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pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

Vážení spoluobčané, 

letošní zima udeřila v plné síle 
a pro obec to znamená udržet 
sjízdných cca 11 km místních 
komunikací. O nákladech na 
pohonné hmoty a posypovou sůl 
nemluvě. Vždy se také snažíme, 
pokud to zvládneme, vyhovět 
vašim přáním a potřebám. Dovolte 
mi, abych zde poděkoval   

pracovníkům obce panu Zdeňkovi 
Bestrejkovi a panu Jiřímu Peškovi, jak letošní příval sněhu 
zvládají. Pravda, někdo může namítnout, že je to jejich práce, 
ale věřte, že někdy to opravdu není jednoduché.  

Stále častěji se na mě obracíte s dotazem, zda je pravdou, že 
není zkolaudován vodovod na hřiště v Nebahovech. Ano, je 
to pravda. Stavba vodovodu probíhala v roce 2017 a Obec 
Nebahovy přišla na cca 770 tis. Kč. Během realizace se 
uložením vodovodu zasáhlo bez souhlasu do pozemků jiných 
vlastníků. Z tohoto důvodu není možné vodovod zkolaudovat 
a užívat, protože obec nemá potřebné souhlasy, popř. 
narovnání pozemkových hranic nebo uzavřená potřebná 
věcná břemena na umístění vodovodu v cizích pozemcích. 
Vedení obce nyní vstoupilo do jednání s vlastníky pozemků 
a chce tento stav napravit tak, aby vodovod mohl být konečně 
využíván. Rád bych poděkoval vlastníkům pozemků, kterým 
stavba vodovodu zasáhla pozemek, za pozitivní přístup. 
Pevně věřím, že se nám v letošním roce povede vodovod 
zkolaudovat. 

Dále bych vám chtěl sdělit, že zastupitelstvo obce na svém 
lednovém jednání souhlasilo s podáním žádosti o dotaci 
na opravu části místní komunikace v délce cca 0,7 km 
z osady Jelemek směrem k osadě Lažišťka a Frantoly. 
Rozpočet na tuto akci je 1,5 mil. Kč a je možné získat až 70 % 
finanční podpory.  

Nyní chystáme již tradiční setkání seniorů, které se uskuteční 
v sobotu 23. března od 14 hodin v sále nebahovského 
kulturního domu. Připravujeme pestrý kulturní program 
a tradiční pohoštění. K tanci a poslechu bude vyhrávat 
oblíbená dechovka Doubravanka. Velice se těším na přátelské 
setkání s vámi. 

S přáním pěkných jarních dnů,  
Jan Zámečník/starosta obce 

Kulturní komise připravila plán společenských, sportovních 
a kulturních akcí pro rok 2019. Přehled naleznete níže: 

5. 1.  Tříkrálová sbírka 

17. 2.  Dětský karneval 

2. 3.  Sportovní ples 

23. 3.  Setkání seniorů 

27. 4.  Okrsková hasičská soutěž v Nebahovech a oslava 
130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Nebahovy 

30. 4.  Čarodějnický rej s opékáním buřtů 

5. 5.  Pouť v Kralovicích – harmonika a turnaj v kuželkách 

12. 5.  Vítání občánků  

8. 6.  Stavění májky 



15. 6.  Sportovní den ve Zdenicích s opékáním prasete 

23. 6.  Pouť v Nebahovech – Bublinkovo-kouzelnická show 

5. 7.  Poutní mše v Jelemku 

5. 7.  Pálení Husa 

10. 8.  Memoriál Honzy Mareše 

17. 8.  Divadlo v Hořicích na Šumavě 

Říjen – plánujeme zájezd na divadelní představení do Prahy 

30. 11. Hasičský ples 

1. 12.  1. adventní neděle s rozsvícením vánočního stromu 

Prosinec – Česko zpívá koledy 

27. 12. rozloučení s uplynulým rokem, ohňostroj 

Od ledna t. r. vede Obecní knihovnu v Nebahovech slečna 
Veronika Rosová. Knihovna je otevřena každou středu 
od 16:15 do 17:15. K dispozici jsou kromě knih a časopisů 
také audioknihy. Též je možnost nechat si vybraný titul dovézt 
z Městské knihovny Prachatice. V brzké době bude knihovna 
přemístěna do kulturnějšího prostředí zasedací místnosti 
obecního úřadu. 

V mateřské škole v Nebahovech je v současné době 
zapsáno celkem 16 dětí, z toho je 7 předškoláků, které čeká 
zápis do 1. třídy ZŠ a 3 děti jsou mladší tří let. Kromě běžných 
osnov pro MŠ se obě učitelky věnují logopedii a děti se formou 
hry také seznamují s německými slovíčky. Děti z MŠ vystupují 
i na různých kulturních akcích v naší obci, jako je setkání 
seniorů, vítání občánků a rozsvěcování stromečku na začátku 
adventu. Společně navštívily pohádkové divadelní představení 
v Prachaticích. Zápis nových dětí do nebahovské MŠ 

proběhne v květnu, přesný termín bude vyvěšen na stránkách 
obce a v MŠ. 

Při letošní tříkrálové sbírce bylo v Nebahovech vybráno 
celkem 6 613 Kč, což je podobná částka jako v minulém roce. 
V regionu prachatické charity se celkem vybralo 393 279 Kč. 
65 % z vybrané částky bude použito na dofinancování 
poskytovaných sociálních služeb na Prachaticku, zbytek je 
určen pro celostátní projekty. Všem dárcům patří velký dík. 

Máme za sebou i úspěšný dětský karneval, který se již 
několik let těší velkému zájmu dětí a jejich rodičů. Také letos 
byl sál kulturního domu zaplněn do posledního místa 
a věříme, že si všichni užili nedělní odpoledne plné písniček, 
soutěží, sladkých odměn a dětského skotačení. 

V úterý 26. února se uskutečnila přednáška Mgr. J. Vágnera 
na téma Zaniklé vesnice na Prachaticku. 

Obecní úřad obdržel od Diakonie Broumov prosbu 
o zorganizování sbírky šatstva, obuvi, lůžkovin apod. pro 
nejpotřebnější spoluobčany. Seznam věcí i s termínem sbírky 
je vložen v Občasníku a bude ještě aktuálně vyvěšen 
ve vývěsce a na informačních tabulích. Porozhlédněte se již 
nyní s předstihem po svých domácnostech, zda můžete 
věnovat pro vás již nepotřebné věci ve prospěch této 
charitativní akce. Sbírka proběhne v pátek 5. dubna 2019 
mezi 17. a 18. hod. v předsálí kulturního domu. Odvoz 
sebraných věcí si pak zajistí sama Diakonie mezi 8. a 12. 
dubnem. Předem děkujeme za vaši vstřícnost a zapojení 
do této velmi potřebné aktivity. 

L. Šímová  

Březen 2019 
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