
                              O  B  Č  A  S  N  Í  K 
 

pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

 
Vážení spoluobčané, 
 
stále více se mne dotazujete (zejména 
rodiče), jak to vypadá s novou 
mateřskou školkou v Nebahovech. 
V červnu letošního roku byla 
dokončena směna vhodného pozemku 
pro výstavbu nové budovy. Daný 
pozemek tak má obec konečně ve 
svém vlastnictví. Před tímto krokem 
proběhla změna územního plánu 

obce, došlo k dělení pozemku a následně přišel na řadu 
legislativní proces směny pozemků. Celé to zpozdila 
coronavirová pandemie. Chtěl bych poděkovat paní Janě 
Rosové za směnu vhodného pozemku pro novou školku, 
protože nám to skvěle zapadá do konceptu rozvoje naší 
obce. Důvodem záměru nové mateřské školky je tlak hygieny 
na současné nevyhovující prostory, nedostatek místa 
a absence prostorné zahrady. Nyní již vybíráme dodavatele 
projektové dokumentace pro realizaci. V zastupitelstvu obce 
máme za to, že si naše obec nové zázemí mateřské školky 
určitě zaslouží. 
 
Jedinou dotací, která obci v tomto roce nevyšla, je na 
rekonstrukci Kulturního domu v Nebahovech. Žádost byla 
podána v pořádku a je to přesně ten typ žádostí, které chce 
Jihočeský kraj podporovat. Důvodem neúspěchu byl velký 
počet žadatelů ve vyhlášeném programu. Naše obec skončila 
„pod čarou“. Všechny ostatní námi podané žádosti o dotaci 

Jihočeský kraj podpořil. Z těchto dotačních peněz došlo 
k opravě dvou kamenných křížů v Lažišťkách a ve Zdenicích 
u cesty na Jelemek, k pořízení polytechnické stavebnice 
do naší Mateřské školky, k objednání přívěsného vozíku 
na požární stříkačku pro hasiče do Zdenic. Během měsíce 
září či října dojde ještě k opravě místní komunikace 
v Nebahovech „do Pobočí“. Podpořením našich žádostí 
o dotace došlo k posílení obecního rozpočtu o částku 
přesahující 1 mil. Kč. 
 
Zastupitelstvo obce na červencovém jednání schválilo 
finanční dar pro obce na Jižní Moravě postižené tornádem. 
Jedná se o částku ve výši 40 tis. Kč, která byla odeslána 
na transparentní účet zřízený Jihomoravským krajem. Jsem 
moc rád, že se také naše obec přidala k dárcům a pomohla. 
Nikdy nevíme, kdy a kde může přírodní živel udeřit. 
 
S přáním klidného podzimu 
 
Jan Zámečník/starosta obce 
 
 
Opět se vracím k problému odpadů. Obec má zájem na tom, 
aby občanům co nejvíce ulehčila likvidaci odpadu 
z domácností. Proto se zvýšila frekvence vývozu kontejnerů 
na papír a plast v Nebahovech a ve Zdenicích 1x týdně. To 
by mělo rozhodně stačit, ale bohužel několik nesešlápnutých 
kartonových krabic zaplní kontejner okamžitě. Odvoz odpadů 
obec něco stojí, a tak znovu apelujeme – odpad řádně třiďte 
a sešlápnutím co nejvíce zmenšujte objem papírového 
a plastového odpadu. Plasty nepatří do směsného odpadu – 
jejich rozklad trvá i stovky let!  
   
Dále žádáme ty motoristy, kteří zastavují svá auta 
u obchodu v Nebahovech, aby vypínali motory. Toto 
nařízení má oporu i v legislativě, buďme tedy ohleduplní. 



Hlavně v nadcházejícím zimním období zbytečně nezvyšujme 
exhalaci plynů v obci. 
 
Upozorňujeme a připomínáme, že je potřeba co nejdříve 
zaplatit poplatky za odpady, popřípadě psa – tyto poplatky 
měly být uhrazeny za rok 2021 do června tohoto roku. 
 
A nyní několik informací z kulturního a společenského 
života v obci. 
 
Připomínáme našim jubilantům, kteří slaví 70., 75. narozeniny 
a od 80 let každoročně – nezapomínejte na hudební dárek – 
písničku, kterou vám obec zasílá cestou českobudějovického 
rozhlasu v pořadu Písničky pro radost, a to v den vašich 
narozenin od 10 do 13 hodin. 
 
Po "koronavirovém kulturním půstu" se od května mírně 
uvolnila protiepidemická opatření, a proto se mohly uskutečnit 
některé plánované akce. Letos jsme slavnostně přivítali pět 
nových občánků, narozených v roce 2020 – z toho čtyři z 
Nebahov a jednoho ze Zdenic. Všem přejeme do života 
hodně zdraví a štěstí. 
 
Na začátku července se v Nebahovech konalo již tradiční 
"pálení Husa" – s bohatým programem zaměřeným 
především na děti, ale v soutěžích se mohli zapojit i jejich 
rodiče. 
 
Jednou z prvních soutěžních akcí byl memoriál Václava 
Fučíka – turnaj v kuželkách v Kralovicích. V Nebahovech pak 
proběhl 4. ročník memoriálu Honzy Mareše – letos se do 
hasičské soutěže přihlásilo rekordních 30 sborů a nově také 
sbory dětské. Vítězný pohár soutěže si odneslo ženské 
družstvo Nebahovy a mužské družstvo Zdenice. Nutno též 
zmínit pěkné 2. místo nebahovských hasiček 
v prachatické hasičské lize – gratulujeme. 

Ve Zdenicích proběhlo fotbalové utkání s bohatým 
doprovodným programem, skákacím hradem pro děti 
a tradičním opékáním prasete a dokonce živou hudbou. 
 
Všechny uvedené akce se vydařily a měly velmi dobrý ohlas. 
 
Na měsíce říjen a listopad chystáme 2 akce:  
 
V plánu je přednáška o posledních letech habsburské 
vlády v Čechách a návštěvě tehdejšího následníka trůnu 
Rudolfa v Prachaticích. Tato přednáška naváže na velmi 
úspěšnou výstavu v prachatickém muzeu, která se konala u 
příležitosti 150. výročí této návštěvy. Kurátorem a také naším 
přednášejícím je PhDr. František Kubů, historik prachatického 
muzea. Dále plánujeme ve spolupráci s místní knihovnou 
besedu s keramičkou paní Tesárkovou z Klenovic. Kromě 
zajímavého povídání je domluvena i malá prodejní výstava, 
takže bude možné vybrat i pěkný vánoční dárek. 
 
Přesný termín obou akcí bude rozeslán sms zprávami a též 
na plakátku v místním obchodě. Všichni jste srdečně zváni. 
 
Naskytla se nám možnost doplnit autobus na divadelní 
představení v Č. Budějovicích, které zajišťuje muzeum 
v Netolicích: 

 středa 10. 11. 2021: činohra Selské baroko 

 úterý 21. 12. 2021: činohra Návrat Krále Šumavy 
Odjezd z Netolic od budovy muzea vždy v 18 hod. (začátek 
představení je od 19 hod.), cena vstupenky včetně dopravy je 
250 Kč. Pokud máte o představení zájem, volejte L. Šímové 
na tel. 605 471 338 nejpozději do 3 dnů od obdržení 
Občasníku. 
 
L. Šímová 

Říjen 2021 
Vydal OÚ Nebahovy vlastním nákladem 



Mateřská škola Nebahovy 
Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021 

 
Školní rok 2020/2021 jsme zahájili se 17 zapsanými dětmi 
ve věku od 2 do 6 let, což je naplněná kapacita školky.  
 
Než přišla na podzim od vlády nařízená koronavirová 
opatření, stihli jsme ještě dva projektové dny – Mediální 
dílna a Malý architekt – stavitel města. Dozvěděli jsme se, jak 
pracuje reportér, kameraman, moderátor nebo architekt. Tyto 
akce jsou velice prospěšné k rozvoji představivosti dětí, při 
kterých si vyzkouší formou hry různé profese.  
 
Ve školce opět probíhala výuka německého jazyka plná her, 
písniček a básniček. Přivítali jsme také nové občánky, 
výjimečně na podzim.  
 
V zimě jsme měli jako tradičně Mikulášskou a vánoční 
besídku, tentokrát bez rodičů, ale nechyběli ani Mikuláš, čert 
a anděl. Pod stromečkem děti našly spoustu dárečků v 
podobě hraček a stavebnic do školky. Na začátku nového 
roku jsme uspořádali karneval se spoustou krásných masek 
a také „Zimní olympiádu“.  
 
Všechny další aktivity nám přerušilo uzavření provozu 
školky z nařízení vlády od 1. 3. 2021. Letos poprvé jsme 
během uzavření zahájili distanční výuku pro předškoláky.  
Každý týden vypracovali zadané úkoly, které dostávali 
vytištěné do schránek a odevzdávali vyhotovené zpět 
do školky. Od 12. 4. 2021 povolila vláda otevřít provoz pouze 
pro předškoláky a děti, jejichž rodiče spadají do kategorie 
vybraných profesí (hasiči, policie, zdravotníci atd.). 
Od 10. 5. 2021 jsme mohli konečně přivítat i ostatní děti.  
 
Při zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022 se zapsaly 4 nové 
děti.  

V červnu jsme byli na školním výletě v Borovanech 
v Peklománii a v ZOO Dvorec. Moc se nám výlet líbil a krásně 
jsme si ho užili, hlavně jízdu autobusem. K mezinárodnímu 
dni dětí jsme hledali v lese zakopaný poklad a cestou plnili 
zadané úkoly, které nás dovedly k truhle plné odměn. 
Se školním rokem a našimi předškoláky jsme se rozloučili při 
opékání buřtů, na kterých jsme si opravdu moc pochutnali. 
Nesmělo chybět ani „Pasování předškoláků“ a to Honzíka, 
Laurinky, Pavlíka, Ellinky a Štěpánky.   
 
Tyto nevšední dny si kladou za cíl nejen obohatit a rozvíjet 
naše vědomosti, ale i zažít společně nové zážitky, navázat 
přátelství a příjemně stráveným časem přispět k příznivému 
klimatu školky.  
 
Jako loni, tak i letos byla školka v provozu i v letních 
měsících od 1. 7. do 16. 7. a od 16. 8. do 31. 8. 2021. 
Od září 2021 jsme ještě prodloužili provozní dobu MŠ 
od 6:00 do 16:00 hodin.   
 
Také jsme moc rádi, že nám vyšla dotace od Jihočeského 
kraje na pořízení polytechnické stavebnice, která bude pro 
školku dobrým přínosem.   
 
Aktuální informace týkající se mateřské školy naleznete na 
webových stránkách MS-Nebahovy.webnode.cz. 
 
Za pedagogický sbor Romana Bestrejková, ředitelka MŠ 
Nebahovy 
 
 
 
 
 
 
 

https://ms-nebahovy.webnode.cz/


 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 


