
                              O  B  Č  A  S  N  Í  K 
 

pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

Vážení spoluobčané, 
 
během měsíce září a října proběhne 
jedna z nejdůležitějších a nejzajíma-
vějších investičních akcí tohoto roku, 
a to odvrtání nového průzkumného 
vrtu na pitnou vodu pro vodovod 
Nebahovy/Zdenice. Tento nový vrt by 
měl nahradit stávající vrt, který, jak 
jsem již psal v předchozím Občasníku, 
je za hranou své životnosti. Dle 
zpracované dokumentace bude nový 

vrt umístěn nedaleko současného vrtu, kde by měl být 
dostatek vody, bude odvrtán do hloubky 50 m s vrtným 
průměrem 324/305/254 mm a vystrojený PVC zárubnicí 
o průměru 160/140 mm. Práce provede společnost V.H.S.H. 
s.r.o. ze Strakonic, která ve veřejné zakázce nabídla 
nejvýhodnější cenu, a to cca 285 tis. Kč. V této ceně není jen 
odvrtání nového průzkumného vrtu, ale také všechny 
potřebné zkoušky, rozbory vody, dokumentace vrtných prací, 
zaměření, vyhodnocení a závěrečná zpráva, které jsou 
potřebné k vrtu pro pitnou vodu. Část nákladů ve výši 157 tis. 
Kč bude hrazena z dotace Jihočeského kraje z Programu 
obnovy venkova pro rok 2020. Pokud vše půjde dobře, tak po 
odvrtání by následovalo zpracování projektové dokumentace 
na technické zázemí nového vrtu a modernizaci vodojemu. 
Pevně věřím, že se odvrtání nového průzkumného vrtu 
povede a bude zde dostatek pitné vody pro obec a její 
uživatele. 

Dále bych se rád vyjádřil k fámám a mýtům, které jsem 
zaznamenal ohledně plánovaného prodeje stavebních 
pozemků ve Zdenicích v lokalitě za sportovištěm směrem 
na Žernovice. Vznikají zde tři pozemky k výstavbě RD. 
Pravda je taková, že více jak půl roku je tato lokalita řešena 
jak s odborem územního plánování MěÚ Prachatice (dělení 
a přístupy k pozemkům), tak poté zpracování geometrického 
plánu, jednání se společností EON z důvodu vedení 
vysokého napětí. Obezřetně chceme postupovat při 
samotném prodeji těchto pozemků. V tomto případě není 
možné prodávat předem vybranému zájemci, jeden uchazeč 
nebude moci koupit vícero pozemků. Nabídky uchazečů 
budou hodnoceny přímo před zájemci o pozemky. Dále 
patrně využijeme finanční kauci, která by propadla obci 
v případě, že do určitého termínu nebude kolaudován nový 
dům. Těmito opatřeními chceme zabránit spekulativní koupi 
a naopak iniciovat prodej zájemcům, kteří mají opravdu 
v plánu realizovat výstavbu RD. Mohu vás ujistit, že 
zastupitelstvo obce bude postupovat s péčí řádného 
hospodáře, transparentně a dle zákona. 
 
Velmi dobrou zprávou je, že Správa a údržba silnic JČK 
přislíbila na měsíc září tohoto roku opravu komunikace 
III. třídy z Nebahov do Jelemka. Dojde zde k dopravnímu 
omezení, ale to určitě vynahradí, že pak budeme jezdit 
po novém. 
 
S přáním klidného podzimu 
Jan Zámečník/starosta obce 
 
 
Letošní koronavirová pandemie výrazně zasáhla i do 
kulturního a společenského dění také v naší obci, takže jsme 
bohužel nemohli uskutečnit některé plánované akce. 
Epidemiologická situace se mění doslova den ode dne, a tak 



o případných aktivitách budou občané informováni cestou 
sms zpráv.  
 
Připomínáme také nepřerušený provoz obecní knihovny, 
která je otevřena každé úterý od 17 do 18 hodin. 
 
V neděli 20. září chceme přivítat osm nových občánků, 
kteří se narodili v loňském roce. 
 
Obecní úřad eviduje řadu občanů, kteří dosud nezaplatili 
poplatky za popelnice, ev. za svého pejska. Tyto poplatky 
měly být již uhrazeny do 30. června t. r.!  Žádáme tedy 
občany, aby tyto povinné platby uhradili. 
 
Děkujeme, že třídíte odpad a využíváte i kontejnerů na 
bioodpad. Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů patří 
pouze odpad ze zahrad, tráva apod. Větve do kontejnerů 
nevhazujte, ale uložte vedle kontejnerů, tento dřevnatý 
materiál je zpracováván jiným způsobem. 
 
V příloze naleznete rozhovor s naším obecním hajným, 
panem Kišem, jak jsme avizovali v minulém čísle občasníku. 

 
 

září 2020 
L. Šímová 

 
 
 
 



Jak dlouho pracujete jako hajný ve stávajícím revíru? 
 
Má profesní kariéra začala po ukončení vojenské služby 
v roce 1983 nástupem k LZ Prachatice, LS Mlynářovice a LS 
Lhenice, u státních lesů až do roku 1992. Poté jsem byl 
osloven „sdružením starostů“ Strunkovice nad Blanicí, 
Vitějovice, Nebahovy, Těšovice a Hracholusky a v následné 
schůzce mi byla nabídnuta pozice obecního hajního. Po 
dalším jednání jsem tuto nabídku přijal, ale již bez obce 
Hracholusky, které z této koalice odstoupila. Jednou větou: 
“Lesníka, hajného nebo chcete-ti odborného lesního 
hospodáře budu letos na podzim vykonávat 37 let, z toho u 
obecních lesů Nebahovy 28 let. 
 
Co všechno je náplní Vaší práce? 
 
Přechodem k obecním se moje náplň práce podstatně 
zvětšila, protože státní lesy mají na jednotlivé pozice více 
zaměstnanců, takže u obecních lesů musím většinu úkonu 
řešit osobně. Mojí náplní práce je tedy shánění pracovní síly 
do lesů, ať už k těžbě, přibližování, sázení, ožinování, pro 
nátěry lesních stromků, stavby oplocenek aj. Dále pak 
zajišťuji prodej dřeva. 
Pro mou práci je nejdůležitější dodržování LHP (lesního 
hospodářského plánu), který je zpracován na období 10 let 
tzv. decennium. Mezi jeho nejdůležitější části, které jsou 
závazným ukazatelem pro obec, je zalesňování vzniklých 
holin nad 0,02 ha a výchovné zásahy – prořezávky a probírky 
do 40 let věku porostu. 
V podstatě se jedná o dodržování zákona o lesích jako celku. 
 
Co Vás na Vaší práci nejvíce těší, a naopak co Vám dělá 
starosti? 
 
Na mojí práci mě asi nejvíce těší, když se povede po těžbě 
dřeva znovu zalesnit a obnovit porost, či už přirozenou nebo 

umělou obnovou lesa. V posledních letech je tato činnost 
nesmírně náročná, jak vlivem sucha, tak i pracovní sílou, 
která by tuto práci vůbec chtěla vykonávat poctivě a 
svědomitě, protože to první vložení stromečku do země je 
často nejdůležitější. Podle mě je zakládání nových porostů, 
péče a výchova o ně alfa a omega pro každého skutečného 
hajného. 
 
Jak se z Vašeho pohledu změnilo lesní hospodářství, a v 
jakém stavu jsou lesy v našem regionu? 
 
V lese již nejsem žádným mladíčkem, vlastně jsem profesně 
nic jiného, než hajného nedělal. Odsloužená léta mě hodně 
naučila praxe, ale i starší kolegové, kterých už hodně mezi 
námi není, přesto nemůžu říct, že jsem snědl všechnu 
moudrost. I tak vnímám, jak zásadně se lesní hospodářství za 
posledních 30 let změnilo. Bohužel nemohu říct, že k 
lepšímu. 
Skupiny lidí, co se „nalepily“ na les začaly upřednostňovat 
kvantitu nad kvalitou, vydávajíc se za ekology a ochránce 
přírody, potlačovat genetiku někam do pozadí, divíc se, že na 
několika místech Šumavy nám vysychají studánky, dochází k 
silné erozi půdy - a když nevím kudy kam, tak vinu své 
hlouposti svalím na naše předky. Již naši předkové dobře 
věděli, že jenom zelený les se stromovím dokáže vodu 
nejlépe zadržet a postupně uvolňovat. Naši předkové nám tak 
předali Šumavu zdravou a zelenou. Příkladem může být rok 
1986/87, kdy se přes Šumavu prohnala větrná kalamita, která 
způsobila polomy přes 1 milion kubíků dřeva. S opravdu 
velkým úsilím všech zaměstnanců závodu Prachatice se 
povedlo vše velice rychle zpracovat a vzniklé holiny včas 
zalesnit – podotýkám bez harvestorů a vyvážeček.  
Každý občan, který vnímá momentální situaci kůrovcové 
kalamity, musí uznat, že situace je velice vážná, složitá a 
bude nás stát mnoho úsilí a hlavně financí. 



Lesy ve vlastnictví obce Nebahovy zatím nejsou ve stavu 
katastrofickém, nebo nějak špatném – zatím. 
Důvodem je velký podíl lesů se zastoupením borovice, že 
jsem odmítl těžit množství dřeva, které mi umožňoval 
hospodářský plán, takže jsme zatím vytěžili 25 % dřeva 
převážně kůrovcového a daří se včas zalesnit vzniklé holiny. 
Co se naopak nedaří, jsou výchovné zásahy – prořezávky a 
probírky do 40 let věku, které jsou však velice důležité a 
odborně náročné, protože nám zajišťují budoucí kvalitu lesa.  
 
Chcete poslat vzkaz či doporučení našim občanům 
a majitelům lesů? 
 
Občanům bych vzkázal, aby nebyli lhostejní k porušování 
zákona o lesích (jízda a parkování v lese bez povolení, 
kouření, znečišťování lesa odpadem, hluk a jiné zakázané 
činnosti popsané v zákoně o lesích). 
Všem majitelům lesů přeji, aby se jim vyhýbaly všechny druhy 
kalamit a škůdců, že se mohou na mě jako přiděleného 
lesního odborného hospodáře vždy obrátit s jakýmkoliv 
druhem problému tykajícího se lesa a společně se snažit ho 
vyřešit k oboustranné spokojenosti. 
 
Kiš Miroslav 
OLH 
 


