
                              O  B  Č  A  S  N  Í  K 
 

pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice 

 
Vážení spoluobčané, 
 
zastupitelstvo obce na listopadovém 
a prosincovém jednání v minulém roce 
schválilo, že budeme opět žádat 
o dotace na různé projekty obce.  
 
V dotačních programech Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR máme požádáno 
o dotace na rekonstrukci Kulturního 
domu v Nebahovech a na zcela nové 

sportoviště na tenis, volejbal, nohejbal apod. Sportoviště by 
mělo být umístěno v areálu fotbalového hřiště v Nebahovech. 
Na obě zmíněné akce je možné získat podporu až do výše 
80 % finančních prostředků.  
 
V dotačních programech Jihočeského kraje chceme uspět 
s opravou dvou kamenných křížů v Jelemku a Nebahovech, 
s pořízením přívěsného vozíku na požární stříkačku pro 
hasiče do Kralovic, s novým technickým vybavením na obecní 
traktor a s opravou místní komunikace z místní části Jelemek 
směrem na Leptač. Dále pak s prodloužením vodovodního 
řadu ve Zdenicích a s rekonstrukcí a dostavbou obecního 
vodojemu pro Nebahovy a Zdenice.  
 
Dohromady tak žádáme o cca 14,2 mil. dotačních peněz 
v celkovém finančním objemu projektů za cca 20,5 mil. Kč.  
 

Rád bych zde opět poděkoval panu Zdeňku Šmajclovi 
ze Zdenic, že mi pomohl s žádostmi o dotaci. Pevně věřím, že 
s většinou žádostí o dotace naše obec uspěje. 
 
A první dobrou zprávu již pro vás mám. Rada Jihočeského 
kraje a následně Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém 
březnovém jednání schválily naši žádost o dotaci na 
rekonstrukci a dostavbu vodojemu pro Nebahovy 
a Zdenice. Jedná se o částku ve výši 1,5 mil. Kč. Osobně 
jsem moc rád, že Jihočeský kraj vybral tento projekt 
a podpořil tak tříletou snahu obce o modernizaci 
vodohospodářského zařízení, které je pro naši obec velmi 
důležité.  
 
 
S přáním klidného jara 
Jan Zámečník/starosta obce 
 
 
 
Informace ze zastupitelstva obce: 
 
Naši obec navštívil poslanec, místopředseda PSP ČR a radní 
JČK pan Ing. Jan Bartošek. Jako jediný z nových zvolených 
poslanců JČK kontaktoval obec s možností spolupráce. 
Vedení obce tuto nabídku využilo a dne 28. 3. 2022 proběhlo 
setkání. Tématem setkání byla problematika naší obce, 
legislativa ČR, krajské dotace a podpora projektů 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. 

 



Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar ve výši 20.000,- 
tis. Kč pro organizaci Člověk v tísni, na pomoc lidem 
zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. 
 
 
 
Další informace o dění v obci: 
 
Zimní období už máme zdárně za sebou a letošní zima 
naštěstí nenapáchala takové škody na komunikacích, jako 
v předchozích letech. Nyní na jaře došlo k vylepšení 
dopravní orientace v obci. Obec Nebahovy realizuje úpravu 
a obměnu dopravního značení (dopravní značky, červené 
patníky, dopravní zrcadla apod.) v obci a jejích místních 
částech. Důvodem bylo zastaralé, nebezpečné, chybějící 
a na mnoha místech pro řidiče zmatečné dopravní značení. 
Vše se upravuje dle zpracovaného pasportu dopravního 
značení, které schválilo zastupitelstvo obce, Policie ČR 
a následně příslušný silniční správní úřad v Prachaticích. 
V několika případech došlo i k zapracování podnětů od 
našich občanů. Tímto krokem se určitě zvýší bezpečnost na 
obecních komunikacích. 
 
Epidemiologická situace na začátku roku umožnila konání již 
tradiční tříkrálové sbírky. V Nebahovech ji zajišťovaly 
2 tříkrálové skupinky a jedna kasička byla umístěna v místním 
obchodě. Do centra Arcidiecézní charity jsme odevzdali 
celkem 10 200 Kč, což je nejvíce od začátku těchto sbírek 
v Nebahovech. Všem štědrým dárcům patří velký dík. 
 
Po dvou letech se mohl 20. března v kulturním domě 
uskutečnit dětský karneval. Potěšil nás opět velký zájem 
místních i přespolních dětí s početným doprovodem – sál 
kulturního domu byl zcela zaplněný. Soutěže byly připraveny 
pro děti i jejich rodiče, takže si všichni užili aktivní nedělní 
odpoledne. 

V březnu proběhla další "tvůrčí dílna“. Tentokrát jsme se 
učili pracovat s pedigem a pod trpělivým vedením a s 
dopomocí naší lektorky paní Moniky Trůblové jsme dokázali 
vyrobit pěkný košíček, který jsme si odnesli domů. 
 
Ještě připomínáme, že zápis do MŠ Nebahovy probíhá 
od 2. do 14. 5. 2022, osobně ve dnech 9. a 10. 5. 2022 
od 10 do 11 hod. Bližší informace naleznete na webových 
stránkách MŠ.  
 
A co můžeme očekávat v následujících měsících: 

 14. 5. – soutěž hasičů ve Zdenicích 
 12. 6. – vítání občánků (pozvánky budou předány 

osobně) 
 4. 6. – stavění májky v Nebahovech 
 26. 6. – pouť v Nebahovech 
 23. 7. – kuželky v Kralovicích 

 
O dalších akcích dle situace budete informováni cestou sms. 
 
L. Šímová 
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