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pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

 
Vážení spoluobčané, 
 
skoro by se chtělo říci, že nám rok 
2020 ukradl coronavirus, formou 
různých nařízení, opatření nebo 
rovnou zákazů z důvodu zvládnutí této 
pandemie. Dovolte mi přesto, abych 
tento opravdu zvláštní končící rok 
opět krátce zhodnotil v rámci naší 
obce. Zastupitelstvo obce na svých 
jednáních řešilo agendu obce a přijalo 

více jak 90 usnesení. Obecní rozpočet byl posílen dotacemi 
v různých projektech obce o částku cca 1,1 mil Kč. Povedlo 
se odvrtat nový obecní vrt na vodu, který dle závěrečné 
zprávy bude obec dostatečně zásobovat dobrou vodou. 
Zázemí k obecnímu vrtu chceme realizovat v příštím roce. 
V listopadu po cca 40 letech proběhla kolaudace kabin na 
hřišti v Nebahovech a byl zde do šaten instalován nový 
nábytek. Byla opravena část obecní cesty „na Plzel“. 
Připravuje se projektová dokumentace na víceúčelové 
hřiště v Nebahovech a technické zázemí obce ve Zdenicích. 
Byla zhotovena a zapsána územní studie pro další etapu 
„ZTV Trávníky“ a změna územního plánu obce je od 21. 5. 
V platnosti. Projektová dokumentace na cyklostezku 
Nebahovy-Zdenice má od 5. 11. stavební povolení v právní 
moci. Chtěl bych zde moc poděkovat vlastníkům pozemků, 
kteří svým přístupem umožnili vznik tohoto projektu. Velmi si 
toho vážím.  

Omlouvám se vám, že obec zrušila veškeré kulturní akce 
na prosinec, ale myslím, že je to v této pohnuté době 
pochopitelné. Pevně věřím, že v příštím roce se vše vrátí do 
normálního stavu a vše si vynahradíme.  
Rád bych zde poděkoval zastupitelům obce, spolkům 
a občanům, kteří se zapojují aktivně do chodu obce, za 
spolupráci v letošním složitém 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 nového roku 2021 vám přeji 
splnění vašich přání, optimismus, toleranci, porozumění, 
lásku a především pevné zdraví.  
 
Jan Zámečník/starosta obce 
 
 
Když jsme na začátku roku připravovali program kulturních 
akcí, netušili jsme, že již v březnu bude všechno jinak… 
 
Byl zrušen zájezd do Bad Fussingu, divadelní představení 
a senioři museli oželet tradiční březnové setkání v kulturním 
domě. Hasičské sbory naší obce značně omezily soutěže 
a neuskutečnilo se ani červnové setkání harmonikářů. 
 
V krátkém období rozvolnění protiepidemických opatření se 
podařilo zorganizovat pouťovou zábavu s kuželníkem 
v Kralovicích a také pouť v Nebahovech. Osvědčilo se 
i „nové pojetí pouti“ – zajistit zábavné vystoupení pro děti 
a současně umožnit i posezení s hudbou pro dospělé. 
V následujících letech by se pouť dala jistě vylepšit, nápady 
máme. Vydařilo se také „pálení Husa“ v Nebahovech, opět 
s velkou účastí především rodičů s dětmi, pro které byl 



připraven opravdu bohatý program se soutěžemi a mnoho 
sladkých odměn. Přálo nám i počasí a především nyní v zimě 
se hezky vzpomíná.  
 
Vítání občánků se mělo uskutečnit v květnu, ale vzhledem ke 
karanténním opatřením bylo přesunuto na září – a to jsme 
stihli pouhý týden před dalším uzamčením akcí. Letos jsme 
přivítali rekordních 9 občánků, kteří se narodili během roku 
2019 – a to 5 občánků z Nebahov, 2 z Jelemka a po jednom 
občánku  z Kralovic a Lažištěk. 
 
Buhužel (jak již je uvedeno výše) se ruší veškeré 
prosincové adventní i vánoční akce. Jen doufejme, že se 
příští rok ve zdraví dočkáme setkání u nasvíceného 
vánočního stromečku, zpívání koled a snad i u 
silvestrovského ohňostroje a zahřejeme se horkým punčem. 
 
I když byl letošní rok ve všech oblastech náročný, a to 
především pro osamělé seniory, obec na své občany 
nezapomíná. Hned na začátku koronavirové pandemie byla 
potřebným občanům nabídnuta služba nákupu potravin, 
obstarání léků či pomoc při vyřizování úředních věcí. Též byly 
rozdávány textilní roušky, které pro obec ušilo několik 
dobrovolnic. Jen s malým výpadkem byla k dispozici místní 
knihovna. Byla a stále trvá možnost doručení knih domů – 
tímto chci jménem kulturní komise poděkovat paní Marušce 
Brožové za aktivní přístup a péči o nebahovskou knihovnu 
a její čtenáře. 
 
Chtěla bych zde připomenout, že si vážíme našich 
spoluobčanů seniorů. K 70., 75. 80. narozeninám a pak 
každoročně posíláme hudební dárek po vlnách 
českobudějovického rozhlasu v pořadu Písničky pro radost, 
který je denně vysílán mezi 10. a 13. hodinou. Zároveň těmto 
oslavencům osobně gratuluje pan starosta a předává dárek. 
 

Máme za sebou téměř celý jeden rok zkušeností 
s koronavirovou pandemii. Zjišťujeme, že některé věci se dají 
dělat jinak – snad lépe, než jsme byli zvyklí, některá opatření 
nás naopak výrazně omezují. Chtěla bych poděkovat všem 
občanům za trpělivost a dodržování všech doporučených 
protiepidemických opatření. Jen díky zodpovědnému chování 
každého z nás se v naší obci neměl virus šanci 
nekontrolovaně rozšířit. 
 
K českým Vánocům patří betlémy, jejichž tradice sahá do 
hluboké minulosti. A možná mnozí netuší, že v naší obci žije 
jeden z nejznámějších českých betlémářů, jehož vyřezávané 
betlémy znají po celé Evropě. S panem Jiřím Nachlingrem 
přinášíme rozhovor ve vnitřním listu. 
 

 
L. Šímová 

 
Prosinec 2020 

 


