
                              O  B  Č  A  S  N  Í  K 
 

pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

 
Vážení spoluobčané, 
 
koncem minulého roku bylo 
v zastupitelstvu obce schváleno, že 
budeme opět žádat do programových 
dotací Jihočeského kraje. Letos 
chceme uspět s opravou kamenných 
křížů ve Zdenicích u cesty na Jelemek 
a na návsi v Lažišťkách, s pořízením 
přívěsného vozíku na požární 
stříkačku pro hasiče do Zdenic 

a polytechnickou stavebnicí pro naši Mateřskou školku. Dále 
pak na opravu místní komunikace v Nebahovech „do Pobočí“ 
nebo chcete-li „k Miťákům“, která byla v rámci zvýšení šance 
na získání dotace rozdělena na dvě etapy a podána do dvou 
dotačních programů. Na březnovém zastupitelstvu obce bylo 
schváleno, že podáme žádost o dotaci do úplně nového 
dotačního programu s názvem Krajský investiční fond JČK, a 
to na rekonstrukci Kulturního domu v Nebahovech, kde máme 
již od roku 2019 připravenou projektovou dokumentaci. Je 
zde možné na tento projekt získat až 50 % finančních 
prostředků, což by při nákladech této akce cca 9,2 mil. Kč 
byla znatelná pomoc. V zastupitelstvu obce máme společně 
za to, že si rekonstrukci náš sál určitě zaslouží. Rekonstrukce 
byla také dlouhodobě slibovaná. Rád bych zde poděkoval 
panu Zdeňku Šmajclovi ze Zdenic, že mi pomohl s žádostmi 
o dotaci. 
 

V letošním roce máme v plánu dále pokračovat na úspěšně 
odvrtaném obecním vrtu na pitnou vodu a dále také 
na obecním vodojemu. V současné době se již připravuje 
projektová dokumentace k zázemí nového vrtu a povolení 
k navýšení odběru podzemních vod. Letos chceme tuto akci 
rovnou zrealizovat. Co se týká vodojemu, tak tam v současné 
době řešíme dodavatele projektových prací, která je pro jeho 
zásadní rekonstrukci nezbytná. Pro zastupitelstvo obce pitná 
voda nadále zůstává hlavní prioritou. 
 
Vážení senioři, 
vzhledem k nepříznivé situaci ohledně coronavirové infekce 
to ani letos nevypadá, že budeme moci uspořádat tradiční 
setkání seniorů. Osobně mne to velmi mrzí, protože jsem se 
těšil na setkání, posezení a načerpání vašich životních 
zkušeností, které jsou pro mne v rámci obce velmi důležité.  
Co se týká dalších kulturních akcí, tak ty budeme patrně 
řešit dle nastalé epidemiologické situace. Zatím to vypadá, že 
celý tento rok bude ještě stále o řešení nastalé krize. Prosím 
všechny, dávejte na sebe a své rodiny pozor a zůstaňte 
zdraví.   
 
S přáním klidného jara 
 
Jan Zámečník/starosta obce 
 
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.  
 
Obec Nebahovy podpořila nový Babybox v Nemocnici 
Prachatice částkou 5 tis. Kč. 
 



V rámci Tříkrálové sbírky bylo v kasičce, která byla umístěna 
v obchodě v Nebahovech, vybráno cca 5,5 tis. Kč. Všem 
dárcům děkujeme.  
 
Obec Nebahovy nabízí pomoc s dovozem potravin a léků 
(např. seniorům nebo občanům v karanténě), dále pak 
s pomocí registrace do registračního systému očkování. 
V případě zájmu kontaktuje starostu obce na tel. 724191818. 
 
V Nebahovském Občasníku ze září roku 2017 jsem se 
podrobně věnovala problematice komunálního odpadu 
a finančnímu dopadu na obecní rozpočet za rok 2016. Během 
posledních pěti let se podařilo navýšit počet odpadových 
nádob a také rozšířit o nádoby na kuchyňské oleje a kovy 
a též umožnit třídění komunálního odpadu dalším osadám 
naší Obce. V následující tabulce je přehledně uveden počet 
nádob na tříděný odpad v jednotlivých osadách Obce 
Nebahovy. 
 
 plast papír sklo kov směsný 

odpad 
olej šatstvo 

Nebahovy 5 3 2 1 4 1 1 
Zdenice 4 2 2 1 - 1 - 
Kralovice 2 1 1 - 1 - - 
Jelemek 1 1 1 - 1 - - 
Lažišťka 1 1 1 - 1 - - 
 
Finanční náklady obce na sběr, odvoz a zpracování 
tříděného odpadu za rok 2020 činily cca 595 tis. Kč. Příjmy 
Obce za odpad jsou součtem dvou položek, tj. poplatky 
občanů a chalupářů cca 252 tis. Kč a příjem za třídění 
odpadu od společnosti EKO-KOM s.r.o cca 80 tis. Kč. Celkem 
je to tedy cca 332 tis. Kč. Z uvedených položek vyplývá, že 
výdaje výrazně převyšují příjmy a je nutné s nimi počítat v 
rozpočtu Obce. 
 

Občané mohou využívat žluté kontejnery k odkládání trávy 
a jiného biologického materiálu do žlutých kontejnerů. 
 
Připomínám i smlouvu naší Obce s Technickými službami 
Prachatice s.r.o o bezplatném ukládání netříditelného odpadu 
do Sběrného dvora v Prachaticích (výpadovka na Č. Krumlov, 
tel. 380 727 815). 
 
Na výpadovkách kolem obcí se po zimě objevují plastové 
odpady. Věříme, že tento nepořádek není dílem občanů 
Obce, ale spíše neukázněných řidičů projíždějících vozidel.  
   
Jistě jste zaznamenali, že byla zrealizována výsadba 
stromů, o které jsme psali v loňském únorovém Občasníku. 
Naše obec uspěla se svojí žádostí o 100% finanční dotaci 
na tento projekt, a tak se můžeme těšit ze stromové aleje 
u farmy v Nebahovech a na místním hřišti. Další stromy byly 
vysázeny v lesoparku ve Zdenicích. Jednotlivé druhy byly 
vybrány tak, aby dobře zapadaly do přirozeného prostředí – 
jedná se tedy např. o javor, jeřáb, břízu, dub nebo habr. 
 
Zápis dětí do MŠ Nebahovy pro školní rok 2021/22 se 
uskuteční od 2. do 16. 5. 2021, osobně dne 12. 5. od 8 do 11 
hodin. Podrobnější informace najdete na letáku 
v nebahovském obchodě nebo na webu obce 
www.nebahovy/úřední deska/zápis do MŠ. 
 
V současných dnech probíhá sčítání obyvatel – letos 
v elektronické i písemné verzi. Podrobné informace najdete 
též na webových stránkách obce. Nezapomeňte, že sčítání 
bude ukončeno dne 11. května. 
 
L. Šímová 

Duben 2021 
Vydal OÚ Nebahovy vlastním nákladem 

 



Informace z obecní knihovny 
 
V současné době koronavirové pandemie, kdy byly a dosud 
jsou výrazně omezeny společenské kontakty, se mnozí z nás, 
více než kdy jindy, vracejí ke knížkám. To bylo znát i ve 
větším počtu čtenářů a přečtených titulů v naší obecní 
knihovně.  
 
Knihovny nyní fungují přes výdejní okénko, takže je potřeba 
se předem objednat na tel. čísle 721 313 251 a každý čtenář 
je obsloužen individuálně. 
 
Nebahovská knihovna má poměrně dlouhou historii, byla 
založena místním učitelem Antonínem Křížem v 80. letech 
19. století a zcela nezanikla ani v těžkých časech 20. století. 
Knihovna se během doby různě stěhovala, ale důstojné 
prostředí se pro ni našlo až v roce 2019 v zasedací místnosti 
obecního úřadu.  
 
Velké štěstí máme i v knihovnici paní Marii Brožové, 
nadšené čtenářce, která se o knihovnu vzorně stará. Sama 
popisuje, jak funguje zásobování knihovny: "Za rok 2020 
jsem 6x přivezla nové knihy (minimální závoz je 2x ročně), 
jsou to úplné novinky i starší tituly. V městské knihovně 
v Prachaticích existuje knižní fond, ze kterého se zásobují 
všechny obecní knihovny v okrese díky dotaci Jihočeského 
kraje. V okrese Prachatice je celkem 49 knihoven, z toho 10 
s profesionálními knihovníky, ostatní knihovny jsou 
obsluhovány neprofesionály. Knihy vybírá a nakupuje metodik 
pro region – paní Becková (dle jejího hodnocení máme u nás 
jen skvělé knihy), ale požadavky může uplatňovat i každý 
knihovník dle přání čtenářů. Já vybírám knihy podle internetu 
a knihy, které se nejvíce čtou a čtenáři požadují. Mám radost, 
že čtenáři odcházejí z knihovny, mají šest svazků v náručí 
a těší se, až je budou číst." 

Přihlášení do knihovny a zapůjčení knih je zdarma. Knihovna 
je otevřena každé úterý od 17 do 18 hodin. 
 
V knihovně jsou knihy nejrůznějších žánrů – od krásných 
dětských knížek, pohádek, přes povídky, životopisy, romány, 
krimi až po naučné knihy. Vybrat si může opravdu každý. 
 
Které knihy by paní Brožová nyní doporučila? 
"Určitě je to úžasný příběh z krásné Aljašky – Velká samota, 
dále silný příběh spisovatelky Gerittsenové Závěje a velmi 
napínavé čtení z prostředí koncentračního tábora Útěk z 
Treblinky nebo historické knihy spisovatelů Vondrušky nebo 
Bauera. Další zajímavý titul je Zkrocená královna." 
 
Na závěr tohoto příspěvku bychom rádi pozvali i další 
občany, zavítejte do naší obecní knihovny, vezměte s sebou 
své děti, jistě si nějakou pěknou knížku domů odnesete. A to 
je i největší přání paní knihovnice Marušky Brožové, které 
patří velké poděkování za její péči o knihy a jejich čtenáře. 


