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Vážení spoluobčané,
vítáme vás na stránkách prvního čísla roku 2018. Jak všichni víte, v tomto roce
si připomínáme významné výročí našeho státu – 100 let od založení samostatné
Československé republiky. V celé zemi probíhá nepřetržitý celoroční program,
jednotlivé kraje nachystaly vlastní kulturní projekty k oslavám narozenin naší vlasti.
Například celostátní projekt „Sto let republiky, 130 let v pohybu“, který pořádá Klub
českých turistů, nabízí od března do října pohyb na čerstvém vzduchu spojený s výlety
za kulturou. Ani plzeňský kraj za ostatními kraji nezaostává – naopak, plzeňské kulturní
projekty na oslavu stoletého výročí republiky mají patřit k nejrozsáhlejším a
nejnabitějším.
V tomto jubilejním roce nezůstanou s oslavami pozadu ani Nebílovy, ačkoliv se
vznikem republiky tentokrát souvislost nehledejte. Zastupitelstvo obce totiž naplánovalo
na rok 2018 SRAZ NEBÍLOVSKÝCH RODÁKŮ. Letošní rok nezvolila obec náhodou
– uplyne totiž přesně dvacet let od posledního srazu rodáků, který proběhl v roce 1998.
Nejen rodilí Nebílováci se tak mohou těšit na bohatý kulturní program na zámeckém
nádvoří, který bude oslavy provázet. Kromě jiného bude pro veřejnost otevřené
soukromé mini muzeum historických zemědělských strojů u Česalů (viz článek na str.
7), pro všechny občany bude jako atrakce celý den jezdit po obci historický autobus či
koňské spřežení, a spoustu dalších překvapení. Rozhodně je na co se těšit a vřele
doporučujeme si tuto velkolepou událost nenechat ujít!
Tak trochu v souvislosti s hlavní akcí roku proběhne letos v září také přivítání
těch nejčerstvějších nebílovských rodáčků. Vítání občánků se tak zároveň stane i
symbolickým rozloučením s uplynulým volebním obdobím, protože v říjnu nás již čekají
nové komunální volby a s nimi i konec čtyřletého snažení našich zastupitelů o
zvelebování nebílovské obce. Pak už bude záležet jen na vás, nebílovských občanech,
jestli zastupitelstvo obstálo ve svém náročném úkolu a jestli jim správu obce svěříte i na
další volební období.

S přáním krásných májových dní
MgA. Barbora Prokopová
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„Zakletá“ ČOVka – probudí se už?
Čistírna odpadních vod
je v Nebílovech stále tématem
číslo jedna, a to už několik let.
Kalamity a nečekané problémy
se jí rozhodně nevyhýbají,
přesto se zdá, že tentokrát
konečně svítá naděje, že odteď
už bude s ČOV na dlouhou
dobu klid.
Stará ČOV byla již
delší dobu nevyhovující a bylo
třeba situaci řešit rozsáhlou
rekonstrukcí a intenzifikací.
V roce 2016 získala
obec na tuto rekonstrukci
dotaci a zdálo se, že zdárné
opravě a renovaci staré čističky
již nic nemůže stát v cestě.
Opak byl bohužel pravdou.
Firma, která vyhrála
výběrové řízení, se projevila
jako
problematická
hned
v začátku neustálými odklady
zahájení prací na čističce, které
byly původně naplánované na
začátek roku 2017. Když se
tedy firma v květnu toho roku
konečně pustila do práce, hned
cca po týdnu byla opět
nenadálou
kalamitou,
způsobenou
nedodržením
stanoveného
pracovního
postupu, rekonstrukce opět o

měsíc odložena.
Napodruhé už se
zahájení prací povedlo a
pomalu
ale
jistě
se
rekonstrukce
posouvala
k úspěšnému konci.
První
termín
dokončení prací byl stanoven
na září 2017. To se velmi
brzy ukázalo jako nereálné a
termín byl přesunut na konec
roku.
A když byl tedy
v březnu
2018
konečně
spuštěn zkušební provoz
zrenovované
nebílovské
čističky, všichni přihlížející
mohli jen se zděšením
sledovat, že po celém roce
peripetií s rekonstrukcí vana
staré čističky nevydržela
nápor na ní kladený a začala
prosakovat.
Po tom, co se
ukázalo, že původní jímka
denitrifikace a aktivační
nádrže čističky je poškozená,
bylo na zastupitelích, jak
danou situaci vyřeší –
možností bylo více a bylo
třeba rozhodnout, kterou
z nich zvolit.

Aktuální sdělení
6. května se v ranních a
dopoledních hodinách koná
každoroční
Pouť
na
Planinách.
12. a 13. května proběhne
v Nebílovech
Svoz
nebezpečného
a
velkoobjemového odpadu.
18. května se koná další
hromadný
výlet
pro
nebílovské občany. Více
informací v článku (viz níže).
19. května pořádá obec
Rybářské závody v 8:00
hodin na hrázi obecního
rybníka.
9. června se bude konat na
zámeckém
nádvoří
Sraz
nebílovských
rodáků.
Pozvánku na akci naleznete na
str. 10
27. července proběhne tradiční
Pouťová zábava na Prusinách
u kostela sv. Jakuba. Na ní
bude jako každý rok navazovat
Jakubská pouť, která se koná
následující neděli, tedy
29. července.

Pokračování na straně 3

Další hromadný výlet pro nebílovské občany
18. května 2018 se občané Nebílov mohou těšit na další hromadný výlet, pořádaný naší
obcí. Tentokrát je na programu návštěva zámku Chyše, na kterém v roce 1917 pobýval jeden
z nejvýznamnějších českých spisovatelů – Karel Čapek. Jemu je věnovaná i stálá expozice na
zámku – „Karel Čapek a západočeský kraj“. Po prohlídce zámku bude k dispozici zámecký
pivovar, ve kterém bude možnost příjemně poobědvat.
Obědem však plánovaný program rozhodně nekončí, druhá polovina výletu bude směřovat
na hrad a zámek Bečov, který je unikátním souborem historických budov od pozdního středověku
přes baroko až do klasicismu.
Zájemci o výlet se mohou hlásit na OÚ Nebílovy u paní Kučerové. Počet míst je omezen!
Sraz účastníků je 18. 5. 2018 v 8:00 před obecním úřadem.
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Zakletá ČOVka…
Dokončení ze str. 2

Nakonec bylo rozhodnuto nově
vybetonovat
celou
stávající
nádrž
denitrifikace a aktivace AN1 čističky, čímž
se prakticky vytvořila nová nádrž v té
stávající
bez
nutnosti
složitého
odstraňování staré netěsnící vany. Sice se
tím zmenší objem původní aktivační
nádrže, ale to je možné vzhledem k tomu,
že po rekonstrukci zůstal v nádrži
nepotřebný prostor denitrifikace, který se
měl původně zrušit. Takto se prostor využil
k tomu, aby nahradil betonováním ztracené
kubické metry a objem aktivační nádrže
tudíž zůstane stejný.
Nové
spouštění
ČOV
je
naplánované na 5. června tohoto roku.
Budeme si držet palce, aby už žádná
katastrofa do té doby nenastala a „zakletá
princezna“ ČOV se konečně probudila.
-BP-

Oprava průtahu obcí a výstavba chodníku
mělo proběhnout v jarních měsících tohoto
roku.
Na
opravu
komunikace
přímo
navazoval další velký projekt zastupitelstva, o
který obec usilovala již mnoho let. Tím
projektem je chodník, vedoucí podél
hlavního průtahu obcí v úseku od zastávky
u rybníka nahoru k zámku. Tento úsek je pro
chodce pro svou nepřehlednost velmi
nebezpečný - obzvlášť pro děti, které se vracejí
autobusem ze školy a jdou pak ze zastávky
samy domů.
Výstavba chodníku je důležitým
počinem zastupitelstva v oblasti zvyšování
bezpečnosti v obci a v současné době probíhá
jeho dokončování. Na tento projekt získala
obec dotaci, která významně snížila obecní
rozpočet, vyčleněný na výstavbu chodníku.
Ušetřené peníze může obec investovat do
dalších projektů, zvyšujících spokojenost
nebílovských občanů.

V loňském roce zprostředkovala Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje opravu hlavní
pozemní komunikace, vedoucí napříč obcí.
Stavební firma, která rekonstrukci prováděla,
odvedla práci v až rekordně krátké době.
Komunikace opravu již delší dobu potřebovala a
spokojenost by tedy měla být na místě.
Bohužel se ukázalo, že rekonstrukci
bude třeba rozšířit o odtokový kanál, který se při
původní opravě neřešil, ale který se ukázal být
v úseku mezi zámkem a koncem obce
nezbytným. K odvodňování silnice měla v této
části sloužit nezpevněná krajnice podél silnice.
Bohužel však postupně dochází k jejímu
vymílání, což má za následek odplavování
vymletého materiálu dolů k zámku, a tam
postupné ucpávání kanalizace.
Starosta se rozhodl tuto nepříjemnost
neprodleně řešit a znovu kontaktoval Správu a
údržbu silnic. Ta jednala s obcí velmi vstřícně a
nabídla obratem řešení problému vydlážděním
zpevněného žlabu podél tohoto úseku silnice
žulovými kostkami. Zpevňování krajnice by

-BP-
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Hraniční kámen Nebílovského panství
V sedmdesátých
letech
minulého století byla v polích na
severovýchod od obce Nebílovy
nalezena cenná historická památka hraniční kámen, který označoval
hranici
Nebílovského
panství
v dobách, kdy na něm vládl Adam
Heinrich von Steinau. Kámen vyoral
z pole, zvaného „Pod Jalovčí“, pan
Josef Kašpar st. a přemístil ho na
okraj lesa „Obec“. Zde stál až do
letošního roku bez povšimnutí a
postupně chátral.
Hraniční kameny (nebo také
hraničníky či
mezníky)
byly
používány už za dob císaře Josefa,
který jako první panovník zavedl
jasné
vyměření
a
označení
katastrálních
území.
Jednotlivé
pozemky byly vytýčeny právě
hraničními kameny, které na sobě
nesly označení příslušného území,
letopočty, názvy území, popřípadě i
erb nebo jiné označení majitele.
Hraniční
kameny
jsou
cennými
historickými
artefakty
především proto, že jich postupem
času stále ubývá – ať už poničením
zemědělskými či stavebními stroji,
zasypáním zeminou v důsledku
terénních úprav při pozemkových
změnách, nebo prostými krádežemi.
V letošním
roce
byl
nebílovský hraničník na popud
zastupitelstva
kompletně
zrestaurován a prozatímně umístěn
nad zámek k silnici, odkud je dobře
vidět při projíždění obcí. Otázkou
zůstává, co s ním bude dál – objevují
se totiž dva protichůdné názory,
z nichž každý má své pádné
argumenty.
První názor je nechat ho tam,
kde je, popřípadě pro něj nalézt jiné
vhodné viditelné místo v obci.
Důvody jsou prosté – obec vložila do
restaurování kamene energii a
finance z toho důvodu, aby tuto
památku mohla vystavit k prohlížení,

z čehož logicky vyplývá vystavit
kámen na co nejpřístupnějším
místě uvnitř obce. Další důvod je
pak ještě prozaičtější – když bude
hraničník všem na očích, je méně
pravděpodobné, že ho někdo
odcizí.
Druhý názor je vrátit
kámen zpět na původní místo.
Důvodem je nezpochybnitelný
fakt, že přemístěním z původního
stanoviště bohužel kámen ztrácí
velkou část své historické
hodnoty. Tento argument by byl
skutečně nevyvratitelný, ale
pouze v případě, že by bylo
původní stanoviště skutečně a
přesně
známé.
V opačném
případě je jeho přemístění na
přibližné
místo
stanoviště
víceméně
zbytečné
a
kontraproduktivní – hodnotu
kamene to nevrátí a zřejmě
zůstane otázkou, jak často si
zájemci udělají výlet za hranice
Nebílov kvůli zhlédnutí mezníku
a především jak dlouho by zůstal

4

bez dozoru na místě a
netknutý…
Vzhledem k tomu, že
kámen
byl
nalezen
zahrabaný v poli, kam se
zřejmě
dostal
vlivem
různých sesuvů půdy, ať už z
důvodu
živelných
nebo
lidských zásahů, není již
bohužel pravděpodobné, že
by někdo mohl přesně určit
místo, kde byl hraničník
umístěn svým původním
majitelem.
V každém případě je
skvělé, že nebílovští mají
nyní další historický artefakt,
který mohou v jeho nově
nabyté kráse obdivovat a
nechat
na
sebe
jeho
prostřednictvím
dýchnout
příjemný a magický závan
minulosti.
-BP-
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Vyjednávání o obecním bále
Posledním
nesplněným
bodem
předvolebního programu našeho zastupitelstva je
zajistit obnovení tradice obecních bálů na
zámku. Ty se v dřívějších dobách konávaly
každoročně v prostorách tanečního sálu v zadní
budově zámku Nebílovy. Poté, co byl taneční sál
nově zrekonstruován, zrušil zámecký kastelán
tyto plesy z důvodu obav o novou podlahu v sále
a především o vzácné nástěnné malby, které byly
taktéž nově zrekonstruovány a jejichž poničení
by způsobilo nenahraditelnou ztrátu.
Jelikož však Nebílovy nevlastní jiné
prostory pro konání každoročního slavnostního
plesu a zastupitelstvo by rádo tuto příjemnou
kulturní tradici obnovilo, pokračují vyjednávání
se zámkem ve snaze nalézt přijatelné podmínky
pro obě strany.

Během čtyřletého volebního období
zastupitelstvo
kontaktovalo
postupně
regionálního ředitele národního památkového
ústavu (NPÚ), generálního ředitele NPÚ,
ministra kultury a náměstka ministra kultury.
V dubnu tohoto roku podnikli
zastupitelé cestu až do Českých Budějovic,
kde se sešli s ředitelem NPÚ, aby osobně
jednali o tomto problému. Pan ředitel byl
v jednání velmi vstřícný a naznačil, že do
budoucna by nemuselo být definitivně
vyloučeno, že by se sál pro ples jednou
neuvolnil. Snad tedy můžeme mít alespoň
naději, že se v blízké budoucnosti opět
dočkáme krásných obecních plesů v ještě
krásnějších prostorách Nebílovského zámku.
-BP-

Výstavba kanalizace v
nové obytné zóně

Nové dotace pro obec
Naše zastupitelstvo opět slavilo
úspěchy při účasti na dotačních řízeních. Po
skvělém úspěchu s dotací na ČOV nyní
získalo další dvě dotace. První z nich je na
výše zmíněný chodník (viz článek na str. 3)
ve výši 400 000,- Kč, další dotace poputuje
do resortu kulturních památek.
Zastupitelstvu se totiž podařilo získat
dotaci na opravu sousoší a kapličky
Nejsvětější Trojice, které patří mezi
nejvýznamnější nebílovské památky. Dotaci
ve výši 100 000,- Kč obec využije ke
kompletnímu restaurování tohoto památníku,
pocházejícího zhruba z poloviny 18. století.
Jak jsme vás informovali v minulém
čísle, pozemek pod Trojicí dlouhou dobu
patřil k předenickému katastrálnímu území.
Zastupitelstvu Nebílov se koncem roku 2017
podařilo konečně vyřídit nové zaměření
pozemku a změnit zápis v katastru tak, aby
známá nebílovská památka byla oficiálně
uznaná jako majetek obce Nebílovy. Na
základě tohoto počinu může také obec
konečně svobodně s objektem manipulovat a
nechat ho zrestaurovat tak, jak si zaslouží.
-BP-

Majitele parcel ve spodní části nové
obytné zóny jistě potěší, že se již začala
budovat poslední větev kanalizace, která zajistí
jednoduché napojení téměř všech těchto parcel
k naší nové ČOV. Původním řešením totiž bylo
připojení těchto parcel ke stávající kanalizační
větvi pomocí výtlaku. Pro nezasvěcené to
znamená pořídit drahé přečerpávací zařízení pro
každou parcelu zvlášť na náklady majitelů
pozemků. Vybudování gravitační kanalizační
přípojky je tudíž nejoptimálnějším řešením.
Ve výběrovém řízení pro realizaci
tohoto projektu byla vybrána firma Kanalizace
a vodovody Starý Plzenec, a.s., která je zároveň
provozovatelem naší ČOV. Zastupitelé tuto
firmu zvolili nejen pro její nejnižší nabídku, ale
také pro celkovou znalost situace v obci.
Termín dokončení kanalizační větve byl
stanoven na červenec 2018.
-BP-
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Rybářský řád Obce Nebílovy
pro obecní rybník parc. č. 70 k k. ú. Nebílovy
1) Lovná sezóna:

způsobem „CHYŤ A PUSŤ“
od 1. března 2018 do 30. listopadu 2018

2) Doba lovu: březen, duben 7:00 - 20:00
květen – srpen 6:00 – 23:00
září – listopad 7:00 – 19:00
3) Rybolov je povolen pouze u hráze rybníka
4) Povinnosti rybáře: Chytat je povoleno na dva pruty, vybavené každý jedním návazcem.
Zakázaný způsob lovu je na srkačky.
5) Při lovu s krmítkem musí být průběžná montáž
6) Každý lovící musí být vybaven podložkou pro úlovek, podběrákem a vyprošťovačem háčků
(peánem)
7) S každou ulovenou rybou se musí zacházet šetrně, nesahat suchou rukou, neházet do vody z výšky a
nedávat mimo předepsanou podložku. Chovat se šetrně k prostředí. Po ukončení lovu uklidit lovné
místo od odpadků a vrátit do původního stavu.
8) Rybářům do 15 let je povolen lov za přítomnosti osoby starší 18 let maximálně na jeden prut s jedním
návazcem.
9) Rybářům od 15 let je povolen lov na dva pruty vybavené pouze jedním návazcem.
POUČENÍ: Budeme dbát, aby rybářský řád byl dodržován a namátkově rybáře kontrolovat. Při
opakování přestupku bude povolenka odebrána a tím se ukončí lov dotyčného přestupce. Je nutno, aby
si tento řád každý řádně přečetl, aby nedocházelo k neznalosti rybářského řádu a tím i k jeho
porušování.
POVOLENKY: Budou vydávány na OÚ Nebílovy. Povolenka na rok 2018 je zpoplatněna 300,- Kč na
rok. Dětem do 15 let bude povolenka vydána pouze se souhlasem a podpisem zákonného zástupce, a to
zdarma. Povolenka je nepřenosná.
Rybářský řád bude pro každý rok aktualizován a včas vyvěšen na vývěsní tabuli u rybníka.
Ostatní ustanovení se řídí rybářským řádem ČRS.
Za Obec Nebílovy: František Topinka, starosta obce
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Česalovic RETRO muzeum

Historii místního mini muzea začal kdysi
psát děda Josef Česal. Pořídil první traktory Zetor
15 a Zetor 25A, které si sám zrenovoval a používal
k práci. Postupem doby se scházela spousta věcí,
které se přestaly využívat, ale ukládaly se do
stodoly, „co kdyby se náhodou ještě využily“.
Stejně tak přibývalo práce a děda pořídil traktor
další, tentokrát Zetor 6911, poměrně silnější a
novodobější traktor, který však potřeboval dát
dohromady snad ještě více, než ten první. I přiložily
ruce k dílu všechny tři generace.
V letech 2008-2009 se na renovaci podílel i
syn Pavel a vnuk Martin. Ze zetoru 6911 se pak stal
traktor, který je využíván dodnes, zejména na práci
(hrabání sněhu, vožení všeho možného na valníku,
taženém za traktorem, ale třeba i stavění májky či
jako exponát při Slavnostech jablek). Jak tak stály
ty dva traktory vedle sebe ve stodole, najednou se
zdál ten starší 25A takový nijaký a „ošklivý“,
možná i proto začala i jeho renovace v roce 2010, a
to ne již pro pracovní účely, ale pro účely výstavní.
Renovoval se proto do původní podoby, aby se
podobal těm, které kdysi vyjížděli z fabriky.
Ne vždy jde život tak, jak bychom si přáli.
Zetor 25A v plné své kráse už děda Josef bohužel
neviděl. Ale možná i ve snaze dokázat dědovi, že
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dalším generacím něco předal, dokončili Zetor
25A Pavel s Martinem sami a dnes ho mohou
obdivovat lidé na nejedné traktoriádě. Začala
tím i éra dalších oprav a renovací. V roce 201416 prošel celkovou renovací Zetor 15, dnes asi
největší chlouba a ten z nejobdivovanějších na
všech výstavních akcích.
Všechny traktory jsou plně funkční, na
Slavnostech jablek to dokázal také tento Zetor
15, který v roce 2016 poháněl velkou
historickou mlátičku (vystavovanou spolkem
z Brnířova) a v loňském roce šrotovník, který již
také patří do sbírky rodiny Česalů.
Ani dnes neusínají u Česalů na
vavřínech. V roce 2017 byl zakoupen další
traktor Zetor 25K v hodně zuboženém stavu, ale
nebyla by to zdejší garáž a vynalézavost, aby se
ho nepokusili vzkřísit. Hned v létě se traktor
začal rozebírat a věřme tomu, že se v letošním
roce 2018 dočkáme jeho první prezentace v plné
své historické kráse.
Jak tomu občas bývá, jeden odejde a
ostatní teprve pak zjišťují, jaké poklady jim tady
dotyčný zanechal.
Pokračování na str. 8
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Kultura, sport
Česalovic RETRO muzeum
Dokončení ze str. 7

Při generálním úklidu stodol, půdy a dalších
zákoutí po dědově smrti se našly nejrůznější stroje,
nářadí, nástroje a vůbec věci, které se v dnešní době již
prakticky nevyužívají. Všem přišlo líto se takových
věcí zbavovat, možná i proto, že za pár let další
generace budou jen tápat, s čím se pracovalo a na co
které věci bývaly.
Možná Slavnosti jablek, možná něco jiného,
ale obdiv lidí, kteří chválili renovaci tažné koňské
sekačky, pluhů za koně, nebo se zastavovali u dalších
retro věcí, které při Slavnostech zdobily valník mezi
Česalovic historickými traktory, i rozhodli se u Česalů
zbudovat místnost, kde se tyto historické věci budou
moci obdivovat i během celého roku.
Na konci roku 2016 bylo místo staré
králíkárny a chlívku zbudováno malé retro muzeum.

Od té doby známí i neznámí lidé chodí,
obdivují a nosí další věci, které muzeum ještě
postrádalo a které kdo doma našel. Najdeme tu tak
staré hoblíky, sekery, sekáčky, pily, ošatky, mlýnky,
hodiny, váhy, vědra, akordeón, valchu, chomouty,
demižony, radia, obrazy, ale také elektromotor
Křižík po celkové renovaci v roce 2017, či motorky
JAWA – ČZ, které prošly částečnou renovací v roce
2006 a nyní čekají na generální opravu.
Přijďte se podívat i vy, co se skrývá
v Česalovic RETRO muzeu i v přilehlé stodole, a co
je v následujících letech mimo jiné čeká. Ze
zakoupených, ale zatím na renovaci čekajících
objektů, můžeme slíbit kultivátor, hrabicovou
sekačku obilí, tažnou sekačku Melichar a další věci,
které kdo daruje nebo levně prodá.
Mgr. Barbora Tolarová

Zetor 15

Tažná koňská sekačka

Zetor 15 s mlátičkou

Zetor 25A na traktoriádě

8

číslo 9

květen 2018

Kultura, sport
Rybářské závody
V sobotu 19. května pořádá
obec již druhý ročník rybářských
závodů. Po velmi úspěšném prvním
rybářském klání obec neváhala využít
příležitost a vrhla se směle do
organizace dalšího ročníku.
Závody se budou konat mezi 8.
a 13. hodinou, zápis soutěžících bude o
hodinu dříve – tj. v 7:00. Startovné činí
200,- Kč na osobu, počet soutěžících je
omezen na maximálně 50 rybářů.
Zájemci se mohou registrovat u pana
Jiřího Kubišty.
Hodnocení soutěžících bude
podle největšího úlovku, každý
soutěžící je povinen přinést si svůj
prut, podběrák, podložku pro úlovek a
peán na vyprošťování háčků. Je
zakázáno lovit na srkačky.
Pro soutěžící jsou připraveny
zajímavé ceny, občerstvení na místě
bude zajištěno.
Srdečně jsou zváni nejen
odvážní rybáři, ale samozřejmě i
obecenstvo.
-BP-

Letní nohejbalové turnaje
Během letních měsíců se můžete těšit na tradiční
nohejbalové turnaje, patřící mezi nejnavštěvovanější
sportovní akce. Nebude chybět turnaj „Memoriál Václava
Tomrdleho“, ani turnaj „O pohár starosty obce“.
Termíny nohejbalových akcí zatím nejsou známé,
ale budete o nich včas informováni prostřednictvím
webových stránek obce nebo vývěsní tabule u OÚ.

Nebílovský mariáš
16. 12. 2017 na OÚ Nebílovy
1. místo – Miroslav Kudler (Plzeň)
2. místo – Janda Kubík (Klatovy)
3. místo – Jiří Hrdlička (Rokycany)

Turnaj v mariáši – memoriál J. Kašpara
1. dubna 2018
1. místo – Václav Voděra (Plzeň)
2. místo – Jaroslav Pánek (Ralsko)
3. místo – Václav Hobl (Vlčice)
Gratulujeme všem oceněným i zúčastněným!

24. února 2018 se konal Dětský maškarní bál v hostinci „U Bendů“
Kromě Pejska a Kočičky na děti čekaly četné soutěže o sladké odměny.
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Kultura, sport

Obecní úřad Nebílovy
Vás zve na

Sraz rodáků
dne 9. 6. 2018 ve 13:00 hod.
na nádvoří zámku v Nebílovech

Bohatým programem Vás bude provázet Petr Jančařík, večer bude následovat taneční
zábava se skupinou Asfalt. Občerstvení bude zajištěno po celý den.
Prosíme naše občany, kteří mají kontakt na rodáky v obci již nebydlící, aby sdělili
jejich adresu paní Kučerové na OÚ pro zaslání pozvánky, nebo je rovnou osobně
pozvali. Přes veškerou snahu se může stát, že s pozvánkou na někoho zapomeneme.
Děkujeme vám za ochotu.
10
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Společenská rubrika
Významná výročí, události a jubilea
Blahopřejeme
k narozeninám…

Narodili se…

leden 2018

Václav Šíma

paní Marta Matoušková (82 let)

listopad 2017

paní Blažena Špelinová (86 let)

Kristin Osičková

paní Drahoslava Kašparová (80 let)

březen 2018

únor 2018

Vojtěch Topinka

říjen 2017

paní Zdeňka Alblová (82 let)
paní Věra Koubková (93 let)
paní Božena Strnadová (82 let)

Opustili nás…

pan Vladislav Škrábek (91 let)
prosinec 2017
pan Lumír Vágner (80 let)

paní Jarmila Kopecká († 90 let)

paní Jarmila Balounová (90 let)
leden 2018
březen 2018

paní Květoslava Bendová († 92 let)

pan Oldřich Volešenský (83 let)

únor 2018

pan Vlastimil Kašpar (85 let)

pan Josef Tůma (72 let)

duben 2018

paní Anežka Kučerová († 93 let)

pan Václav Karman (82 let)
pan Jan Brejcha (87 let)

῀ Rodině i blízkým
upřímnou soustrast ῀
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Zajímavosti
Kapitoly z nebílovské kroniky – 8. díl

R. 1889
Dne 9. června odbýval se
v Blovicíchvýroční trh. Pěkný
den přilákal mnoho lidí, kteří
chtěli svoje potřeby na trhu
nakoupiti. Po poledni přihnaly se
od severovýchodu mraky a ty se
nad Blovicemi otevřely, chrlíc
spousty vod. Lidé z trhu hledali

úkryt, kde mohli. Blesk sjížděl
za
bleskem
k zemi
za
ohlušujícího
hřmění.
V pivovaře sjel blesk komínem
do místnosti lidmi obývané a
několik osob popálil, nejvíce
paní Kolářovou ze Žďára.
Potoky vody tekly po
náměstí, plachty nad krámy
voda promočila a kde tyto vítr
strhal, lilo do zboží. Naříkání a
spínání rukou nemělo konce.
Když se v přírodě trochu
utišilo, vycházeli lidé z úkrytů,
aby se domů navrátili. Sotvaže
se počalo v trhu opět prodávat,
již se jiná mračna přihnala,
horší
prvých
od
severovýchodu. A s větší ještě
silou
řádila
průtrž
s krupobitím. Lidé podruhé
hledali úkryty. V průjezdech
domů a předsíních bylo lidu
nabito. Prodávači házeli zboží
do beden celí umoklí a zoufalí
nad zbožím, které když nebylo
docela zkaženo, jistě bylo

znehodnoceno.
Po
částečném utišení živlů
počali lidé rychle do svých
domovů se rozcházeti,
neboť slyšeli, že tu neb tam
bylo bleskem zapáleno.
Sotva
někteří
vyběhli
z města ven, již se opět
zastavovali
nerozhodně
otálejíce, neb již se mraky
od Spáleného Poříčí opět
valily. Příchod tohoto
mračna byl v Blovicích
ohlašován troubením ze
Želví hory. Zase lidé rychle
do úkrytů zalézali. Z těchto
mraků úderem byl zapálen
v Chocenicích
panský
pivovar, z něhož sloup
dýmu v povětří děsně se
vyjímal. Jak se bouře
trochu přehnala, již lidé
spěchali k domovům, ať už
prý to je jak Pán Bůh dá,
neboť každý trnul strachy,
nestalo-li se doma nějaké
neštěstí

R. 1890
Dne 5. srpna přihnala se ze strany
severovýchodní šedá mračna a po
dvě hodiny chrlila vodu na širý
kraj. V Nebílovech na několika
místech kolem potoka učinily
přívaly vody zmatek a spoušť a
ustrašeným obyvatelům nadělaly
dosti starostí. Touto průtrží zle se
rozvodnil Vintířův potok, který
ubíhá od Letin přes Drachkov,
Újezd a Seč k Domyslicům, čímž
podemlel a zničil most přes
erární silnici v Seči. Dále
podemlel železniční most u
Domyslic a kus klenby se sesulo.
Po jedenácté hodině večerní jel
tudy osobní vlak od Blovic
k Plzni, aniž měl kdo tušení, co

se v noční tmě s mostem stalo.
Když vlak na ono nebezpečné
místo přijel, rozhodil uvolněné
koleje a zřítil se na obě strany
z náspu dolů. Lokomotiva a dva
vozy za ní byly strženy na
stranu
k Seči,
jiný
k Domyslicům, některý na
náspu zarytý zůstal stát. Mezi
lidmi, kteří zůstali neporušení,
nastal zmatek, neb v té tmě
nevěděli, co se děje a kde jsou a
nedbajíce o své věci, každý se
chtěl dostat ven.
Týž vlak, který jel
z Vídně do Plzně, vezl 78 osob,
z nichž na místě 4 zemřely, 10
bylo těžce a 30 lehce raněno.
Mezi mrtvými byl topič a za

několik hodin zemřel řidič
vlaku po opaření ve
hrozných
bolestech,
jménem
Černý
z Budějovic, dále Barbora
Kolářová, 57letá manželka
Konduktéra státních drah
v Plzni,
která
byla
navštívit syna ve Vídni.
Z téhož vozu vytažená
byla holčička k nepoznání
zohavená. Ubožáček ještě
dýchala a s námahou
zašeptala: „Maminko.“ Za
krátko pak zemřela. Pak
bylo vytaženo z trosek
tříměsíční děcko, rovněž
pohmožděné, které cestou
do Nezvěstic skonalo.

Dokončení z min. čísla

Toto hrůzné neštěstí stalo se na
den sv. Jana Nepomuckého. Bylo
to v pátek, v Lukavické zámecké
kapli konala se poutní slavnost.
A odpoledne pak v obcích po
širém okolí všude taneční
zábavy. Že ta zkáza na ubohý lid
přišla, přičítali lidé tehdy tomu,
že je Bůh trestal za to, že v pátek,
v den, kdy byl Pán Ježíš
ukřižován, se při muzikách
veselili. Od té doby, když svátek
připadl na pátek, nikde žádné
zábavy nebyly.
POVODNĚ II
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Jeho matka dána do nemocnice
se zlomenou rukou. Mrtví
odvezeni do Domyslic.
Toto místo neštěstí
bylo po několik dní lidmi
z blízka i z daleka houfně
navštěvováno,
takže
dva
výčepníci, kteří tu příležitost
využili, měli co dělat, aby
žíznivým
návštěvníkům
posloužili.
1890
Tento rok byl velice mokrý,
bouřky, průtrže mračen nebo
lijáky byly skoro denně.
Následkem toho rozvodnily se
vodní toky a ze všech stran
bylo slyšet nářky nad škodami,
které voda nadělala. Největší a
nejznámější pohroma byla na
Vltavě,
která
v Praze
podemlela a strhla část
starobylého Karlova mostu. To
bylo dne 4. září.
R. 1895
Dne 29. července vystoupila od
ještě kdo mohl, v chvatu
ujížděl na pole pro obilí, vždyť
je fůra dobrá, když se zachrání
před vytlučením. Nad Únětici
padaly kusy ledu. Zkázonosná
mračna
postupovala
ku
Střížovicům, Chlumu a dále na
okres
Rokycanský
a
Příbramský. Všude bylo zle,
ale kolem Domyslic snad bylo
nejhůře. Každý, kdo měl suché
obilí na poli, vyjel před bouří
v předpokladu, že než se
přižene, bude s obilím pod
střechou. Bohužel nestalo se
tak. Jako předvoj zahučel
hrozný vichr, který lidi,
dobytek i vozy porážel a do té
Sodomy počaly po chvíli bušiti
kusy ledu. V Domyslicích
jeden rolník přijel s fůrou žita
až na dvůr, ale dravý živel i
zde ještě vůz převrhl a kroupy
rozházené žito vymlátily. Jeden
vozka vypřáhl ze zvráceného

jihozápadu zlověstná mračna,
která počala u Švihova sypat
spousty
krup,
což
bylo
provázeno silnou vichřicí. Cesta
všeničících mraků poskytovala
smutný
pohled.
Všechny
plodiny
zničeny,
stromy
rozbity, okna vytlučena, taškové
střechy roztlučeny, doškové
strhány. Pruh, kudy zkáza
postupovala, obnášel několik
km.
Od
Švihova
táhla
mračna na Klatovy, Kbel,
Horčice, kde ještě více kroupy
řádily.
Bouře
se
hnala
k Libákovicům,
Řenčům,
Oseku, vše ničíc. Střechy
odneseny, stromy polámány a
vyvráceny, v polích a na cestách
lidé
s dobytkem,
povozy
převrácené.
Do Blovic přivalila tato
zhouba kolem 7. hod. večer.
Zemědělci
z okolí
když
zpozorovali blížící se bouři,
vozu koně a ujížděl ke stohu,
nedaleko na poli stojícímu.
Sotva se do zátiší za slámu
schoval,
převrátil
vítr
z polovice stoh a vozka i koně,
nebýti lidské pomoci, byli by
pod těžkou mokrou slámou
zahynuli. Mnoho lidí bylo
ledem zraněno a ti, kteří
vysazeni byli ranám padajícího
ledu, byli samá boule a
modřina. Na ploše mnoha km2
byla ve chvíli z krajiny bohatě
přírodou obdařené hotová
spoušť, dílo to té samé
přírody. Touto pohromou bylo
jen okolí Blovic postiženo
škodou páčicí se na 400 tisíc
zlatých.
R. 1896
O slavnosti Božího Těla
rozzuřila se nad Nebílovy
bouřka a voda, které ve chvíli
tekly všude potoky, zvlášť ve
staveních kolem potoka a
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lidem v nich bydlících, dosti
starostí nadělala. Proud vody,
na který nestačil otvor pod
mostem, přelil se i na most a
za chvíli na to byl most vodou
stržen. Šestimetrový špalek
z topolu, který sebrala voda
před č. p. 32, ležel nedaleko
potoka a k mostu připlul,
dokonal dílo zkázy. Most
sotva tři roky službu konající,
ve zříceniny obrácen jest.

-Zdroj
článku:FrantišekKesl:Pamětní
kniha obce Nebílov,1960-

