O B Č A S N Í K
pro Nebahovy, Jelemek, Kralovice, Lažišťka a Zdenice
Vážení spoluobčané,
v minulém občasníku vám byl
doručen plánovací kalendář, který
se
týkal informací ohledně
odpadů. Kdy bude prováděn svoz
komunálního a separovaného
odpadu pro naši obec, několik
informací jak a co třídit a že je
možné
využívat
bezúplatně
Sběrný dvůr v Prachaticích. Tento
plánovací kalendář vám chceme
především z důvodu termínů svozu odpadu doručovat každý
rok. Dobrou zprávou je, že v osadách Kralovice, Lažišťka
a Jelemek dojde k instalaci kontejnerů na tříděný odpad
v sestavě papír/plast/sklo. V Nebahovech a ve Zdenicích jsou
nově kontejnery na drobný kov. Vedení obce se podařilo tyto
kontejnery od společnosti EKO KOM a.s. zapůjčit, takže obec
za ně nebude nic platit. Chceme tímto krokem přiblížit a zvýšit
sběr tříděného odpadu, protože obec je za tento sběr také
finančně odměňována.
Další velmi dobrou zprávou je, že Jihočeský kraj podpořil
naše žádosti o dotace. Celkem tak posílíme rozpočet obce o
cca 690 tis. Kč. Z dotačních peněz budeme realizovat
pořízení mulčovače za obecní traktor, novou kuchyňskou
linku do Mateřské školky, požární stříkačku a zásahové
hadice pro naše hasiče, zpracování projektové dokumentace
na cyklostezku Nebahovy / Zdenice a opravu křížů na
návsích v Kralovicích a Jelemku. Z dotačních peněz mám
velkou radost.

Dovolte mi, abych zde poděkoval Sboru dobrovolných
hasičů Kralovice za opravu kuželníku u Kralovické hospody.
Členové sboru ve svém volném čase odpracovali celkem cca
300 hodin a výsledek opravdu stojí za to. Takže velké díky
hasičům do Kralovic.
Rád bych vám oznámil, že Obec Nebahovy zavedla pro své
občany novou službu. Jedná se o informační sms zprávy,
které budou občanům rozesílány zdarma prostřednictvím
obce. Jde o komunikační prostředek, kterým vás chceme
informovat o kulturních akcích, dění v obci, odstávce el.
energie, případných haváriích apod. V případě, že budete mít
o tuto službu zájem, stačí na Obecním úřadě vyplnit
jednoduchou přihlášku a můžete tuto bezplatnou službu začít
využívat.
S přáním všeho dobrého
Jan Zámečník/starosta obce
Na začátku dubna se uskutečnila charitativní sbírka ošacení
pro Diakonii Broumov. Děkujeme všem dárcům – věcí se
sešlo opravdu hodně, byl zaplněn celý prostor předsálí
kulturního domu.
V sobotu 27. 4. se v Nebahovech konala hasičská okrsková
soutěž u příležitosti 130. výročí založení Sboru. Součástí této
oslavy bylo odhalení pamětní desky zakladateli Sboru a jeho
prvnímu veliteli Antonínu Křížovi. Následovalo ocenění
dlouholetých členů Sboru a celá akce byla zakončena
zábavou v kulturním domě.
Od léta 2018 je aktivní žákovský tým FK Nebahovy pod
trenérským vedením pana Jana Medřického. Žáci se dosud
věnovali pouze tréninku, ale v letošním roce plánují první
zápasy. Hráči mezi sebe zvou další spoluhráče, zejména

ročníky 2007 a mladší. Přihlásit se můžete na tel. čísle
trenéra: 607 448 205.
SDH Kralovice ve spolupráci s Obcí Nebahovy obnovily
pouťovou tradici. Na opraveném kuželníku se uskutečnilo
kuželkové klání 11 týmů, kterému přihlíželo kolem 60
návštěvníků. K dobré náladě vyhrávalo harmonikářské duo.
Celkově byla tato akce hodnocena velmi kladně.
V neděli 12. května jsme v zasedací místnosti kulturního
domu přivítali celkem 9 nových občánků, kteří se narodili
v roce 2018 a mají trvalé bydliště v Nebahovech (4) a ve
Zdenicích (5). V krátkém pásmu se představily děti ze zdejší
MŠ, po slavnostním projevu převzali rodiče pamětní list,
maminky kytičku a malý dárek pro děťátko a podepsali se do
pamětní knihy. Novým občánkům i jejich rodičům přejeme
hodně zdraví, lásky a štěstí v jejich životě.
Z organizačních důvodů oslavíme svátek všech dětí už
v pátek 31. května. Sejdeme se na hřišti v Nebahovech
v 17 hodin, kde budou připraveny různé soutěže, hry apod.
a samozřejmě táborák a opékání buřtů. Nápoje budou
zajištěny, ale buřty vezměte s sebou.
23. června se uskuteční nebahovská pouť se mší v místní
kapli od 11 hodin. Odpoledne – tak jako obvykle – nebude
chybět fotbalový zápas, začátek bude upřesněn. V malých
vesnicích klasickým poutím s kolotoči a houpačkami už
bohužel odzvonilo, a tak chceme poutní neděli trochu
ozvláštnit. Od 14 hodin v sále kulturního domu proběhne
představení Bublinkové show určené především dětem.
Plánujeme také postavení stanu před kulturním domem
a živou hudbu cca od 15. hodiny. V předsálí bude možno
zhlédnout prezentaci fotografií z kulturních, společenských
i sportovních akcí a spolků naší obce, které se konaly v roce
2018. Nápoje budou zajištěny místním pohostinstvím. Tímto
jste všichni na tuto poutní akci srdečně zváni.

Kulturní komise při Obecním úřadu Nebahovy plánuje
na sobotu 24. 8. 2019 autobusový výlet do Hořic na Šumavě
na divadelní představení Kadibába a čtyři loupežníci. Hra
probíhá v lesoparku a herci i diváci se přesouvají, jak se mění
scény, tedy rozhodně se nesedí na lavičkách. Představení je
vhodné jak pro děti, náctileté, ale pobaví se i dospělí.
Vstupné je 150 Kč jak pro děti, tak dospělé, důchodci nad 65
let a držitelé ZPS platí 70 Kč. Děti do 2 let mají vstup zdarma.
Představení trvá cca 1,5 hodiny, pak bychom přejeli
do nedalekého Č. Krumlova se zastávkou na cca 2 hodiny.
Autobus hradí obec, zájemci si platí vstupné. Skupinové
zlevněné vstupné není. O představení je vždy velký zájem,
takže skupinu musíme včas přihlásit a vstupné zaplatit
předem. Akce se uskuteční s minimálním počtem 30 zájemců.
Prosím tedy zájemce, aby se co nejdříve hlásili na tel. číslo
605 471 338 (L. Šímová), nejpozději do 15. června.
Další informací je plánovaný omezený provoz v MŠ
Nebahovy během prázdninových měsíců. MŠ Nebahovy
bude v červenci a srpnu v provozu takto:



1.–12. 7. 2019
26.–30. 8. 2019

6.30–15.30
6.30–15.30

Na závěr Občasníku ještě přepisujeme poděkování od pana
Miroslava Kiše, obecního hajného, který děkuje členům MS
a SDH Nebahovy, SDH Kralovice a SDH Zdenice, kteří se
formou brigády podíleli na výsadbě lesních stromků. Pomohli
tak při zalesňování holin a obnově lesních porostů, které jsou
zárukou zdravého ovzduší, zásobárnou vody a umožňují
rekreační vyžití obyvatel. Tato spolupráce trvá několik let
a lze doufat, že bude pokračovat i v dalších letech.
L. Šímová
Květen 2019
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