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pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

Vážení spoluobčané, 

rok 2019 se blíží ke svému závěru 
a nastává čas bilancování, jaký ten 
letošní rok vlastně byl. Dovolte mi 
tedy, abych končící rok zhodnotil 
v rámci naší obce.  Zastupitelstvo 
obce se scházelo zpravidla jedenkrát 
za měsíc a řešilo agendu obce, dále 
pak na několika pracovních jednáních. 
Obecní rozpočet byl posílen dotacemi 

o částku cca 1,7 mil Kč. Majetek obce byl přepojištěn 
z důvodu zastaralé a neúplné pojistky z roku 1997. Realizuje 
se projektová dokumentace na opravu kulturního domu 
a na cyklostezku Nebahovy – Zdenice. Připravujeme 
podklady pro nový obecní vrt na vodu. Dne 31. 10. 2019 
byl úspěšně zkolaudován vodovod na hřiště v Nebahovech, 
proběhla rekonstrukce sportovního zázemí (kabin) 
na hřišti v Nebahovech a po cca 40 letech se připravuje 
konečně jejich kolaudace. Povedlo se prodloužit provoz 
mateřské školky do 16 hod. Byl určen pozemek pro novou 
mateřskou školku. Změna územního plánu je před 
schválením zastupitelstva obce. Máme nové webové 
stránky obce, byla zavedena bezúplatná info sms služba 
občanům. 

Starosti nám dělá hospodářská činnost obce, a to obecní 
lesy. V minulých letech tato činnost posilovala obecní 
rozpočet ročně částkou cca 300 až 400 tis. Kč. 
Celorepubliková kůrovcová kalamita, přebytek dřevní hmoty 
na trhu a tím vyvolané nízké výkupní ceny za dřevo budou 

mít dopad také pro hospodaření našeho obecního lesa. Je 
potřeba se připravit na dobu, kdy budeme muset obecní lesy 
naopak finančně dotovat z obecního rozpočtu. Toto opatření 
bude nutné, pokud chceme obecní lesy zachovat budoucím 
generacím a připravit se tak na dobrá léta, až se situace 
kolem lesního hospodářství zlepší.  

Rád bych zde poděkoval zastupitelům obce, spolkům 
a občanům, kteří se zapojují aktivně do chodu obce, 
za spolupráci v letošním roce. 

Vážení spoluobčané, 

jménem obce Nebahovy a jménem svým vám všem přeji 
klidný advent, požehnané Vánoce, o svátcích rodinnou 
pohodu a ať každý pod vánočním stromečkem nalezne to, co 
očekává. A do nastávajícího roku 2020 vám přeji splnění 
vašich přání, štěstí, lásku, toleranci, porozumění a především 
pevné zdraví. 

Jan Zámečník/starosta obce 

 

Obec Nebahovy děkuje všem občanům, kteří se zapojili 
do materiální sbírky pro obyvatele zdemolovaných bytů 
v Lenoře. Zastupitelé obce odsouhlasili finanční dar 
v hodnotě 5000 Kč. 

Po mnoha letech se podařilo přemístit obecní knihovnu 
do důstojných a příjemných prostor v zasedací místnosti 
na obecním úřadě. Původní knihy byly vyřazeny a současný 
knižní fond je zapůjčen z městské prachatické knihovny a je 
pravidelně obměňován. Najdete zde knihy všech žánrů a své 
knihy si najdou i nejmladší čtenáři. Lze objednat i jiné tituly 
a též audioknihy. Půjčovné je zdarma, stačí na místě jen 
vyplnit přihlášku čtenáře. O knihovnu se nyní stará paní 



Marie Brožová, která umí s výběrem vhodné knihy dobře 
poradit. Knihovna je otevřená každou středu od 16 do 17 
hodin. Jistě se do knihovny zajděte podívat, mile vás 
překvapí. 

Také kulturní komise při Obci Nebahovy bilancuje téměř 
uplynulý rok 2019. Ve spolupráci s SDH, sportovci a aktivními 
občany naší obce se mohly uskutečnit akce, které jen krátce 
připomenu. Zahájili jsme Tříkrálovou sbírkou, následoval 
dětský karneval, sportovní ples, přednáška o zaniklých obcích 
v regionu, setkání seniorů, vítání občánků, stavění májky, 
poutě, pálení Husa, výlet na divadlo do Hořovic, sportovní 
den ve Zdenicích, hasičské soutěže a kulturně společenské 
aktivity organizované členy SDH v jednotlivých osadách obce. 
SDH Nebahovy oslavilo 130 let od svého vzniku. 
V Kralovicích obnovili kuželník a zorganizovali 1. ročník 
Memoriálu Václava Fučíka (Plzáka), který se dlouhá léta 
o kuželník staral. Všem organizátorům těchto akcí patří 
velký dík. I v příštím roce chceme pokračovat v osvědčených 
akcích a jejich podrobný plán připravujeme do příštího čísla 
Občasníku. 

Konec roku je nejen časem bilancování, ale také dobou 
vzájemného setkávání. Přijměte proto tato pozvání:  

 V sobotu 30. 11. se koná v sále nebahovského 
kulturního domu hasičský ples. Začátek je od 20 
hodin a k tanci a poslechu bude hrát hudební skupina 
A-JE-TO. Jako obvykle se můžete těšit na bohatou 
tombolu. 

 

 1. 12., na 1. adventní neděli, rozsvítíme vánoční 
stromek. V 17 hodin se sejdeme u kapličky a odtud 
přejdeme ke stromečku před kulturním domem. Děti 
z místní mateřské školy přednesou krátké vystoupení, 
k dispozici budou horké nápoje.  

 Ve čtvrtek 5. 12. od 16:30 bude obcí procházet 
skupinka Mikuláš – anděl – čert. Pokud chcete pozvat 
Mikuláše s jeho doprovodem do svých domovů, pak 
kontaktujte pro Nebahovy Veroniku Rosovou, 
tel. 721 065 144 a pro Zdenice Michala Škopka, 
tel. 774 117 528.  

 

 Středa 11. 12.: naše obec se opět přihlásila 
do celonárodní akce „Česko zpívá koledy“. Přijďte 
v 18 hodin ke kulturnímu domu a připojme se 
k tisícům zpívajících v celé naší zemi. Pro zahřátí bude 
zajištěno drobné občerstvení a punč. 

 

 Naposledy v tomto roce se společně setkáme v pátek 
27. 12. na silvestrovském ohňostroji. Sraz bude 
v 18 hodin před kulturním domem a pak se společně 
vydáme na hřiště, kde bude ohňostroj odpálen. 
Lampionky či jiná světélka jsou vítána. Máme zajištěnu 
reprodukovanou hudbu a poslední letošní pozvání 
na punč. 

Milí přátelé, připojuji se k přání pana starosty a věřím, že 
se v hojném počtu setkáme na všech uvedených akcích, 
na které jste velmi srdečně zváni. 

L. Šímová 

 


