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pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

Vážení spoluobčané,  

ten, kdo je připojen na obecní 
vodovod Nebahovy – Zdenice, 
jistě zaznamenal, že dodávaná 
voda začala být cítit po chloru. 
Důvodem je, že v pravidelných 
kontrolních odběrech dodávané 
vody byl nalezen jistý druh 
bakterií. Tento problém byl 
zaznamenán již v červnu a v září 

roku 2018. Voda se proto nyní 
začala chlorovat, aby byla zdravotně nezávadná, protože 
Krajská hygienická stanice je v tomto směru nekompromisní. 
Obec nyní zakoupila zařízení, které bude chlor dávkovat dle 
skutečně odebraného množství vody. Tím by se celá situace 
měla stabilizovat. Rád bych zde vyvrátil mýtus, že máme 
kojeneckou vodu. Dle odebíraných vzorků naše voda 
parametry kojenecké vody nemá např. z důvodu vyšší 
hodnoty dusičnanů. V současné době je dodávaná voda již 
v pořádku. Co ale není v úplném pořádku, je technický stav 
vrtu a vodojemu. Vrt, ze kterého obec čerpá vodu, pochází 
dle dohledatelného z roku 1974. Teoretická životnost těchto 
vrtů je 30 až 35 let. Na toto byla obec upozorněna 
v hydrogeologických posudcích již v roce 2010 a 2014. 
V současnosti je náš vrt stár 45 let, což je 10 let navíc. 
V podstatě se vrt nachází v „klinické smrti“, jak poznamenal 
na schůzce hydrogeolog, se kterým obec vstoupila ohledně 
tohoto problému do jednání. Obec by v případě nouze mohla 
využít vrt společnosti Prima Agri a.s. Je však otázkou na jak 
dlouho, protože tento vrt je ze stejného roku jako vrt obce. 

Pravdou je, že vrt může nějaký čas vydržet i nadále. Ale také 
nemusí. A ze dne na den bude velký problém s vodou. 
V současné době připravujeme kroky, aby obec neměla 
v budoucnu problém s dodáním vody. Mohu Vás ujistit, že je 
to pro zastupitelstvo obce priorita. 

Dále se musím vyjádřit k nepravdivé informaci, kterou jsem 
v poslední době zaznamenal a na kterou se mne často ptáte. 
Prý se bude zdražovat voda na 75 Kč/m3 a vodohospodářský 
majetek se bude předávat společnosti Čevak a.s. Ani jedno 
není pravda. Zastupitelstvo obce se na toto téma nikdy 
nebavilo. Je to nesmysl. Naopak chceme po celé volební 
období zachovat cenu za vodu ve výši 25,- Kč/m3 a tuto 
infrastrukturu ponechat ve správě obce. Obec Nebahovy 
využije služeb společnosti Čevak a.s., jako profesionála 
na vodu, pro přípravu realizace nového vrtu (jak je v usnesení 
zastupitelstva obce), protože to nebude vůbec jednoduchá 
záležitost.  

Velmi dobrou zprávou je, že Obec Nebahovy byla úspěšná 
v další žádosti o dotaci, a to na opravu části místní 
komunikace z osady Jelemek směrem k osadě Lažišťka 
a Frantoly v délce cca 0,7 km. Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR podpořilo tuto akci částkou cca 1 mil Kč. Z těchto 
dotačních peněz mám opravdu velkou radost, protože 
v podaných žádostech byl velký převis. 

S přáním krásného podzimu 

Jan Zámečník/starosta obce   

 

 

 



Letošní horké léto již máme za sebou a nebude na škodu, 
když si krátce připomeneme sportovní a kulturní akce, 
které proběhly v naší obci. V červnu to bylo tradiční stavění 
májky, ve Zdenicích se uskutečnil sportovní den 
s opékáním prasete a na konci měsíce nebahovská pouť. 
V červenci se opět vydařilo "pálení Husa", které si užily 
nejen děti, ale i dospělí. Také poutní mše v Jelemku se 
těšila velkému zájmu. 

V sobotu 10. srpna pořádal SDH Nebahovy 2. ročník 
Memoriálu Honzy Mareše. Soutěže v požárním útoku se 
účastnilo devět týmů, vítězství a putovní pohár si odváželo 
mužské družstvo z Předslavic a družstvo žen z Nebahov. 
Uskutečnil se i plánovaný výlet na divadelní představení pro 
děti v Hořicích na Šumavě. O toto přírodní divadlo je vždy 
velký zájem a i nám se podařilo obsadit téměř celý autobus.  

28. září se uskuteční turnaj v kuželkách v Kralovicích, 
přesnější informace najdete na plakátech. 

Během letních měsíců také došlo k některým změnám 
v zavedených službách Obce Nebahovy. 

Hospoda ve Zdenicích získala nového pronajímatele – paní 
Radku Sýkorovou. Otevřeno je každý čtvrtek a sobotu 
v podvečerních hodinách. Naopak bude k 31. 10. 2019 
ukončen provoz pojízdné prodejny, který zajišťoval pan 
Slavík. 

Zastupitelé obce nyní vyhodnocují, jak byla tato služba 
občany využívána a zda bude potřeba hledat náhradní 
řešení. 

Pro rodiče dětí, které navštěvují nebahovskou mateřskou 
školu, máme dobrou zprávu. Od 1. 9. je rozšířen provoz 
do 16. hodin. 

Minulý Občasník přinesl informace o rozmístění kontejnerů 
na tříděný odpad v jednotlivých osadách Obce Nebahovy.  

Nyní byl ve Zdenicích přistaven druhý kontejner na trávu 
a bioodpad ze zahrad. Po dobu letní sezony se jeden 
kontejner nachází u hřiště, druhý kontejner nově nad 
truhlárnou pana Ludačky. 

Obec má velký zájem na sběru, třídění a odvozu směsného 
i tříděného odpadu, proto věnujte pozornost správnému 
roztřídění a uložení odpadu do příslušných kontejnerů. 

Znovu připomínáme zavedení nové služby, která se týká 
bezplatného zasílání informačních sms zpráv. Stačí vyplnit 
jednoduchou přihlášku na Obecním úřadě a všechny důležité 
informace přijdou za vámi. Tento informační kanál se již 
osvědčil při problémech s kontaminovanou vodou, jak je 
uvedeno v úvodu tohoto Občasníku. 

L.Šímová 
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