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pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

 
Vážení spoluobčané, 
 
rok 2021 se nezadržitelně blíží ke 
svému závěru. Dovolte mi, abych tento 
končící rok opět krátce zhodnotil 
v rámci naší obce. Zastupitelstvo 
obce na svých pracovních nebo 
řádných jednáních řešilo agendu obce 
a přijalo více jak 80 usnesení. Obecní 
rozpočet byl posílen dotacemi 
Jihočeského kraje v různých 

projektech obce o částku cca 1 mil Kč. Na hřišti 
v Nebahovech došlo ke směně pozemků. Obec tím získala 
do svého vlastnictví pozemky pod tribunou, části fotbalového 
hřiště, část cesty na hřiště a cestu za hřiště. Dále zde byl 
zhotoven chodník a základna pro hasičský sport. Byla 
opravena část návsi v Lažišťkách a provedena lokální 
výsprava výtluků na obecních komunikacích. V místních 
částech obce došlo k instalaci solárního veřejného 
osvětlení. Hospoda v Kralovicích má nový kotel na 
vytápění. Svoz tříděného odpadu papír/plast pro Zdenice 
a Nebahovy byl upraven na místo 1x za 14 dní na 1x za 
týden. Připravuje se projektová dokumentace na další etapu 
„ZTV Trávníky“ a novou mateřskou školku. Ve schvalovacím 
procesu jsou projektové dokumentace na přístavbu 
sportovního zázemí na hřiště do Nebahov, na rozšíření 
vodovodu ve Zdenicích a rekonstrukci vodojemu 
Nebahovy/Zdenice. Z důvodu zdlouhavého legislativního 
procesu stavebního povolení, ochranného pásma a navýšení 

odběru podzemních vod se nám letos nepodařilo realizovat 
technické zázemí pro nový obecní vrt na vodu. 
Od letošního října je vše již povoleno. Tato akce tak bude 
prioritou nového roku.  
 
Omlouvám se vám, že obec opět zrušila veškeré kulturní 
akce na prosinec. Důvodem jsou platná nařízení, omezení 
a pravidla pro konání kulturních akcí, která není obec 
schopna zabezpečit. Pevně věřím, že snad v příštím roce se 
situace vrátí do normálního stavu a vše si konečně 
vynahradíme.  
 
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 a o svátcích rodinnou 
pohodu. Do nového roku 2022 vám přeji optimismus, 
toleranci, porozumění, lásku a především pevné zdraví.  
 
Jan Zámečník/starosta obce 
 
 
Děkujeme vám, občanům, že jste zareagovali na výzvu 
z minulého Občasníku a vyrovnali jste poplatky za odpady, 
vodu a ev. psa. Pozitivní informace je ta, že zastupitelé Obce 
Nebahovy odsouhlasili, že v roce 2022 zůstanou roční 
poplatky (i přes všeobecné zdražování) ve stejné výši, 
tj. popelnice 400 Kč, pes 200 Kč. 
 
Také děkujeme, že se díky vám pomalu zlepšuje třídění 
domácího odpadu, i když rezervy ještě máme. Ve všech 
osadách naší obce jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro 



odkládání a třídění komunálního odpadu v tzv. sběrných 
hnízdech. Takže záleží už jen na nás, jak zodpovědně se 
budeme chovat k přírodě kolem nás a jak rozhodneme 
o předmětech, které už v domácnosti nevyužijeme. Ještě 
připomínám, že do sběrného dvora v Prachaticích můžeme 
odkládat odpad zdarma. 
 
Z pověření občanů Lažištěk je mou milou povinností touto 
cestou poděkovat panu starostovi Janu Zámečníkovi za 
opravu komunikace v této osadě. Poskytli mi i fotografie 
z probíhající opravy, které však nelze vzhledem k nedostatku 
místa v občasníku zveřejnit. Pan starosta "má na svědomí" 
ještě jednu opravu – požádal totiž Správu železnic o opravu 
železničního přejezdu, který je na výjezdu z Prachatic 
ve směru na Nebahovy. Myslím, že tato oprava je 
nejvydařenější z mnoha předchozích oprav přejezdu, které 
kdy byly provedeny. Všichni motoristé moc děkují! 
 
Obec pořídila na letošní zimu barevné boxy s posypovým 
materiálem, které jsou rozmístěny na nejrizikovějších 
místech, kde by mohlo hrozit uklouznutí na zledovatělé 
komunikaci či chodníku. 
 
V listopadu se uskutečnila plánovaná beseda s keramičkou 
paní Tesárkovou z Klenovic. Získali jsme nejen zajímavé 
informace o výrobě užitné keramiky, ale sami jsme si z hlíny 
vytvořili sošku anděla. Pro velký úspěch máme přislíbenou 
další "keramickou dílnu" před Velikonocemi. 
 
Bohužel ani v letošním roce se nemohly uskutečnit adventní 
akce. Do poslední chvíle jsme věřili, že se společně setkáme 
u vánočního stromku na 1. adventní neděli. I děti z místní 
mateřské školy pilně nacvičovaly svoje vystoupení. Ale 
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a výzvě 
jihočeského hejtmana pana Kuby jsme od této akce raději 
upustili. 

Mohu vás ale pozvat na štědroodpolední zastavení 
v nebahovské kapli. Řezbář pan Jiří Nachlinger postupně 
zpracovává zakázku Obce na zhotovení figurálního betlému. 
Základní figurky jsou již hotové a budete je moci obdivovat 
24. prosince mezi 14. a 15 hodinou v kapli a současně si 
odnést do svých svátečních domovů i betlémské světlo. 
Toto "světlo míru" je každoročně zapalováno v betlémské 
jeskyni, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus. Oheň je 
odtud rozvážen do států Evropy i Ameriky. K nám cestuje 
nejprve letecky do Vídně a pak je skauti převážejí vlakem do 
českých kostelů. 
 
I když společenské a kulturní akce nelze dopředu příliš 
plánovat, téměř jistě proběhne v lednu 2022 Tříkrálová 
sbírka pod záštitou Arcidiecézní charity ČR. Máme již 
přislíbeny dvě tříkrálové skupinky v Nebahovech a jednu 
skupinku ve Zdenicích. Termín koledování bude uveden 
na plakátku obchodu a rozeslán sms zprávou. 
 
V letošním roce jsme využili možnosti návštěvy 
českobudějovického divadla, kterou pravidelně pořádá 
netolický spolek. I když se v současné době obtížně plánuje, 
je přislíbena možnost připojit se na divadelní představení 
21. ledna 2022 – činohra Marie a Magdaleny a 29. ledna – 
hudební komedie ve stylu Oldřicha Nového Slečna vdova 
(mimořádně začátek v 17 hod.). Pokud máte o uvedená 
představení zájem, co nejdříve se ozvěte na číslo 
605471338. Vyjíždí se autobusem z Netolic 1 hodinu před 
začátkem představení. Vstupné je 250 Kč včetně dopravy. 
 
Přeji Vám pohodové sváteční dny a v nadcházejícím roce 
2022 hodně zdraví a spokojenosti. 
 
L. Šímová 
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