
                              O  B  Č  A  S  N  Í  K 
 

pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

Vážení spoluobčané, 
 
asi každého z nás se nějakým 
způsobem dotkla pandemie 
coronavirové infekce. Rád bych se 
s vámi v této souvislosti podělil 
o několik informací v rámci obce. 
Uzavření Mateřské školky, zrušené 
nebo odložené kulturní akce, shánění 
desinfekce, zajištění nákupu a léků 
našim seniorům, snížení nebo 
odpuštění nájmů v obecních 

hospodách a v neposlední řadě obstarání roušek našim 
občanům zdarma. To je výčet asi toho nejdůležitějšího, co se 
v obci událo. Rád bych zde poděkoval dámám, které pro 
nás roušky bezúplatně ušily, a to paní Marii Vitulové, paní 
Marii Brožové, paní Radce Sýkorové, paní Jitce Bestrejkové a 
paní Ireně Sedlákové. Občanům se rozdalo přes 120 ks 
ušitých roušek a ještě část byla předána tam, kde se roušek 
nedostávalo. 
 
Ukázalo se, jak důležitým a rychlým komunikačním 
prostředkem mezi obcí a občany během coronavirové infekce 
jsou informační sms a nový web obce www.nebahovy.cz. 
Průměrná návštěvnost webu činí cca 150 lidí za den 
z originálních IP adres. Ohledně info sms stačí vyplnit 
jednoduchou přihlášku na Obecním úřadě a všechny důležité 
informace přijdou bezúplatně k vám. 
 

Velmi špatnou zprávou je finanční výpadek v rozpočtu 
obce pro tento rok. Dle odhadu Svazu místních samospráv 
ČR je pro naši obec předpokládána částka cca minus 2,5 mil. 
Kč, což je při 9 mil. Kč rozpočtu obce značná částka. Díky 
tomu, že rozpočet obce pro rok 2020 již byl obezřetně 
připravován, propad v příjmech obce bude i tak v částce cca 
1,5 mil. Kč. Některé akce pro tento rok tak musíme odložit 
(např. Sportovní areál Zdenice, oprava komunikace „na 
Plzel“). A tak tento úbytek ve financích korigovat. 
Předpokládaný propad budeme financovat z úspor minulého 
roku. Jednoduše se dá říci, že tento rok budeme realizovat 
akce z dotačních peněz a projekční práce, které jsou nutné 
pro realizace a k případným žádostem o dotace. 
 
Ale ať nekončíme pesimisticky. Příznivou zprávou je, že 
Obec Nebahovy uspěla v některých podaných žádostech 
o dotace Jihočeského kraje v celkové výši cca 510 tis. Kč. 
Z dotačních peněz se realizuje pořízení nového obecního vrtu 
na pitnou vodu, dva kontejnery na komunální odpad, oprava 
přívěsného vozíku na přenosnou požární stříkačku, 
restaurování kamenného kříže u kaple ve Zdenicích a oprava 
oplocení hřiště taktéž ve Zdenicích. Další velmi dobrou 
zprávou je, že od 21. 5. 2020 po cca 5 letech má Obec 
Nebahovy v platnosti změnu územní plánu.   
 
S přáním zdravého léta 
Jan Zámečník/starosta obce 
 
 
Poplatky obce za svoz odpadu a za psa je možné zaplatit 
na Obecním úřadě nebo na účet obce 6024281/0100. Výše 
poplatků zůstává pro letošní rok stejná, a to odpad 400,- 
Kč/osoba (samota 200,- Kč/osoba) a za psa 200,- Kč/pes 
(pes samota 100,- Kč/pes). Dle schválené vyhlášky obce by 
měly být poplatky uhrazené do 30. června příslušného roku. 
 

http://www.nebahovy.cz/


Vlivem karanténních opatření vzaly za své také naše 
kulturně-společenské akce, které jsme tak pečlivě 
na začátku tohoto roku připravovali. Vítání občánků 
přesouváme na září a snad na podzim uvidíme i divadelní 
představení. Do poslední chvíle nebylo jasné, zda bude 
možno uskutečnit plánovanou kulturní akci v rámci 
červnové pouti. Díky výraznému rozvolnění karanténních 
opatření v posledních dnech jsme připravili na neděli 
28. června tento program: 

 Fotbalový zápas na hřišti od 10 hod. 

 Mše sv. v  nebahovské kapli v 11 hod. 

 Velká nanuková show pro děti v kulturním domě 
od 14 hod. 

 Posezení před kulturním domem s živou hudbou 
od 15.30 

 
Občerstvení bude zajištěno z místního pohostinství. Přijďte 
posedět, popovídat se sousedy, věřím, že společně strávíme 
příjemné odpoledne. 
 
Dne 5. července se uskuteční akce „pálení Husa“, začátek 
v 17.30. 
 
Další změnou je i termín 3. ročníku Memoriálu Honzy 
Mareše, který se uskuteční 11. července na hřišti 
v Nebahovech. Letošní ročník je poprvé zařazen 
do Prachatické hasičské ligy, která bude zahajovat svou 
sezonu právě v Nebahovech. Tímto jsou všichni srdečně 
zváni, přijďte podpořit domácí týmy a užít si sportovně 
zábavného odpoledne. 
 
Srdečně všechny zveme také na memoriál Václava Fučíka 
do Kralovic – turnaj v kuželkách dne 25. července. 
 
Další plánované kulturní akce budeme realizovat dle 
aktuální situace a informovat vás cestou sms zpráv. 

Na Obecní úřad se obrátilo několik občanů, kteří mají zájem 
o některé služby vimperské charity. Vzhledem ke 
kombinovanému financování této organizace je potřeba, aby 
Obec Nebahovy uzavřela s Charitou Vimperk smlouvu na 
požadované služby. 
Charita zajišťuje: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu (pomoc při podávání jídla, při oblékání, při 
pohybu) 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu (pomoc při základních úkonech 
osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty) 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
(dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití) 

 pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, 
nákupy, pochůzky), praní a žehlení prádla 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
(doprovod do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady). 

Podrobné informace podá vedoucí služby, tel. 731 402 992, 

e-mail: vidlasova@fch-vimperk.cz, 

 vedouci.PS@vimperk.charita.cz. 

  
Zájemci o zprostředkování služby Charity mohou volat 
na tel. 605 471 338 (L. Šímová).  
 
Do příštího Občasníku připravujeme informace o lesním 
hospodaření naší obce a také rozhovor s naším obecním 
hajným, panem Kišem. 

 
červen 2020 

L. Šímová 
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