcholením celé soutěže. V kategorii ženy
pak tým Nebílov jednoznačně převálcoval
konkurenci.
Gratulujeme oběma našim týmům a
doufáme, že se po tak úspěšném startu můžeme
těšit na další, neméně dobré ročníky soutěže
dobrovolných hasičů.
-BP-

8

číslo 3

září 2015

Osobnost Nebílov

Jakub Mencl – motokrosový závodník
Jakub
Mencl,
sedmnáctiletý
student
SPŠ strojnické v Plzni, je
jedním
z
největších
příslibů
českého
motokrosu. Přes své
mládí má již dnes na
kontě
mnoho
celostátních ocenění.
Jakube, můžeš čtenářům
stručně vysvětlit, kterému
odvětví
motokrosu
se
věnuješ?
Věnuji
se
klasickému
motokrosu a jezdím krajské
přebory
i
juniorskou
republiku v kubatuře MX2
na stroji Suzuki 250 4T ccm.
Od kolika let vlastně jezdíš
motokros a co tě k němu
přivedlo?
Motokrosu se věnuju od 4,5
let a přivedli mě k němu
moji rodiče, kteří mi koupili
motocykl KTM 50 ccm.
A rodiče
motorce?

taky

jezdí na

Ne, nejezdí 
Tak ale mají asi k motokrosu
nějaký silný vztah..? Třeba
mě osobně by ani nenapadlo,
že motokros se dá jezdit už v
takhle nízkém věku...
Motokros se jim vždycky
líbil, jezdili se dívat na
závody a zkusili mi koupit
motorku. A já tomu propadl.
Tak to je bezvadné, že tě

dokázali
takhle
dobře
odhadnout
a
hlavně
nadchnout! Jakube, dřív jsi
jezdil za VVL Motokros Team
Hradiště, teď jezdíš sám za
sebe. Kdo tě tedy teď
připravuje na závody?
Trénovat jezdím sám, když to
čas dovolí, tak 2x týdně, a o
víkendech mám většinou
závody.
Motorku
mi
připravuje táta.
Kde trénuješ?
Většinou na různých tratích v
okolí, jako je Kramolín,
Merklín, Tupadly, atd.
Takže člověk si může zamluvit
kteroukoliv trať a tam si jet
kdykoliv trénovat, nebo je to
složitější? Co je vlastně
potřeba k tomu, aby člověk
mohl jezdit motokros?
Většinou si najdu na internetu
časy trénování na tratích a po
zaplacení poplatku může
trénovat každý. V první řadě
je potřeba konkurenceschopný
závodní stroj, motokrosová
výstroj a odvaha a chuť
soutěžit.
Tak odvahy je asi potřeba
skutečně dost - viděla jsem
několik záběrů z tvé jízdy a
musím říct, že na motorce
dokážeš dělat opravdová
kouzla. Nemáš někdy strach,
že se při tréningu nebo
závodech zraníš?
Jelikož motokros jezdím už 13
let, určitě nějaká zranění byla,
s tím se musí počítat, ale
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kdybych se bál, nemohl
bych dělat tenhle sport.
To máš pravdu. 13 let je
úctyhodná doba - dokázal
bys spočítat, kolik už máš na
kontě pohárů a medailí? A
co považuješ za svůj největší
dosavadní úspěch v tomto
sportu?
Pohárů mám 120 a můj
největší úspěch je ve třídě
85 ccm, kdy jsem vyhrál 2
roky po sobě celý seriál
Severních, Západních a
Východních Čech a získal
titul
přeborníka
pro
Západočeský kraj.
Máš v motokrosu nějaký
vysněný cíl? Co bys ještě
rád dokázal, trať, kterou bys
rád jel, nějaký top závod,
který tě láká, apod.?
Určitě bych se rád zúčastnil
mistrovství světa a zazávodil
si
s
profesionálními
závodníky.
Tak to budeme určitě držet
palce, aby se ti sen splnil :-)
A poslední otázka - co tě teď
v nejbližší době čeká?
V nejbližší době bych rád
odjel ještě 2 závody
mistrovství ČR juniorů, a to
v Horažďovicích (19. 9.) a
v Merklíně (26. 9.)
Tak ať se daří, hodně štěstí i
do budoucna a moc děkuju
za rozhovor!
Jo já taky moc děkuju 
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Zajímavosti
Kapiloly z nebílovské kroniky – 2. díl
Veliký pokrok v úpravě
obce stal se v posledních letech.
Nejdříve
napraven
největší
nešvar, který zde od věků
panoval. Postaven na silnici přes
potok most a tak konečně
přestalo skákání s kamene na
kámen, přičemž se také stalo, že
chodec s kamene sklouznul a
třeba i do potoka se svalil. Nové
stavby, které se v posledním čase
podnikaly, jsou již modernější,
úhlednější. Starší stavení se
zvyšovaly, došky shazovaly a vše
se krylo taškami. Staví se domky
nového typu, chalupy dle starého
typu již žádný nechce. Bývaly
chalupy dlouhé, neboť mimo
světnic stával pod jedním krovem
chlév, někde komora i stodůlka.
To se již nedělá, staví se vilové
domky,
nejvíce
s obytnou
místností v podkroví. Za mé
paměti byly střechy téměř
napořád kryty slámou. Jen
chalupy, které byly požárem
stiženy, byly kryty taškami.

Nejdéle se v původní podobě
udržely dřevěné baráčky na
Hliništi, a to č. p. 19a), 19b),
20, 22a, 22b). Číslo 21 opravil
hospodář Jan Šmolík, když
baráček od M. Hajšmana
koupil. Také ještě několik čísel
zbořeno. Č. p. 19a) koupil od
Alžběty Maškové Jos. Plocar,
vedlejší soused i se zahrádkou
a baráček rozbořil. Č. p. 19b)
zbořil majitel Vojt. Albl a
místo se zahrádkou koupili
manželé Frant. a Zdeňka
Keslovi a se svojí zahrádkou
spojili. Č. p. 22a) koupil od
dědice Jana Kašpara č. p. 5
Boh. Kasl č. 21, který vystavěl
na tom místě kolnu. Č. p. 22b)
rozbořil Mart. Hajšman, který
žije v konkubinátě s majitelkou
této chalupy a vystavil domek
u cesty na místě, kde stávala
stodůlka patřící k tomuto číslu.
Nepěkný dojem činí
tady č.p. 26, jehož hospodáři
vystavěli si r. 1957 domek

mezi č. p. 62 a 42. V č. p.
26 je kancelář JZD a
v chlévě si majitelé drží
krávu. V čele budovy je
spadaná omítka, na stodole
jsou strhané došky, na
dvoře
nepořádek.
Každopádně stihne to číslo
osud chatrčí z Hliniště, o
nichž píši shora. Bude
někdy na tom místě pěkná
zahrada a o statku „U
Brožů“,
později
„U
Zvoníčků“ nebude ani
památky.
K lepšímu vzhledu
obce
nemálo
přispěla
úprava potoka, t. j. jeho
vedení pod zemí. Také
kanalizace zde provedená,
aby přívaly, které za
velikých lijáků zde dělaly
zmatek a škodu, více
neškodily, běží tedy voda
rourami spodem. Rokle od
zámku po pravé straně
silnice jest zavežená a
REDAKCE

náves urovnaná, k tomu pěkně
upravené domky kolem, že je
radost po návsi se rozhlédnouti.
Minulost vesničky Nebílov není
radostná. Různá neštěstí se zde
přihodila, nehody, soudy, někde
býval i hlad. A co se tu na těch
baráčkách vystřídalo majitelů! A
v každé komůrce nájemník. A
výdělky? Ty bývaly chudé mimo
let sedmdesátých min. století.
Nemůžeme se divit, že utíkali
houfně do Ameriky hledat lepší
život, než jim daly jejich
Nebílovy.
Ještě za mé paměti byly
zde panské budovy, t. j. čísla 2,
40 a 23, kryty šindelem. Č. p.
stojí na půdě obecní, panské a jen

několik na půdě selské. Za
parcelace velkostatku přidělen
byl obci lán pozemku „Za
Bendojc“ na stavební místa,
která jsou již zastavena.
V přítomné době staví se na
Želně.

-Zdroj článku: František
Kesl: Pamětní kniha obce
Nebílov, 1960-
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