
                              O  B  Č  A  S  N  Í  K 

 

pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

 
Vážení spoluobčané, 
 
ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva obce se konalo dne 
19. 10. 2022. Ve volebním období 2022 
–2026 bude pracovat zastupitelstvo 
obce v tomto složení: Jan 
Zámečník/starosta obce, Ing. Jiří 
Cinádr/místostarosta obce, Ing. Zdeněk 
Šmajcl/předseda finančního výboru, 
Mgr. Libor Nechoďdomů/předseda 

kontrolního výboru, Ing. Jaroslav Klein, Bc. Ludmila Rosová, 
Jan Študlar, Josef Trůbl a Bc. Pavel Turek.  
 
Dovolte mi, abych zde poděkoval občanům a zastupitelům 
obce za podporu při volbě starosty obce. Osobně jsem měl 
radost z odevzdaných hlasů a z volební účasti, která byla v 
naší obci cca 45 % přes skutečnost, že kandidovalo pouze 
jedno uskupení. Přijímám to s pokorou a velkou 
zodpovědností k pokračující práci na radnici. 
 
Byl jsem paní doktorkou Šímovou požádán o hodnocení 
právě uplynulého volebního období 2018–2022. Níže jsem 
se snažil vypíchnout asi to nejdůležitější a nejzajímavější 
z mého úhlu pohledu. Do právě uplynulého volebního období 
jsme všichni zastupitelé obce vstupovali s optimismem a chutí 
do práce měnit věci k lepšímu. 
 

Administrativně bylo třeba dořešit kolaudaci bytové přístavby 
hospody v Kralovicích, sportovních kabin a vodovodu 
na hřiště v Nebahovech. Kolaudace také chyběly 
k autobusovým zastávkám v Kralovicích a ve Zdencích. Tyto 
všechny stavby totiž čekaly na svou kolaudaci od 2 do cca 40 
let od začátku jejich užívání. 
 
Též bylo nutné přepojistit majetek obce, protože pojistná 
smlouva byla zastaralá, a to z roku 1997. Majetek obce byl 
podpojištěn a nebo vůbec nepojištěn.  Dále pak bylo potřeba 
doplnit chybějící revize hasičského zařízení a elektro revize. 
Do souladu byly dány platby za odpad od chalupářů. 
 
V současné době má obec hotové (nebo se již realizují) 
projektové dokumentace pro svůj další rozvoj – např. nová 
budova MŠ, prodloužení vodovodu ve Zdenicích, technické 
zázemí obce, víceúčelové sportovní hřiště a přístavba 
na hřišti v Nebahovech, pozemky pro výstavbu rodinných 
domů, rekonstrukce kulturního domu, cyklostezka 
Nebahovy/Zdenice. V květnu roku 2020 byla uvedena 
v platnost změna územního plánu obce, kde nové 
zastupitelstvo obce mohlo realizovat své představy o rozvoji 
obce. 
 
Ohledně finančního hospodaření obce stojí za zmínku tato 
čísla: na začátku volebního období jsme začínali s částkou 
5,5 mil Kč. Po 4 letech máme na účtech obce cca 15 mil. Kč. 
Vše je dáno obezřetným nastavením rozpočtu obce 
a využíváním dotačních titulů. Tato rezerva je určena 
na dofinancování obecních projektů z dotačních peněz a na 
horší roky. V čerpání dotačních peněz byla naše obec 
úspěšná, protože se nám podařilo posílit rozpočty obce o cca 
6,6 mil. Kč. Z dotačních peněz se podařilo realizovat 
zejména: 
 
 



– opravu místní komunikace Jelemek/Leptač 
– opravu místní komunikace „do Pobočí“ 
– opravu místní komunikace na Jelemku „k Šulcům“ 
–  opravy sedmi kamenných křížů 
–  pořídit všem hasičským sborům vozík na požární 

stříkačku 
–  novou požární stříkačku do Nebahov 
–  technické vybavení na obecní traktor 
–  stavebnici do MŠ 
–  nové oplocení na hřiště do Zdenic 
–  technické vybavení pro hasiče 
–  výsadbu stromů 
–  projektovou dokumentaci na cyklostezku 

Nebahovy/Zdenice 
–  odvrtání nového vrtu na pitnou vodu a realizovat 

rekonstrukci a dostavbu vodojemu. 
 
Určitě nejdůležitější a také největší investiční akcí byla 
rekonstrukce a dostavba vodojemu pro Nebahovy a místní 
část Zdenice vč. nového vrtu pro pitnou vodu. To obnášelo 
zadání projektu, zajištění stavebního povolení, obstarání 
financí z dotačních programů Jihočeského kraje, výběr 
dodavatele a nakonec samotná stavební realizace. Celá 
stavba zdárně pokračuje a bude ukončena 30. 11. tohoto 
roku. To vše se zvládlo za tři roky, což je z mého pohledu 
úctyhodný výkon. 
 
Nepodařilo se nám posunout se ohledně obecní kanalizace, 
dokončit pozemkově komunikaci „na Plzel“, legalizovat 
a opravit tribunu na hřišti v Nebahovech, připravit některé 
důležité obecně závazné vyhlášky obce. 
 
Ovšem jsme netušili, jak vcelku poklidný život bude náhle 
zasažen celosvětovou pandemií Covid 19. Byli jsme nuceni 
na celé 2 roky minimalizovat či úplně zrušit kulturní 
a společenské aktivity v obci. A také nás tato situace výrazně 

přibrzdila v dalších plánovaných akcích. Jistě vzpomínáte 
na přísná protiepidemická opatření, šití roušek, pomáhali 
jsme seniorům se zajištěním léků, nákupu apod. A poslední 
rok na nás dopadají důsledky válečného konfliktu na Ukrajině, 
energetická krize, inflace a zdražování. 
 
Nicméně je potřeba čelit stávajícím problémům a dle 
možnosti je řešit. Proto například zvažujeme zapojení naší 
obce do dotačního programu jihočeského kraje "My v tom 
Jihočechy nenecháme", který je zaměřen na pomoc rodinám 
s dětmi, seniorům nebo invalidním lidem, kteří těžko 
zvládají finanční zátěž stále se zvyšujících životních nákladů. 
V případě vašeho zájmu o tuto pomoc kontaktujte vedení 
obce. 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat nejen zastupitelům obce 
právě ukončeného volebního období za odvedenou práci pro 
obec, ale také spolkům a občanům, kteří se aktivně zapojují 
do chodu naší obce. 
 
 
Vážení spoluobčané, 
 
jménem obce Nebahovy a jménem svým vám všem přeji 
klidný advent, požehnané Vánoce a o svátcích rodinnou 
pohodu. Do nového roku 2023 vám přeji toleranci, 
optimismus, porozumění, lásku a především pevné zdraví. 
 
Jan Zámečník/starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 



Právě držíte v ruce 21. vydání Občasníku od jeho vzniku 
v roce 2016, který přináší nejdůležitější informace o dění 
v naší obci Nebahovy a přilehlých osadách. Končí další 
náročný rok – sotva polevila covidová pandemie, musíme čelit 
celosvětové energetické krizi a válečnému konfliktu 
na východ od naší země. Nicméně se snažíme žít co 
nejnormálnější život, a tak i přes všechna protiepidemická 
opatření se společenský život v obci zcela nezastavil. 
Po 2leté přestávce se mohl uskutečnit dětský maškarní bál 
a slavnostní přivítání nových občánků se konalo již 
za standardních podmínek. Nutno zmínit i zdařené vztyčení 
májky. Velký úspěch měla v letošním roce akce „pálení Husa“ 
opět se skvělou účastí i přes neobvykle nepříznivé počasí. 
Velké díky patří všem sponzorům této akce, kteří přispěli 
finanční částkou, i těm, kteří se i jinak aktivně zapojili. 
 

Velmi dobře funguje  nebahovská knihovna umístěná 
do příjemných prostor zasedací místnosti obecního úřadu. 
Pod taktovkou knihovnice Marušky Brožové se dají vypůjčit 
i ty nejžádanější knižní tituly, ale rozbíhají se i tzv tvořivé dílny 
– práce s hlínou nebo proutím. 
 
V letošním roce zahájila hasičská družstva soutěžní sezónu 
v květnu na Okrskové soutěži ve Zdenicích. V požárním útoku 
se zúčastnila celkem 2 družstva, a to Ženy I a Muži II. 
Sportovní sezóna byla velmi povedená a pokračovala 
od července do září. Ženský tým Kopřiv se zúčastnil celkem 
šesti soutěží na Prachatické hasičské lize. Jednu ze soutěží 
této ligy, a to 5. ročník Memoriálu Honzy Mareše, náš sbor 
pořádal na fotbalovém hřišti v Nebahovech. Celkově si 
ženský tým vedl velmi dobře, umístil se na 1. místě a ligu již 
poněkolikáté vyhrál. Mimo soutěžní sezónu hasiči také již 
tradičně pomáhali se sázením stromků v okolí Nebahov, 
pořádali dětský karneval, stavění máje, rockovou zábavu 
BENEFIT a spolupodíleli se na dalších kulturních akcích 
společně s obcí. 

Nejbližší akcí, na které se budou podílet i jiné hasičské sbory 
z okrsku, bude Hasičský ples. Ten se koná 7. 1. 2023 
a tímto Vás na něj srdečně zveme. 
 

Ještě letos jsme opustili od setkání seniorů, protože 
epidemiologická situace v době tradičního konání této akce 
nebyla zcela ideální. Doufejme, že již v příštím roce toto 
setkání bude možno uspořádat. 
 

Nezadržitelně se blíží adventní čas a s ním i setkávání rodin 
a přátel. My se můžeme těšit na 1. adventní neděli 
27. listopadu. Sejdeme se u nebahovské kapličky v 16.30, 
kde bude možné shlédnout nový vyřezávaný Betlém z dílny 
našeho místního řezbáře pana Jiřího Nachlingera. Poté se 
přesuneme ke kulturnímu domu, kde v 17 hodin bude 
slavnostně rozsvícen vánoční stromeček. Děti ze zdejší 
mateřské školy pilně nacvičují své vystoupení a kromě toho 
se můžeme těšit i na výborný vánoční punč. 
 

Vyřezávaný Betlém bude umístěn v kapli v Nebahovech 
a obdivovat ho můžeme právě nejen na 1. adventní neděli, 
ale také při předávání betlémského světla 
 
Ve středu 7. 12. proběhne celorepubliková akce „Česko 
zpívá koledy“, do které se zapojíme i v Nebahovech. Sraz 
bude v 17:45 u hospody v Nebahovech, zpívání začíná 
v 18:00. Drobné občerstvení bude zajištěno. 
 
Termíny konání všech akcí budou ještě připomenuty sms 
zprávami a také na plakátech. 
 

 Společně se pak rozloučíme s končícím rokem 2022 na hřišti 
v Nebahovech ohňostrojem, drobné občerstvení je zajištěno. 
 
L. Šímová 
 

 



Na závěr přinášíme informace z Mateřské školy 
v Nebahovech: 
 
Školní rok 2022–2023 začal se 17 zapsanými dětmi, tedy 
opět plná kapacita školky a se stejnými paní učitelkami 
Růženkou, Romankou a Vendulkou. 
 
V polovině října školka navštívila prachatickou knihovnu, kde 
na nás čekalo „Putování z pohádky do pohádky“. Na cestě 
nás doprovázela paní knihovnice Lucie Jiraňová a děti si 
zahrály pohádku O Červené Karkulce, Hloupém Honzovi, 
Perníkové chaloupce, Šípkové Růžence a Hrnečku vař.  A 
protože bylo krásné podzimní počasí a do školky se nám 
ještě nechtělo, vydali jsme se navštívit „Areál lesních her“ na 
Lázních Sv. Markéty, kde jsme si vyzkoušeli mraveniště, 
veverčí stezku nebo žabí tůň. A pak jsme přejeli do 
„Zookoutku“ u Feferských rybníčků, kde jsme pozorovali 
divoká prasata, daňky a muflony. Prostě jsme si užili krásné 
pondělní dopoledne plné zážitků. 
 
Děkujeme firmě AUTODOPRAVA PAVEL BESTREJKA za 
sponzorský dar věnovaný formou bezplatné autobusové 
dopravy. 
 
V předvečer sv. Martina jsme přivítaly paní Zimu, kde děti 
spolu s rodiči a prarodiči nesly své krásné a vlastnoručně 
vyrobené lampiony a lucerničky přírodou. 
 
Na konci průvodu kouzlila sama příroda, kdy se na obloze 
objevily krásné červánky po západu slunce a vše bylo 
korunováno malým ohňostrojem, o který se postarali a celou 
akci zorganizovali manželé Váňovi z Jelemka. 
 
 
 

Týden na to jsme opět vyrazili za kulturou, tentokrát 
do prachatického divadla na pohádku „Zvěřinec pana Ezopa“. 
 
Do konce roku máme ještě v plánu několik vystoupení 
a jednu exkurzi. 
 
Za kolektiv MŠ Romana Bestrejková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

listopad 2022 
Vydal OÚ Nebahovy vlastním nákladem. 

 

 


