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

Vážení občané,
právě vrcholí podzimní práce, kdy sklízíme neobvykle bohatou
úrodu z našich polí a zahrad. Naštěstí naši obec kromě již
obvyklého letního sucha nepostihly žádné jiné přírodní živly.
Tento Nebahovský občasník nese pořadové číslo 7 a je to již
poslední vydání v tomto volebním období. A tak, jako obvykle,
ohlédněme se za uplynulým půlrokem a připomeňme si některé
události v naší obci.
Finančně nejnáročnější byla výstavba komunikace za Trůblů,
která přes hlavní silnici propojila stávající ZTV. Výstavba této silnice
zabrala prakticky celé léto a celá stavba byla předána v termínu.
Další plánovanou akcí byla oprava střechy nebahovské mateřské
školy, kde došlo k výměně střešní krytiny. Všechny prostory byly
čerstvě vybíleny a byl pořízen i nový nábytek a koberec do herny.
V současné době je v mateřské škole v Nebahovech zapsáno
celkem 16 dětí ve věku od 2 do 6 let.
V Lažišťkách se koncem léta podařilo zrealizovat usazení několika
herních prvků s lavičkami na návsi, na místě zavezeného
nefunkčního rybníka. Zbývá ještě úprava zeleně kolem a náves
Lažištěk pěkně prokoukne.
Zastupitelé obce se opakovaně snažili vyřešit problém nepořádku
kolem popelnic ve Zdenicích. Do směsných sběrných nádob totiž
ukládali odpad i občané nepříslušní do osady Zdenice. Tím se
sběrné nádoby rychle zaplnily a odpad se hromadil všude kolem.

Vzhledem k tomu, že všichni občané Zdenic nyní mají své popelnice
a objemný odpad mohou zdarma odvážet do sběrného dvora
v Prachaticích, byly kontejnery na směsný odpad odstraněny.
Nyní na podzim ještě připomínka pro všechny osady obce
Nebahovy. Občané mohou využívat přistavené žluté kontejnery na
rostlinný odpad ze svých zahrad. Tento materiál pak putuje do
prachatické kompostárny, kde je v drtičce rozmělněn a
kompostován. Dbejte, prosím, na to, aby se do tohoto kontejneru
nedostal hrubý materiál, který by mohl drtičku vážně poškodit.
Kulturní a společenské akce probíhaly dle plánu, uvádím ty
nejdůležitější:
V dubnu čarodějnický rej s opékáním buřtů, v květnu vystoupila
skupina Benefit, byla postavena májka. Mimo plán uspořádal
obecní úřad výlet pro děti i dospělé do Pohádkové kovárny
v Selibově u Písku. Podařilo se nám obsadit téměř celý autobus a
výlet se opravdu vydařil. V červnu proběhl již tradiční sportovní den
s opékáním prasete ve Zdenicích, Na začátku prázdnin,
5. července, se konala velmi oblíbená akce „pálení Husa“, která je
v posledních třech letech spojena s aktivitami pro děti. Ke konci
prázdnin pořádala obec ve spolupráci s SDH loučení
s prázdninami, ale počasí nám připravilo kulisu spíše pro „vítání
podzimu“.
SDH Nebahovy uspořádal v srpnu 1. ročník Memoriálu Honzy
Mareše. Ještě před oficiálním zahájením nové hasičské soutěže
byla přichystána ukázka historického požárního útoku pomocí
krásně zrekonstruované požární stříkačky, která byla na plochu
hřiště přivezena dokonce koňmo. O ukázku se postaral sbor SDH
Zdenice. Tento memoriál byl uspořádán na počest zesnulého Honzy
Mareše, který se zasloužil o obnovu hasičského sboru a dal
dohromady velmi aktivní hasiče. Na jeho odkaz nyní členové SDH
navazují.

V září hasičky ukončily aktivní sezónu prachatické hasičské ligy,
kde skončily na krásném 2. místě. Srdečně gratulujeme!
17. září se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Nebahovech
uskutečnila velmi zajímavá přednáška Mgr. Fencla s názvem
Prachaticko v letech 1918– 28.
Nyní na podzim jsme dostali nabídku vystoupit v naší obci
od divadelního spolku Žernováček.
Od září t.r. se zakládá fotbalový oddíl žáků ve věku od 6 do 12 let
pod vedením pana Medřického. Zájemci se mohou hlásit na jeho
telefonním čísle: 607 448 205. Trénink probíhá 2x v týdnu – v úterý
a v pátek. Pro mladší žáky od 15:15 a pro žáky od 10 let ve stejné
dny od 16 hodin. Sraz je na hřišti v Nebahovech.
Obec Nebahovy se připojuje k celostátním oslavám stého výročí
od vzniku samostatné Československé republiky. Při této
příležitosti chceme odhalit pamětní desku padlým vojínům –
rodákům z Jelemka, Kralovic, Lažištěk, Nebahov a Zdenic.
Z historických pramenů byla vyhledána jména 20 mladých mužů,
kteří položili život na bojištích 1. světové války. Deska bude
umístěna zvenčí na kapli a po mši slavnostně odhalena
a požehnána. Poté je připraven v sále kulturního domu doprovodný
kulturní program, na který jste všichni velmi srdečně zváni – viz
pozvánka.
Přeji Vám příjemné podzimní dny prosluněné sluníčkem, hodně
zdraví a pohody do dalších měsíců.
L. Šímová
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