
                              O  B  Č  A  S  N  Í  K 
 

pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

Vážení spoluobčané, 
 
hned v úvodu roku mám pro vás 
dobrou zprávu. Obec Nebahovy 
uspěla se svými třemi žádostmi 
na výsadbu stromů ve Zdenicích 
na sportovišti, Lažišťkách na návsi 
a v Nebahovech na hřišti a před 
farmou. Celkem by se mělo vysadit 61 
nových stromů. Máme alokovanou 
částku ve výši cca 456 tis. Kč. 
Ta obsahuje zpracování projektu 

výsadby, samotné stromy, materiál k výsadbě, technologii pro 
závlahu, publicitu a odborný dozor. Jedná se o 100% finanční 
dotaci, takže obec nebude nic doplácet. Rád bych zde 
poděkoval panu Zdeňku Šmajclovi ze Zdenic za pomoc 
s žádostí o dotaci. 
 
Na prosincovém zastupitelstvu obce bylo schváleno, že opět 
budeme žádat do programových dotací Jihočeského 
kraje, a to konkrétně na pořízení nového vrtu na vodu pro 
obecní vodovod, I. etapu opravy místní komunikace 
v Nebahovech „do Pobočí“, opravu oplocení na hřišti 
ve Zdenicích, pořízení nádob na odpad, restaurování dvou 
kamenných křížů ve Zdenicích a pro hasiče k případným 
zásahům pořízení přívěsného vozíku na novou požární 
stříkačku a osvětlovací balon.  
 
Ať už si o dotacích můžeme myslet cokoli, že jsou například 
spravedlivé nebo nespravedlivé, zvýhodňují tu či onu skupinu, 
tak jsou v současné době jedním z legitimních finančních 

zdrojů, jak posílit rozpočet obce. Proto chceme v tomto úsilí 
pokračovat. Pevně věřím, že s většinou žádostí o dotaci 
uspějeme, tak jako v minulém roce. 
 
 
S přáním všeho dobrého 
Jan Zámečník/starosta obce 
 
 
Nyní připravujeme již tradiční setkání seniorů, které se 
uskuteční v sobotu 14. března od 15.00 v sále nebahovského 
kulturního domu. Můžete se těšit na tento program: 
vystoupení dětí z Mateřské školky v Nebahovech, Folklorní 
soubor Javor, malého harmonikáře a tradiční pohoštění. 
K tanci a poslechu bude vyhrávat na základě přání seniorů 
nová kapela pana Kalíška. Velice se těšíme na přátelské 
setkání s vámi. 
 
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.  
 
Na základě stížností občanů na psí exkrementy u bytovek 
v Nebahovech, nechala obec nainstalovat na plot dětského 
hřiště držák se sáčky na psí exkrementy. Žádáme majitele, 
kteří po svých pejscích dosud neuklízeli, aby tyto sáčky 
používali, ať máme prostředí kolem sebe čisté. Děkujeme. 
 
Máme už za sebou první měsíc v roce 2020, ve kterém 
proběhla Tříkrálová sbírka. V letošním roce se podařilo 
zorganizovat tříkrálovou skupinku i ve Zdenicích, a tak se 
vybralo celkem 12 960 Kč oproti 6000 Kč v loňském roce! 
Rekordní výběr hlásí letos i celá Českobudějovická diecésní 
charita s částkou 8,5 mil Kč, tedy o 1 mil Kč více než vloni. 



Výtěžek je určen především na pomoc handikepovaným, 
matkám s dětmi, lidem v různých tíživých životních situacích, 
starým a nemocným apod. Všem dárců patří velký dík. 
 
Ráda bych připomněla změnu výpůjční doby místní 
knihovny, která se posunula na úterý od 17 do 18 hodin. 
Podrobnější informace byly uvedeny v minulém Občasníku. 
 
Přinášíme také přehled plánovaných akcí na rok 2020, 
které jsou uvedené na samostatném listu. Některé další akce 
doplníme dle aktuální situace. Doufáme, že si každý 
z plánované nabídky vybere. 
 
V lednu proběhl den otevřených dveří v nebahovské části 
firmy Prima Agri u příležitosti vybudování nového kravína. 
Prohlídka celého areálu byla velmi zajímavá a od majitele 
firmy Prima Agri,pana  F. Hodiny jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o chovu skotu v současných 
podmínkách. 
 
Fi Prima Agri a Prima Energo chovají celkem do 1100 kusů 
skotu. Nová stáj na odchov mladého dobytka v Nebahovech 
pojme až 180 kusů, ale pro lepší komfort zvířat je stav do 150 
kusů. Ročně se narodí 400 telátek mléčných a 180 telat 
masných plemen. Průměrná kravička nadojí za den 33 litrů 
mléka, ale „rekordmanka“ nadojila až 67 litrů mléka denně. 
Celkem ročně firma vyprodukuje 3,5 milionů litrů mléka! 
Osobně mě zaujalo využívání elektroniky a čipů, které slouží 
ke sledování nejrůznějších funkcí zvířat. To podrobně 
vysvětluje pan Hodina: 
 
Každá dojnice má na noze tzv podometr, který sleduje, 
zaznamenává a přeposílá zootechnikovi údaje, ze kterých lze 
vyhodnotit nejen aktuální dojivost, ale též počátek 
onemocnění zvířete nebo vhodnou dobu pro inseminaci. 
Dojnice po otelení procházejí rizikovým obdobím, proto jsou 
vybaveny obojky, které signalizují počáteční metabolické 

poruchy. Další čipy zase dokáží pohlídat říji u zvířat. Úplnou 
novinkou jsou čipy umístěné na kořeni ocasu kraviček před 
otelením, které při začátku telení vyšlou signál formou sms na 
telefon. Díky automatickému, počítačem řízenému přihrnovači 
krmení  lze nastavit krmení dle potřeby – i v noci, což opět 
zvyšuje dojivost. 
 
Firma prodává březí jalovice do osmi států východní Evropy. 
Je nejlepším podnikem v mléčné užitkovosti v okrese 
Prachatice. Delegace předních odborníků a veterinářů 
z Ruska, která navštívila několik významných chovů v celé 
ČR, označila zvířata fi Prima Agri za nejlepší! V roce 2018 
vyhrál národní šampionát býk plemene limousine a byl zvolen 
v obrovské konkurenci národním vítězem. Kromě toho firma 
vyprodukovala spoustu plemenných býků, kteří jsou nyní 
ve stádech po celé ČR. 
 
Další plány prozrazuje pan F. Hodina: 
„Časem bych chtěl vybudovat malou porážku a bourárnu 
masa. Přál bych si, aby lidé ochutnali opravdu kvalitní uzrálé 
hovězí maso, protože podle mého je hovězí maso 
nejkvalitnější a nejchutnější zdroj bílkovin.“  
A dále dodává: 
„Přeji všem občanům Obce Nebahovy pevné zdraví 
a spokojenost a ať naší firmě zachovají přízeň a odpustí 
občas vůni hnoje, když s ním projíždíme vesnicemi.“ 
 
Také my přejeme zemědělské firmě Prima Agri a Prima 
Energo hodně úspěchů, další prvenství v produkci masa 
a mléka a naplnění všech dalších plánů. 
 
L. Šímová 
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