NEBAHOVSKÝ OBČASNÍK
Pro osady Nebahovy, Zdenice, Kralovice, Jelemek
a Lažistka

neurčilo a během roku je bude dle potřeby uvolňovat.
Předpoklad je takový, že příští rok chceme připravovat
projektové dokumentace, které jsou nutné pro úspěšnou
realizaci projektů a k případným žádostem o dotace. Zatím
rozpočet obce obsahuje běžný chod, provoz a údržbu obce.

Vážení spoluobčané,
hned na úvod si dovolím ještě
jednou
upřímně
poděkovat
končícímu starostovi obce panu
Františku Mrázovi za odvedenou
práci pro obec. Myslím si, že
vykonávat
tuto
funkci
několik
volebních
období
není
vůbec
jednoduché. Osobně bych chtěl také
poděkovat občanům a zastupitelům
obce za podporu při volbě starosty
obce. Ve volebním období 2018–2022 bude pracovat
zastupitelstvo obce v tomto složení: Jan Zámečník/starosta,
Ing. Jiří Cinádr/místostarosta, Ing. Jaroslav Klein/předseda
Finančního výboru, Karel Marušák/předseda Kontrolního
výboru, Bc. Ludmila Rosová, Milada Ježková, Zdeněk
Bestrejka, Jan Študlar, František Mráz.

Nové zastupitelstvo obce se koncem roku zabývalo dle mého
názoru jednou z nejdůležitějších věcí, a to je rozpočet obce
pro rok 2019. Rozpočet obce je navržen jako vyrovnaný –
9 mil. Kč na stránce příjmové a 9 mil. Kč na stránce výdajové.
Na výdajové stránce je zatím nespecifikovaná rezerva ve výši
cca 2,6 mil. Kč k investicím, které prozatím zastupitelstvo obce

Dalším důležitým bodem zastupitelstva obce bylo vyhlášení
záměrů na pronájem hospod v Nebahovech, Kralovicích
a Zdenicích. Pronájem u všech hospod byl uzavřen na dobu
určitou, a to do konce letošního roku. Dle zákona o obcích
nemá zastupitelstvo obce jinou možnost, aby neporušilo
zákonnou povinnost, než vyhlásit záměr na pronájem. Starosti
nám dělá hospoda ve Zdenicích, kde nám stávající nájemce
(hospodský) oznámil, že se o další pronájem již nebude
ucházet. Doufám, že se na pronájem hospody ve Zdenicích
nový uchazeč brzy najde.

Rád bych se také zmínil o programových dotacích
Jihočeského kraje, do kterých máme v plánu nově zažádat.
Jihočeský kraj každoročně vyhlašuje řadu dotačních programů
pro obce v zajímavých oblastech jako např. Plán obnovy
venkova, kultura, školství, sport, kulturní památky, bezpečnost
apod. Po dohodě v zastupitelstvu obce bych rád požádal
o dotaci na nový mulčovač na údržbu zeleně, novou požární
stříkačku, sadu požárních hadic, renovaci křížů na návsích
v Kralovicích a Jelemku, novou kuchyňskou linku do naší
mateřské školky a nové oplocení hřiště ve Zdenicích. Pevně
věřím, že s většinou žádostí o dotaci uspějeme.

Vážení spoluobčané,
jménem obce Nebahovy a jménem svým vám všem přeji
požehnané Vánoce, klidné svátky, rodinnou pohodu, ať každý
pod vánočním stromečkem nalezne to, co očekává. A do
nastávajícího roku, roku 2019, vám přeji pevné zdraví, splnění
vašich přání, štěstí, lásku, toleranci a porozumění.

Jan Zámečník/starosta obce

Konec roku 2018 společně oslavíme v sobotu 29. prosince
na hřišti v Nebahovech, kde bude připraven ohňostroj, také
bude k dispozici drobné občerstvení a opět pozvání na punč.
Na začátku ledna se zapojíme do celostátní Tříkrálové
sbírky, termín bude upřesněn na plakátech.

Také já se připojuji k přání pana starosty a těším se na
společná setkávání při kulturních, společenských i sportovních
akcích v roce 2019.
L. Šímová

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ:
1. prosince 2018 se v Nebahovech po více než deseti letech
konal Hasičský ples. Sál kulturního domu byl zaplněn
do posledního místa, bylo prodáno 220 vstupenek. K tanci
a poslechu vyhrávala hudební skupina Pozor vizita. Díky
sponzorům a aktivitě členů všech tří hasičských sborů se
podařilo připravit bohatou tombolu. Jako vrchol večera bylo
nastoupení hasičských sborů před starostou obce.
V podvečer 1. adventní neděle jsme se sešli na návsi, kde byl
nasvícen vánoční strom. Již tradičně zde vystoupily děti
zdejší mateřské školy s pásmem písniček s tanečků. Málokdo
si nechal ujít pozvání na výborný punč a čaj a popovídání se
sousedy a známými.
prosinec 2018
Ve středu 12. prosince jsme se připojili k celostátnímu zpívání
koled – Česko zpívá koledy.
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