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Milí spoluobčané,
rok 2020 začal tak pěkně. Naši malí koledníci pod vedením zkušených průvodců pana Jana
Kadlece a pana Jana Kukly se vydali v sobotu 4. ledna 2020 po vesnici, aby jako každý rok
vybrali peníze pro potřebné do Tříkrálové sbírky. Děkujeme koledníčkům a vám všem,
kteří jste přispěli, vybralo se neuvěřitelných 11 732 Kč.
V lednu 2020 proběhla ještě jedna sbírka, kterou pořádá naše obec také již několik let.
Sbírka byla zaměřena na trvanlivé potraviny s delší dobou spotřeby a na drogerii denní
potřeby pro janovický Klokánek. Tento fond ohrožených dětí poskytuje přechodný domov
dětem týraným, zanedbávaným nebo jinak sociálně ohroženým. Věci jsme převezli do Janovic 26.3. 2020.
Vaše dary udělaly velkou radost a jsou velmi potřebné, mnohokrát děkujeme všem dárcům! S paní
ředitelkou jsem se domluvila, že sbírku necháme otevřenou průběžně, jsou ochotné si pro nashromážděné
věci sami přijet do Nezdic.
Od 1.1.2020 zavedla obec Nezdice sběr přepálených rostlinných olejů a tuků. Stanoviště sběrných nádob se
nachází u prodejny potravin COOP a v horních Nezdicích č.p. 9. Další podrobné informace se dozvíte na str.
15.
V lednu jsme podali žádost o dotaci Ministerstva obrany ČR na obnovu pomníku padlých v I. světové
válce a na zhotovení nového válečného hrobu padlého vojáka za II. světové války Wictera Ljačka, jehož
ostatky se nachází na obecním hřbitově. Dotace ministerstva na realizaci konkrétní akce činí 80 %
z celkových uznatelných skutečně vynaložených nákladů. Pokud bychom dotaci dostali, realizace by
proběhla příští rok 2021.
Na začátku února jsme podali další žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje na novou fasádu budovy OÚ. Kromě fasády bychom ještě rádi udělali drenáž kolem budovy, nové
omítky na chodbě a opravili či vyměnili oboje vchodové dveře. V klubu dětí nás zlobí vlhkost a také strop je
ve velmi špatném stavu. Dotaci máme již schválenou, získali jsme částku ve výši 450 000 Kč. Obnova
proběhne na jaře a v létě příštího roku 2021.
Velmi nám leží na srdci osud prodejny, o jejíž zachování léta usilujeme. Řadu let platíme za pronájem místa
úřední desky na budově prodejny ve výši 12 000 Kč /rok a již několik let žádáme o dotaci na mzdu paní
prodavačky v prodejně COOP. Plzeňský kraj letos vyhlásil podporu v maximální výši 30 000 Kč. Tuto
dotaci jsme získali, obec ještě přidá ze svého 4 tisíce Kč.
V loňském roce jsme dokončili vybudování záložního zdroje pitné vody v areálu úpravny vody v
Nezdicích. Dotace ve výši 351 965 Kč, kterou jsme získali ze Státního fondu životního prostředí přišla na
účet letos 8.6. 2020. Z vrtu mám upřímnou radost, zažila jsem zborcení starého vrtu v roce 2004 a velmi
dobře si pamatuji, co to bylo za starost. Navíc žijeme v době, kdy spodní vody stále ubývá, a dokonce i
v dolních Nezdicích, kde s vodou problém nebyl, jsme zaznamenali ve studních značný úbytek vody Ač si to
mnozí stále neuvědomují, bez vody není život, voda je nejcennější tekutina a státy, které ji mají soustavný
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nedostatek ví, o čem je řeč. Lidé se za vodou stěhovali a kvůli vodě i mezi sebou bojovali. Tak si ji važme a
chovejme se k ní šetrně a s úctou.
Již několik let probíhá veřejná sbírka na obnovu obrazů křížové cesty v kostele sv. Prokopa. V únoru
jsme konečně započali s jejich postupnou obnovou, o jejím průběhu je napsáno více na str. 6. Děkujeme
všem, kteří jste přispěli a přispíváte. Interiér kostela je velmi krásný a jsem velmi ráda, že slouží svému
účelu, hosté nám ho chválí a rádi se sem vracejí.
Od loňského roku si dopisuji s Plzeňským krajem a firmou POVED s. r. o. Plzeňský organizátor veřejné
dopravy ohledně změn v jízdních řádech a vůbec dopravní obslužnosti. Stále se mluví o tom, aby se
vesnice nevylidňovaly, ale mám pocit, že se dělá všechno pro to, aby to bylo naopak. V malých obcích se
ruší spoje, prodejny, pošty … Věřím ve zdravý rozum a také doufám, že nám v boji za zachování spojů
pomůže náměstek hejtmana pro dopravu pan Ing. Pavel Čížek.
Po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 9. dubna 2019 se opět naplno rozběhly
přípravné práce na revitalizaci areálu obecního hostince U Trnků. Bylo provedeno geodetické zaměření
areálu a pasport celé stavby hostince, revize elektroinstalace a její následná oprava, včetně osazení nových
svítidel na sále, proběhly drobné zednické opravy vnitřních prostor a následné vymalování a byla dokončena
oprava a nátěr 19 ks oken hostince. Na budově byly vyměněny dešťové okapy a vodovodní přípojka. Vyvezl
se septik, zakoupili jsme hasičské přístroje, nový elektrický sporák a ohřívač vody.
Usilovně spolupracujeme s architekty ADR, s.r.o. na studii a na přípravě projektové dokumentace. Bohužel
usilovnou práci nám komplikují památkáři. Dne 6.11.2019 jsme představili návrh památkářům a dle reakce
přítomných jsme byli přesvědčeni, že ke studii žádné zásadní připomínky nebudou, ale velmi jsme se
zmýlili. Studie byla schválena až 10.2. 2020 poté, co jsme předložili posudek nezávislého experta, který
provádí odborné posudky při rekonstrukcích významných památkových objektů v Praze i po celé ČR.
Výňatek z posudku:
Poznámka: vždy uvádím velice nerad jakýkoli příklad, protože se podle něj aktuálně vždy špatně rozhoduje,
ale rekonstrukci Národního muzea jsem měl jako zmocněnec dodavatele památkově komplexně na starosti a
byl jsem u jednání o vytvoření piazzetty od počátku, obdobně jako když se okolo historické budovy
upravovalo (i zkracovalo) oplocení, balustrády nebo naopak přidávaly schody či celé části schodiště, anebo
měnil počet osvětlovacích kandelábrů…. A památka (zde výrazná a sledovaná státní NKP v rezervaci) byla
novodobě na aktuální potřeby upravena a památkové předpisy tím nebyly narušeny. Dovoluji si tento příměr
uvést neb pro mne je to případná adekvátnost k tomu k čemu se zde, jako památkový konzultant, expertně
vyjadřuji na podporu navrženého řešení (vřele přijatého také obcí Nezdice).
Mgr. Václav Mikule

Těšíme se, až celou studii představíme. Zatím přinášíme alespoň několik náhledů a pár řádek o architektech,
kteří na celém projektu pracují.

ADR, s. r. o., Petr Kolář, Aleš Lapka
Ateliér se v současnosti zaměřuje na projekty staveb a rekonstrukcí. Dále pak na projekty interiérů, kde
úzce spolupracuje s výtvarnými umělci. Realizuje stavby nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Za
více než 25 let své existence si architekti vytvořili vlastní rukopis, za kterým stojí kreativní práce všech
členů téměř čtyřicetičlenného týmu. Během posledních let byli odměněni řadou významných cen. V roce
2014 získali hlavní cenu v kategorii interiér v soutěži Grand Prix architektů s projektem sítí prodejen
Megapixel. V roce 2014 byl oceněn jejich projekt Velaa Private Islands cenou International Hotel Awards –
Velaa Private Island Maldives a v roce 2015 cenou Luxury Travel Guide Awards. Javornická palírna byla
v roce 2017 oceněna Klubem za starou Prahu. V roce 2018 získal ADR ocenění za nejlepší národní
olympijský dům v Pchjongjangu a projekt Pivovar Trautenberk byl oceněn Agenturou ochrany přírody a
krajiny ČR za citlivou rekonstrukci stavby v krajině. V kategorii Průmyslový design získal ateliér v roce
2003 a 2010 cenu Red Dot Award.
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V letošním roce chceme také pořídit změnu Územního plánu. Pořízení změny ÚP bylo projednáno na
veřejném zasedání, které se konalo v pondělí 17.2.2020. Změny by se měly týkat zpracování regulačního
plánu na návrhové ploše N7 a N8 – v horních Nezdicích. Důvodů pro zpracování regulačního plánu je
několik. Především je to stále vzrůstající zájem obyvatel o nové stavební parcely v obci. Dále pozbytí
platnosti pořízení územní studie (ÚS) pro N7 a třetím pádným důvodem je vytvořit místo územní studie
rovnou regulační plán pro tuto lokalitu, který přesně definuje podmínky nové výstavby, a především
napojení na stávající inženýrské sítě. Navíc by obec ráda zachovala venkovský ráz v této nové lokalitě.
V úterý dne 10.3.2020 ve 13,30 hod proběhlo na Obecním úřadě Nezdice za účasti zástupců SÚS Plzeň,
projektantů starostky a místostarosty obce projednání konceptu projektové dokumentace ke dvěma mostům
– přes náhon a řeku Úhlavu. Výstavba nových mostů by se měla realizovat od dubna do listopadu v roce
2021. Na mostech bude zřízena lávka pro pěší ve směru do Nezdic po pravé straně. Objízdná trasa bude
vedena přes Lužany a porušená účelová komunikace bude opravena.
V sobotu 7.3.2020 od 14 hod ještě uspořádali ochotnický spolek Tradeáši a obec Nezdice v obecním hostinci
U Trnků dětský maškarní bál, vstupné dobrovolné, bohatá tombola, ale již týden na to se hasičský bál
nekonal. Přišlo totiž něco, co nikdo nečekal. To něco malého, neviditelného s názvem Covid-19 vstoupilo
nečekaně do našich životů. Tyto řádky píšu již z nadhledu a časového odstupu, ale všichni víme, že když
vláda ČR vyhlásila ve čtvrtek 12.3. 2020 od 14 hod pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/Covid 19,
byli jsme všichni zaskočeni a v tu chvíli nikdo nevěděl, jak moc je, či není situace vážná. Nouzový stav byl
původně vyhlášen na 30 dní s ohledem na vývoj situace v sousedních zemích, hlavně v Itálii a Rakousku.
Opatření, vyhlášená vládou v pátek 13.3. 2020 se postupně zpřísňovala, každý den se měnila, takže nebylo
jednoduché se rychle zorientovat ve všem nařízeních. Na obec se současně sbíhalo množství informací
z několika různých zdrojů a bylo časově náročné všechny projít a vyhodnotit, které už máme, které jsou
nové, které zprávy jsou určeny všem a které jen pro určité skupiny nebo oblasti. Předpokládala jsem, že
v tomto nám bude nápomocen zaměstnanec MěÚ Přeštice z odboru krizového řízení, který by pro obce z
ORP Přeštice připravil stručný a srozumitelný výtah informací ke zveřejnění pro občany. Bohužel jeho
činnost se omezila na pouhé přeposílání informací, čímž nám práci rozhodně neusnadnil. Navíc bylo
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potřeba informace vyvěšovat na elektronickou úřední desku, kamennou úřední desku, a ještě šly informace
prostřednictvím SMS a informačního letáku.
Vždycky jsem si myslela, že státní fond hmotných rezerv slouží právě v takových případech, jako nyní
nastal. Jaké však bylo naše rozčarování, když jsme se dozvěděli, že nedostaneme ani roušky ani dezinfekci a
že si musíme zkrátka pomoct sami, neboť nám nikdo nic nedodá. A tak ještě jednou obrovský dík všem, kdo
zasedl k šicím strojům a šil. Pro nás roušky našila Blanka Peclová z Nezdic, Marcela Kroftová z Borov a
Marta Šrétrová z Měčína. Mnohokrát děkujeme!
Od 1.5. do 31.10. 2020 zaměstnává obec opět dva pracovníky z Úřadu práce. 13.5. 2020 proběhl audit
hospodaření s výrokem bez závad a 8.6.2020 následovala další kontrola mezd od roku 2017 OSSZ Plzeň
s výrokem bez závad. Zde si zaslouží mé velké poděkování naše pečlivá paní účetní Kateřina
Hofmeisterová.
Aby toho nebylo málo, tak od podzimu loňského roku jsme opakovaně řešili s naším provozovatelem silně
zakalenou vodu, kterou jsme předávali do Borov. S problémem si nevěděl rady ani náš provozovatel KAV
Starý Plzenec, a.s., proto jsme obrátili o pomoc na firmu VODASERVIS, s.r.o., výrobce a dodavatele
technologického zařízení, kteří závadu rychle odstranili a obsluhu poučili. Aby se podobná závada již
neopakovala, dohodli jsme se na pravidelných ročních servisních prohlídkách vždy včetně proškolení
obsluhy. Současně budeme trvat na tom, aby při revizi byli přítomni i odpovědní zaměstnanci našeho
provozovatele, kteří mají technologii čištění vody na starosti!
Na závěr se ještě zmíním o třech problémech, které nás trápí:
Množí se stížnosti na zápach z kanalizace. Není dovoleno vypouštět nepřečištěné odpadní vody do veřejné
kanalizace v Nezdicích, jelikož není ukončená čistírnou odpadních vod. Do konce roku budou muset
majitelé nemovitostí předložit potvrzení o likvidaci svých odpadních vod. Takové jednání jednotlivců je
nejen protizákonné, ale zároveň neudržitelné s ohledem na znečišťování zdrojů pitných vod v katastru obce.
- více viz výzva provozovatele na str. 12.
Dalším problémem je znečištěný vzduch. Někteří občané stále likvidují nebezpečný odpad ve svých
kamnech. Dost dobře tomu nerozumím, vždyť dnes je možné bezúplatně likvidovat téměř veškerý odpad. Ze
znečištěného ovzduší vzniká řada nejen respiračních
onemocnění, ale je ovlivněna i úroda zeleniny a ovoce
pěstovaná na zahradách.
A třetím problémem je narůstající parkování na
místních komunikacích. Nejenže parkování stěžuje
průjezdnost, ale také znesnadňuje údržbu kolem ní.
Pokud se situace nezlepší, bude muset situaci řešit.
Ale naštěstí funguje i mnoho pozitivních věcí, výborně
u nás daří spolkové činnosti, o níž se dočtete na dalších
stránkách. Pozvánky na kulturní a sportovní akce jsou
již připravené a všichni pořadatelé se těší na vaši
návštěvu. Děkujeme! A ještě jedno veliké poděkování
na závěr patří místostarostovi panu Janu Kuklovi za
pomoc a podporu.

Dětský maškarní bál v hostinci U Trnků

Milí spoluobčané, přeji vám krásné léto plné sluníčka,
zdraví
a
pohody.
Dětem
přeji
mnoho
nezapomenutelných prázdninových zážitků, však se
s některými z dětí potkáme v srpnu na příměstském
táboře v Nezdicí. Mějte se krásně a mějte se rádi.
Vaše starostka Hana Bouchnerová
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Obnova obrazů křížové cesty v kostele sv. Prokopa

V kostele sv. Prokopa se nachází soubor čtrnácti obrazů křížové cesty. V letošním roce započal pan
restaurátor Milan Směšný s postupnou obnovou jednotlivých obrazů. Obrazy jsou pašijové výjevy, patrně z
I. poloviny 20. století, v podobě reprodukcí na kartonech. Tyto tisky klasicky a
kanonicky tvoří tzv. „bibli chudých“ pro inventář kostela a připomínají všechny
zásadní momenty z utrpení a smrti Ježíše Krista až po jeho vzkříšení. Dochované
obrazy jsou obsahově kvalitní. Vzhledem k tomu, že jsou tištěny na lehkém kartonu,
za léta došlo k jejich poškození především vlhkem a plísní. Obrazy jsou vsazeny do
tvarovaných rámů s povrchovou úpravou zlacení. Tyto rámy jsou jistě staršího původu
nežli tisky samotné a jejich hodnota i vzhledem k jejich ručnímu a kvalitnímu
zpracování je vyšší než obrazů. Tisky budou přežehleny a zbaveny napadení plísní.
Poté budou potrhané části podlepeny a zkrakelované a poškozené barevné vrstvy
zafixovány. Závěrem bude provedena retuš malbou ve ztracených či poškozených
částech a přelakování. Tisky budou po jejich obnově přetištěny na nový podklad a
původní tisky budou určeny k deponování. Naším cílem je zachránit původní řešení krásných rámů z
19. století, obnovit jejich barevnou úpravu včetně zlacení a uvést je do stavu, kdy mohou být znovu ozdobou
kostelního inventáře. Stav účtu veřejné sbírky k 30.6.2020 je 58 300,76 Kč.
Konání veřejné sbírky bylo řádně oznámeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který vydal osvědčení
o konání sbírky pod číslem jednacím VVŽÚ/9084/14 dne 24. 7. 2014.
Přispět můžete:
1) buď na bankovní účet veřejné sbírky, který je vedený u Komerční banky č.ú.107-7948210207/0100
2) nebo vhozením finančního obnosu do pokladničky, která je k dispozici v kanceláři OÚ Nezdice.
Předem děkujeme všem dárcům, kterým není lhostejný osud inventáře kostela sv. Prokopa a pomohou tak
k zachování největší kulturní památky v naší obci pro další generace.

Stavba nového vodního zdroje pitné vody

Největší položku v investičních výdajích v roce 2019 představovaly výdaje na vybudování záložního
vodního zdroje HV 01 pro zásobování pitnou vodou obyvatelstva obce Nezdice a Borovy. V současné
době je pro zásobení vodou využíván vrt HV-2 z roku 2004, který svou vydatností spotřebu obyvatel
pokrývá, avšak předpokládá se, že spotřeba vody bude narůstat a také z hlediska stáří stávajícího vrtu se
obec rozhodla vybudovat ještě vrt záložní. Nový hydrogeologický vrt HV 01 je hluboký 80 m. Využitelná
vydatnost vrtu je 1,5 l/ s-1, z odebraných vzorků byla prokázána kvalitní podzemní voda. Na stavbu nového
vodního zdroje HV 01 obec získala dotaci od Státního fondu životního prostředí České republiky ve
výši 351 965 Kč, která byla připsána 8.6.2020 na účet obce po řádném vyúčtování projektu. Další fází bude
vystrojení vrtu čerpací technikou a propojení s technologií úpravny vody.
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Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce v roce 2019
příjemce
Tradeáši z Nezdic, divadelní spolek
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Nezdice
TJ Nezdice u Přeštic, Florbalový club
Nezdice
ZKD Sušice, Náměstí Svobody 135,
Sušice
Oblastní charita Klatovy, Charitní
pečovatelská služba, Měchurova 317,
Klatovy

schváleno
účel
10 000 Kč nákup divadelních kostýmů, rekvizit a kulis
nákup 1 ks hasičského přívěsného vozíku za
30 000 Kč auto, určeného pro převoz soutěžní hasičské
techniky
10 000 Kč úhrada činnosti florbalového klubu
34 000 Kč

na částečnou úhradu mzdových nákladů
personálu prodejny potravin v Nezdicích

1 500 Kč na zajištění pečovatelské služby v obci

Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje – 2. a 3. října 2020
Voličský průkaz – informace
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Plzeňského kraje.
Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v
seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz, a to osobně nejpozději 30. září 2020 do 16:00 hodin nebo písemně
tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 25. září 2020 v 16:00 hodin. Písemná žádost
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím
datové schránky (nestačí pouhý email).
Zdroj: MV ČR

Obecní knihovna

Je pro veřejnost otevřená v pátek od 18.00 do 19.00 hod.
Knihovnice: paní Anna Nyklesová
Adresa: Nezdice 46, 334 01 Přeštice
Katalog knih:https://klatovy.tritius.cz/library/nezdice/

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2019: 1 806 ks
Počet čtenářů: 46 z toho čtenáři do 15 let: 12
Počet výpůjček za rok 2019: 1 592
Počet návštěvníků v roce 2019: 672

Knižní novinky roku 2020 k půjčení:
Dno vyschlé studny, autor Roman Cílek, detektivka

Dva nešťastní lidé si toho dne pohlédnou do tváře. Dva lidé, které nadlouho rozdělí kdosi třetí. Kdosi,
jehož tělo brzy opustí dočasně tajný hrob na kamenitém dnu vyschlé studny ve staré, k zániku
předurčené části města, kde už dokonce ani nikdo živý nechce bydlet. Úryvek opět naznačuje, že síla
zkušeného autora je v neotřelých, krajně napínavých zápletkách a v živě vykreslených postavách…

Hluboká modř moře, autorka Marie Lamballe, historický román pro ženy

Když Kateřina najde na půdě v domě svých rodičů desky s akvarely, je fascinována. Zobrazují
malebnou krajinu, sytě modré moře a nostalgicky působící sídlo uprostřed nádherné zahrady. Touží
zjistit, kde se tohle magické místo nachází a jak se obrazy dostaly do vlastnictví její rodiny. Pátrání
zavede Kateřinu do Bretaně, kde objeví lety zchátralý zámeček ze svých obrazů……...
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Hrdinové, autorka Danielle Steel, dobrodružný román pro ženy

Z newyorského letiště vzlétají dvě letadla mířící do San Franciska. Agentka Bernice Adamsová najde
u bezpečnostní kontroly pohlednici s obrázkem Golden Gate Bridge, na níž je napsaná nejednoznačná
– až hrozivá – zpráva. Vyšetřování se ujme Ben Waterman, který se nakonec zaměří na letadlo A321,
které pilotuje Helen Smithová. Ben má podezření, že někdo na palubě Helenina letadla plánuje něco
strašného……

Na okraji propasti, autor Bernard Minier, kriminální román

Mladá Francouzka Moira pracuje v oblasti nových technologií. Když se kvůli vývoji nového softwaru
ocitne v hongkongském digitálním gigantu Ming, má pocit, že ji někdo stále sleduje. Mezi
zaměstnanci firmy rychle narůstá počet násilných úmrtí a Moira zjišťuje, že svoboda pod taktovkou
algoritmů je pouze krutá iluze. Znepokojující thriller o zneužívání moderních technologií ukazuje
nejtemnější stránky digitálního světa. Není to dystopie – už se to děje….

Tanči jen pro mě, autorka Kylie Brant, thriller

Před lety ve městě Saxon Falls zmizela mladá Kelsey Willardová. Všichni předpokládají, že je po
smrti. Tragédie její rodinu úplně zlomila – matka ochromená bolestí, otec, prohrávající boj s
vlastními démony a sestra zoufale toužící, aby se celá záležitost uzavřela. Teď ale zmizela další mladá
dívka. Willardovým zpráva o pohřešované otevře staré rány a vtáhne je zpátky do minulosti…….

Věčný je jen Bůh: v tajných službách Otce vlasti, autor Jan Bauer, český historický román

Koncem roku 1370 umírá za nejasných okolností papež Urban V. a krátce nato se těžce roznemůže
císař Karel IV. Jeho přítel a tajný agent dominikán Pavel se domnívá, že oba případy spolu souvisí a
jsou dílem tajemného traviče. Než však dokončí svoje pátrání, využije Ota Braniborský z rodu
Witteslbachů situace a chce nemocného Karla zbavit jeho trůnu. Na samém sklonku císařova
života………

Na leopardí skále: život jako z románu, autor Wilbur Smith, dobrodružný memoár

Wilbur Smith prožil život prosycený dobrodružstvím, nezřídka se ocitl téměř na prahu smrti – napadli
ho lvi, ohrožovali žraloci, zůstal v africké buši bez vody. Líčení jeho vlastních zážitků je mimořádně
zajímavé, místy úsměvné a vtipné, především však poutavé jako jeho podmanivé romány.

Most do záhrobí, autoři Eva a Jiří Houserovi, detektivka

Dávno zapomenutý zločin, který nebyl potrestán, protože byl kvalifikován jako nehoda, roztáčí po
desítkách let kolotoč pomsty, která si vybírá krutou daň. Nenávist a posedlost touhou po odplatě je
zničující pro všechny, mstitele i jejich nic netušící oběti. Ale jsou opravdu tak nevinné, jak se může
zdát? A platí, že nikdo není bez viny?

Puls, autor Felix Francis, thriller
Na místní dostihové dráze je nalezen muž v bezvědomí a okamžitě je převezen do nemocnice, kde
následně umírá. Co byl zač? A odkud pocházel? Nemá u sebe nic, podle čeho by ho mohli
identifikovat, a nikdo nežádá o vydání jeho těla. Doktorka Chris Rankinová, specialistka, která se
snažila neznámého zachránit – a která bojuje s psychi...

Smrt místostarosty: brněnská mordparta vyšetřuje, autor Stanislav Češka, detektivka

Standa Berka, mimořádně povýšený na podplukovníka, je rozhodnutý podruhé opustit řady policie.
Jenže zmizí jeho známý, místostarosta na Úřadu městské části Brno-Bystrc, tedy brněnské čtvrti, která
je Berkovým domovem. O pomoc jej žádá místostarostova manželka, Berkova spolužačka. A tak se
Berka rozhodne

Všude číhá smrt, autor Jan Bauer, český historický detektivní román

Nové vydání románů Dárek pro mistra kata a Klášter kostlivců. Opět se setkáváme se středověkými
detektivy – rychtářem Nového Města pražského Jakubem Protivou z Protivce a mnichem Blasiem – a
ocitáme se v době panování krále Václava IV. Jakub má nevyřízené účty s loupeživým rytířem Janem
Zoulem z Ostředku. Královská h...
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Evidence obyvatel
Nezdice mají k 31. 1. 2020 dle evidence obyvatel 219 obyvatel.
Počet domů s číslem popisným: 105
Rozestavěné domy nebo před zahájením výstavby: 7 domů
Mužů: 103
Žen: 116
Průměrný věk obyvatel Nezdic je 43 let.
V Nezdicích žije: 11 obyvatel ve věku nad 80 let,
39 obyvatel ve věku do 15 let,
7 obyvatel s rokem narození 1949 (nejpočetnější ročník).
Nejstarší obyvatelem Nezdic je paní Růžena Beštová.
Naši noví malí sousedé v roce 2018-2020:

10.3.2018 Matyáš Cibulka,
19.3.2018 Robin Žižka,
13.6.2018 Veronika Dietlová,
16.7.2018 Victoria Sorádová,
25.8.2018 Věra Kaucká,
24.3.2019 Sára Grasslová.
12.3.2020 Radka Lisnerová
Vítáme vás na světě!

Navždy jsme se rozloučili v roce 2018 – 2020:
s panem Michalem Volfem, s panem Janem Bradou, s panem
Václavem Štichem a panem Janem Berkou.
Budiž Vám země lehká! Nezapomeneme!
Blahopřejeme
V letošním roce oslaví významné životní jubileum:
paní Helena Šťastná,
pan Jan Nykles,
pan Josef Bouda,
paní Anna Romanowová,
a pan Jaroslav Zábran.
Zastupitelstvo obce přeje všem jmenovaným pevné zdraví, hodně
štěstí, jasnou mysl
a mnoho osobní pohody do dalších let.

V roce 2018-2020 přistěhovali se:
do domu č. p. 43 paní Petra Sorádová s dcerou Victorií
do domu č. e. 6 pan Jiří Toman
do domu č. p. 6 pan Karel Votava
do domu č. p. 12 manželé Gabriela a Jakub Kurcovi se syny
Vašíkem a Toníkem
do domu č. p. 3 manželé Jana a Radek Lisnerovi
do domu č.p. 104 paní Lenka Baxová s panem Jakubem Zemanem
do domu č.p. 11 manželé Marie a Vlastimil Janouškovi
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Kronika obce rok 1941
Zima v roce 1940/41
byla
velmi
krutá,
zejména leden a únor.
11. ledna na příklad bylo
u nás naměřeno – 29 °C,
v Zeleném - – 29 °C, v
Lužanech dokonce – 37
°C. V lednu napadlo
nebývalé množství sněhu
a vítr způsobil mocné
závěje.
Německými
úřady
bylo
přísně
nařízeno, že silnice
musejí býti udržovány ve
sjízdném stavu. Proto
byla v obcích pracovní
povinnost pro muže, kteří
museli sníh prohazovat.
Naši občané museli
chodit prohazovat sníh
až k Loupensku, ač této
silnice z Nezdic nikdo
nepoužívá, ale leží na
katastru
obce.
Za
prohazování se platilo 2
Kč na hodinu. V únoru
byl led na Úhlavě silný
až 40 cm. Pamatuji se,
tenkrát jsem působil ve
Kbele, jak jsme se z jara
divili tomu, že stromy při
silnici Kbel-Malinec byly
od zajíců ohryzány až v
korunách. Tak vysoké
totiž byly tehdy závěje a
prohazováním sněhu se
zvýšily.
pan Voves, kronikář

Statistika příjmení a jmen v obci
počet nositelů

Příjmení
Drdovi

12

Nyklesovi

10

Štichovi

9

Gruszkovi, Ježkovi

8

Žákovi

6

Tikalovi, Kadlecovi,

5

Cinnerovi, Dietlovi, Hochmannovi, Hořkých, Klencovi, Kouřilovi, Kurcovi,
Kauckých, Prokopovi, Polívkovi, Šťastní, Žižkovi,
Fořtovi, Bradovi, Peclovi, Plincelnerovi, Stachovi, Vlachovi, Mlynaříkovi, Loulovi,
Duchkovi, Kuklovi, Cibulkovi, Brožovi, Bouchnerovi
Adamcovi, Bláhovi, Bertovičovi, Grasslovi, Hrdonkovi, Janouškovi, Kaiserovi,
Lisnerovi, Melčovi, Pilcovi, Volfovi, Tančouzovi, Trefancovi, Svobodovi, Smithovi,
Sorádovi, Sedláčkovi, Šímovi, Šrámkovi, Nepokojovi, Zábranovi, Votavovi,
Baxová, Beran, Beštová, Bouda, Bruner, Danková, Hečlová, Hřebec, Chabr, Kaňka,
Kaše, Krs, Morgenšteinová, Pavlíková, Petreková, Pěchouček, Prosserová, Růtová,
Romanowová, Rejtharová, Stőberl, Suda, Švarcová, Toman, Zeman,

4
3
2

1

Jméno

počet nositelů

Václav

13

Jan

10

Anna

8

Marie

8

Jiří, Josef, František

6

Hana, Helena, Jana, Petr

5

Eva, Lucie, Pavel, Jitka, Miroslav

4

Jaroslav, Karel, Miloslav, Růžena, Stanislav, Jiřina, Jakub

3

Gabriela, Kateřina, Lukáš, Matěj, Petra, Tereza, Veronika, Antonín, Eliška, Radek,
Simona, Vladislav, David, Lenka, Lubomír, Ludmila, Tomáš, Věra, Zuzana, Pavlína,
Radka

2

Adéla, Aleš, Alice, Alžběta, Andrea, Aneta, Barbora, Blanka, Boleslava, Elisabeth,
Emília, Filip, Hynek, Ilona, Iveta, Jarmila, Jaroslava, Karolína, Kristýna, Libuše,
Libor, Luboš, Madeleine, Marek, Marcela, Markéta, Marta, Martin, Martina,
Matouš, Matúš, Matyáš, Mia, Michaela, Michala, Milan, Miloslava, Miluše, Nikola,
Noemi, Patrik, Paulína, Pavla, Robin, Roman, Sára, Stanislava, Šárka, Tatiana,
Tobias, Václava, Victoria, Vítek, Vladimír, Vlastimil, Vlasta, Vojtěch, Zdeňka, Žofie,

1
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Virtuální univerzita třetího věku
V pondělí 5. října 2020 začne v budově OÚ Nezdice zimní semestr VU3V, tentokráte na téma

Rituály evropských královských rodů, lektor: Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.

Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními událostmi, jako jsou narození, svatby, rozvody či smrt, spojenými
s evropskými královskými rody 19. a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královským rodinám, o
kterých jsme se učili z dějepisu, případně jsou dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů,
ale i těm pro nás méně známým.
Přednášky budou rozděleny do šesti lekcí:
Zakotvení evropských královských rodů v historii
Narození a křty
Zásnuby a svatby
Rozvody Pohřby
Hroby, hrobky a pohřebiště
Cena za semestr: 500 Kč
A jak výuka probíhá?
Časová náročnost: 1 semestr obsahuje 6 přednášek / 1 přednáška trvá cca 2 hodiny 1x za 14 dní. Systém
výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu budeme
sledovat přednášku přenosem z internetu na plátno. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze
v návaznosti na přednášené téma. Dále je možné nejasnosti a doplňující otázky směřovat na lektora, kurzy
zahrnují i cvičné a zkušební testy a možnost exkurze – vše podobně jako při prezenční výuce.
Tak neváhejte a přijďte mezi nás!
Informace z OÚ pomocí
pomocí SMS
SMS:: nahlaste své
telefonní číslo na obec@obec-nezdice.cz nebo
na tel. č. 376 393 565 nebo 728
723168
245248
311

Tříkrálová sbírka 2020

V sobotu 4. ledna 2020 proběhla, tak jako všude a jako každý rok, i v Nezdicích Tříkrálová sbírka. Pro
potřebnou činnost jsme v Nezdicích vybrali 11 732 Kč. Všem dárcům děkujeme a zejména děkujeme malým
koledníčkům, kterými letos byli: Tobík Gruszka, Vojta Stach, Zuzanka Ježková, Eliška Písařová, Anička
Písařová, Jeník Kadlec, Tomášek Kadlec, Maruška Kadlecová a Emička Boříková. Velké poděkování patří
i tříkrálovému doprovodu panu Janu Kadlecovi a Janu Kuklovi.

Sbírka pro janovický „klokánek“
V lednu 2020 proběhla sbírka pro janovický „klokánek“, který poskytuje přechodný domov dětem
týraným, zanedbávaným nebo jinak sociálně ohroženým. Sbírka byla zaměřena na trvanlivé potraviny s
delší dobou spotřeby a na drogerii denní potřeby. Děkujeme všem dárcům za obětavě poskytnutou
materiální pomoc!
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Výzva provozovatele veřejné kanalizace v Nezdicích všem
producentům odpadních vod
Společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., která na základě smlouvy provozuje
veřejnou kanalizaci obce Nezdice, společně s vedením obce Nezdice tímto vyzývá majitele nemovitostí,
kteří jsou napojeni na jednotnou kanalizaci v obci a dosud nedoložili podklady, jakým způsobem odpadní
vody likvidují, aby tak učinili.
Majitele těchto nemovitostí vyzýváme, aby ve vlastním zájmu prokázali, jak likvidují své odpadní vody.
Pokud je nemovitost zásobená pitnou vodou pouze z veřejného vodovodu, počítá se množství odpadní vody
podle množství vody naměřené vodoměrem. Pokud je nemovitost zásobená z více vodních zdrojů nebo jen
z vlastní studny, bere se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace přibližně 100 l/os./den. Pokud má
nemovitost bezodtokovou jímku nebo septik bez přepadu do kanalizace, je povinen zajistit jejich
zneškodňování odvozem na ČOV oprávněnou osobou. Majitel nemovitosti se septikem s přepadem do
kanalizace musí doložit, že část odpadu (z první komory septiku) vyváží a likviduje prostřednictvím
oprávněné firmy/osoby alespoň jednou ročně. Na odvoz musí být vydán doklad majiteli bezodtokové
jímky/septiku, na kterém bude uveden odběratel, dopravce, místo, množství a ČOV. Majitel nemovitosti,
který likviduje své odpadní vody na vlastním pozemku (např. rozstřikem a vsakem), doloží povolení od
příslušného úřadu životního prostředí týkající se likvidace těchto odpadních vod. Pokud nemovitost vypouští
odpadní vody přímo do vodoteče, doloží povolení k vypouštění odpadních vod vydané příslušným
vodoprávním úřadem s doklady o nařízených laboratorních analýzách vypouštěných odpadních vod. Majitel
nemovitosti s čistírnou odpadních vod se řídí technickou dokumentací provozované čistírny.
Vyzvaní majitelé objektů jako fyzická osoba, předloží výše uvedené dokumenty na obecní úřad
v Nezdicích, a to nejpozději do konce roku 2020. Pokud vyzvaní majitelé nepředloží příslušné
dokumenty k nemovitosti jako fyzická osoba a nebudou ochotni jednat o možné nápravě, dopouští se
v tomto případě přestupku, za něž lze uložit dle § 118 odst. 4 písm. b) vodního zákona sankcí do 50
000,- Kč. Vlastníci takovýchto nemovitostí budou nahlášeni na příslušný vodoprávní úřad, který má
na starost přestupkové řízení dle § 118 a § 125 vodního zákona.
Podle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon")
jsou majitelé povinni zajišťovat zneškodňování odpadních vod tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových
nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat
jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
Není dovoleno vypouštět nepředčištěné odpadní vody do veřejné kanalizace v Nezdicích, jelikož není
ukončená čistírnou odpadních vod. Takové jednání jednotlivců je nejen protizákonné, ale zároveň
neudržitelné s ohledem na znečišťování zdrojů pitných vod v katastru obce a znečišťování krajiny jako
takové. Žádáme Vás tímto o maximální možnou součinnost v dané věci.
Za provozovatele Ing. Viktor Szalatnay, KAV Starý Plzenec, a.s.

Vývoz a likvidace odpadních vod 2020
ASAVET a.s., Biřkov č.p. 49, 334 01 Přeštice
Ceny za vývoz jsou dle platného ceníku firmy ASAVET a.s. na rok 2020:
1 vývoz - 1 815,-Kč včetně DPH za cisternu o objemu 15 m3, při fakturaci se účtuje vždy paušální cena
1 815 Kč /1 auto /15 m3 i když není zcela využita kapacita cisterny. Ideální je domluva vývozu více
domácností najednou a využití objemu cisterny. Náklady na vývoz si domácnosti mezi s sebou rozpočítají.
Objednání vývozu odpadních vod je možné na tel. čísle 607 620 220. Zároveň nahlaste fakturační údaje
potřebné pro vystavení faktury. ASAVET upřednostňuje zasílání faktur emailem nebo po řidiči fekálního
vozu. Při zaslání faktury Českou poštou je účtován poplatek 50 Kč + DPH.
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ČEVAK a.s., pobočka Přeštice, Nepomucká 1140, 334 01 Přeštice
Ceny za vývoz jsou dle platného ceníku firmy ČEVAK na rok 2020:
Auto 1.150,- Kč/hod., obsluha 465,- Kč/hod., doprava 39,- Kč/km, likvidace 195,- Kč/m3. Uvedené ceny
jsou bez DPH, sazba DPH je 15%.
Auto je na 8 m3, tzn. pokud je např. septik o objemu 8 m3, vysátí trvá ½ hodiny (cena za půl hodiny). Vývoz
je třeba objednat cca 4 dny dopředu, (záleží, jak je řidič vytížen vývozem kalu na našich čistírnách) na
tel. č. 602 468 663 u pana Štycha (přímo řidič auta). Při provádění vývozu, dá řidič objednavateli podepsat
vyplněný zakázkový list, kde jsou vyčísleny všechny náklady a na základě tohoto listu, pak přijde z Č.
Budějovic faktura, kterou lze uhradit buď převodem z účtu nebo zaplatit hotově na pokladně na ČOV
v Přešticích.

Kvalita pitné vody v Nezdicích

Průměrné hodnoty pitné vody za poslední rok: pH vody 6,95 MH, tvrdost vody 2,53 mmol/l , dusičnany ˂ 2
mg/l, železo 0,127 mg/l, vápník 68,4 mg/l, mangan 0,035 mg/l.

Napouštění bazénů z vodovodu

Pokud se rozhodnete napouštět bazén přes vodovodní přípojku, je nezbytné učinit tak pouze po předchozí
domluvě s obsluhou úpravny vody panem Vladimírem Cibulkou tel. č. 739 351 298. Nadměrné
nárazové odběry z veřejného vodovodu by mohly způsobit nedostatek pitné vody ve vodojemu a následné
problémy se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou. Zároveň mohou takové nárazové odběry způsobit
pokles tlaku vody, který se projeví i na vodovodních přípojkách ostatních odběratelů. Při náhlém zvýšení
odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou rychlostí proudění vody v
potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého
okolí.

Informace o kontrole komínů

Na základě zájmu občanů o služby kominíka bude v sobotu 26. září 2020 obcházet obec
kominík pan Radek Tureček z Dolní Lukavice. Cena jedné revizní zprávy včetně vyčištění
komína činí 600 Kč. Samotné čištění (bez revizní zprávy) je za 300 Kč. Revize je platná vždy
jeden rok.Zájemci o tuto službu se musí nahlásit nejpozději do čtvrtka 24. září 2020 na OÚ
Nezdice (376 393 565, 723 245 311, obec@obec-nezdice.cz) nebo v prodejně potravin COOP.

Tatínku, já nemůžu spát…
Dvě děti se probudily. „Proč nespíte? Už je deset hodin!”
„Tady něco hrozně smrdí a probudilo mě to,” ozvalo se z ložnice. Bylo mi to divné, tak jsem se šel
přesvědčit a opravdu – v ložnici byl štiplavý zápach. Okno bylo otevřené, aby děti spaly na „čerstvém
vzduchu”. Okno jsem musel zavřít. Podobná situace se však opakovala ještě několikrát v dalších týdnech.
To mě pohnulo k sepsání tohoto komentáře – já už to tady nějak doklepu, ale musí naše děti odmalička
dýchat takové věci?
pan Jan Kadlec, Nezdice č.p.100

Pálení odpadů v domácích kamnech
Během topné sezony se často stává, obzvláště v odpoledních a večerních hodinách, že dýcháme vzduch,
prosycený kouřem z komínů. Bohužel ne každý topí uhlím, dřevem, plynem nebo elektřinou. Nepříjemný a
dusivý vzduch se nachází v okolí domů, kde někteří lidé spalují odpady z domácností a topí PET lahvemi a
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dalšími plasty, někteří používají jako palivo dřevotřísku, staré nalakované rámy od oken, barvou natřená
prkna a trámy, železniční pražce napuštěné olejovými látkami, gumy apod. Tím poškozují zdraví nejen
sobě, ale i druhých a vystavují se riziku přestupkového řízení, ve kterém jim může být uložena pokuta až 30
000 Kč.
Při pálení podobných odpadů v domácích kamnech nebo na otevřeném ohništi vzniká mnoho škodlivých a
také rakovinotvorných látek, neboť teplota v kamnech je příliš nízká pro dokonalé spálení (palivo nemá
dostatečný přísun kyslíku). Pokud máte zahrádku, pak je pravděpodobné, že s tím, co jste prohnali komínem,
se znovu setkáte na svém talíři. Proto domácí kotelny přispívají stále větší měrou k nárůstu rakoviny,
srdečních i dýchacích onemocnění.
Pálíme-li například dřevo ze starého nábytku, dřevotřísku, staré palety, či PVC (polyvinylchlorid), vznikají
dioxiny, které se velmi špatně v přírodě rozkládají, a naopak dochází k jejich hromadění v organismech.
Pravidelný „přísun“ těchto látek je živnou půdou pro rozvoj rakovinného bujení, genetických mutací a
mohou způsobovat i neplodnost.
Pálením plastů a PET lahví se uvolňují do ovzduší ftaláty, které se používají jako změkčovadla právě pro
výrobu plastů. Tyto látky poškozují především ledviny a játra. Hromadí se v těle a následkem mohou být
vrozené vady. Při spalování PVC vzniká fosgen (dichlorid karbonylu). Při nižších koncentracích způsobuje
dýchací potíže, při vyšších dokonce i smrt. Fosgen se v 1. světové válce používal jako bojová chemická
látka!!! V případě, že se chceme zbavit v kamnech koberců, tapet nebo dřevotřísky, uniká do vzduchu
formaldehyd (metanal). Ten má na svědomí rakovinné bujení, vývojové mutace, dráždí oči a plíce a také
způsobuje alergie. Toto je pouze malý výčet následků neodborného domácího pálení odpadků.
Co doma pálit můžeme?
V kamnech nebo na otevřeném ohni je rozumné pálit jen takové materiály, které dokonale shoří při dané
teplotě spalování a zároveň neuvolňují do ovzduší zdraví škodlivé látky. Mezi takové lze počítat papír, čisté
dřevo (bez lepidel, nátěrů a jiných chemických úprav), maximálně uhlí. Podle zákona o ovzduší (č.
86/2002 Sb.) je na otevřeném ohni dovolené používat jako palivo pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo a
suché rostlinné materiály. V kotlích a kamnech lze podle tohoto zákona spalovat jen palivo předepsané
výrobcem. Pokud pálíte dřevo v kotli na uhlí, využívá se s horší účinností. Také syrové nebo málo vyschlé
dřevo nejen že špatně hoří, ale spotřebuje se ho zbytečně moc, až dvojnásobek oproti suchému a také vzniká
více zplodin.
Vážení spoluobčané, prosím buďte ohleduplní ke svým dětem, ale i ke svým spoluobčanům a snažte se
množství odpadů co nejvíce omezit. Ty odpady, které přece jen vzniknou, roztřiďte a odneste na patřičné
místo. Spálením v kamnech se odpadů nezbavíte, a navíc zbytečně ohrožujete zdraví své, svých dětí a
sousedů.

Prodej známek na popelnice 2020

Poplatek za odvoz komunálního odpadu je pro letošní rok stanoven obecně závaznou vyhláškou Obce
Nezdice č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad, schválenou dne 17. 12. 2019 na veřejném zasedání
zastupitelstva obce (celá znění všech vyhlášek najdete na www.obec-nezdice.cz/urad/uredni-deska/ ).
Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.
Sazba poplatku za nemovitost činí:
Popelnice – 1x měsíčně – 12 svozů/rok (120 l, 110 l)
Popelnice – 1x za 2 týdny – 26 svozů/rok (120 l, 110 l)
Popelnice – kombinovaný svoz – 40 svozů/rok (120 l, 110 l)
Popelnice – 1x za týden – 52 svozů/rok (120 l, 110 l)
Popelnice – jednorázový svoz
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1 100 Kč
1 900 Kč
2 400 Kč
2 800 Kč
200 Kč

Jako doplňkovou službu nabízíme na obecním úřadě celoroční prodej jednorázových známek za 200 Kč.
Tato alternativa je určena pouze k zajištění jednorázových vývozů nad rámec běžné frekvence nebo
vlastníkům nemovitostí, kde vzniká komunální odpad nárazově(přechodné pobyty, rekreanti apod.).
Vývozovým dnem je stále pátek, svoz 1x ze 14 dní je prováděn vždy v sudý týden. Svoz 1x za měsíc je
prováděn vždy první pátek v měsíci.

Sběr použitého oleje z domácností

Od 1.1.2020 zavedla obec Nezdice sběr přepálených rostlinných olejů a tuků.
Olej se nevylévá ani do umyvadla či záchodu. Použité rostlinné oleje a ztužené
tuky můžete odkládat pouze do černých popelnic o objemu 240 l k tomu
určených. Tyto popelnice budou uzamčeny a opatřeny kruhovým otvorem k
vhazování lahví. Do těchto nádob odkládejte pouze použitý jedlý olej a tuky v
řádně uzavřených PET lahvích, nelijte ho tam volně! V žádném případě
neodkládejte sádlo či jiné pevné tuky, ani průmyslové a automobilové oleje.
Použitý rostlinný olej a tuk z domácností má po vyčištění a zbavení vody další
využití, a to hlavně jako biopalivo. Přidává se například i při výrobě mýdla a uplatní se v zemědělském
průmyslu. Biologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje zajišťuje pro obec firma Černohlávek OIL.
Stanoviště sběrných nádob se nachází u prodejny potravin COOP a v hor. Nezdicích u domu č.p. 9.

Svoz objemných odpadů a textilu

V pátek 31. července 2020 budou přistaveny kontejnery v těchto místech:
• u mlýna
kontejner na objemný odpad
• u hasičské zbrojnice
kontejner na objemný odpad
kontejner na textil (textil vhazovat bez obalu, zdrhovadel a knoflíků!)
kontejner na staré věci z domácnosti (nábytek, koberce, lina, WC, umyvadla atd.)
• u Peclů - č.p. 9
kontejner na objemný odpad
V úterý 4. srpna 2020 budou tyto kontejnery odvezeny.
Sběr objemného odpadu je zdarma, náklady hradí obec. Tato akce je určena pouze pro občany,
nikoliv živnostníky a podnikatelské subjekty.

Sběr problémových (nebezpečných) odpadů

Obec Nezdice ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství pořádá sběr
nebezpečných odpadů ve dnech:
Letní termín: čtvrtek 6. srpna 2020
Podzimní termín: říjen nebo listopad 2020 (přesný den a hodina bude včas oznámeno).
Místo: parkoviště u mlýna
Přijímány budou následující druhy odpadů:
• léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
zbytky starých barev, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, plechovky a obaly od barev
• pesticidy, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
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• nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny,
• oleje motorové, převodové, mazací, hydraulické a jiné v uzavřených
nádobách
• pneumatiky – osobní pouze bez disků
• autobaterie a akumulátory včetně náplní, alkalické baterie, olověné
akumulátory
• zářivky, výbojky, kompaktní úsporné zářivky
• televizory, monitory, rádia, videorekordéry, videokamery, ruční ovladače
videoher, faxy, telefony
• pračky, myčky, el. sporáky, mikr. trouby, el. topidla – pouze kompletní
• lednice, mrazáky – pouze kompletní
• vrtačky, pily, nástroje nasečení, nebo jiné zahradnické činnosti
• vysavače, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, varné konvice,hodiny, hodinky

Svoz plastů a PET lahví a nápojových kartonů

Obec Nezdice ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádají v úterý 7. července
a v úterý 4. srpna 2020 svoz plastů, PET lahví a nápojových kartónů. Pytle s odpadem připravte před
svůj dům. Pytle na plast a PET lahve jsou k dispozici zdarma na OÚ. Plasty a nápojové kartony patří do
pytle, a ne do kamen! Chraňte zdraví své i svých sousedů.

Železná sobota – sběr železného šrotu

Nezdičtí hasiči pořádají v sobotu 10. října 2020 sběr železného šrotu. Šrot ke svozu připravte před svůj
dům. Připraveným odpadem přispějete na činnost SDH Nezdice.

Hřbitov
Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedaní dne 17.12.2019 schválilo cenu za služby spojené s
nájmem hrobového místa (jedná se o vývoz kontejneru, sekaní trávy, úklid hřbitova, vodné) na období
2020/2021. Částka byla stanovena ve výši 150 Kč / 1 rok, dle skutečných nákladů v uplynulého období.
Platbu za služby spojené s nájmem hrobového místa na roky 2020, 2021 ve výši 300 Kč/ 1hrobové místo
můžete realizovat: - převodem na účet obce č.27127351/0100 KB, VS uveďte číslo hrobového místa,
- v hotovosti na pokladně OU Nezdice.
Roční výše finančních prostředků na provoz pohřebiště
2018

činnost
1

údržba volné travnaté plochy

sečení

2

likvidace odpadů

vývoz kontejneru

3

voda, vodovodní přípojka

údržba přípojky, vodné

4

vedení evidence

poštovné smlouvy

5

materiál – konve, kropítka, kovová hrobová čísla

Celkem

2019

1 084,00 Kč

922,00 Kč

18 183,00 Kč

15 907,62 Kč

1 638,00 Kč

1 466,00 Kč

916,00 Kč

69,00 Kč

226,00 Kč

3 419,00 Kč

22 047,00 Kč

21 783,62 Kč

V nákladech nejsou uvedeny mzdové náklady na pracovníka, který provádí sekání trávy a hrabání listí
(zajištěno pracovníkem VPP).
Počet hrobových míst:
Skutečné náklady na služby období 2018+2019:
Skutečné náklady na 1 hrobové místo období 2018+2019:

146
43 830,62 Kč
300,21 Kč
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SDH Nezdice

Vážení čtenáři Nezdického občasníku,
rádi bychom vás nyní seznámili s činností našeho Sboru v minulém roce a plánem akcí, které chceme
uskutečnit v druhé půli roku 2020. Předchozí rok začal již tradičně výroční valnou hromadou, na kterou
v březnu navazovalo zvaní na hasičský bál, při kterém nám k poslechu a tanci zahrála už poněkolikáté
skupina Relax.
Poté jsme se již začali chystat na novou sezonu. První závody, kam jsme se vydali, byl okrsek ve
Vřeskovicích. Jen 10 dní před samotnými závody nás zastihla radostná zpráva, když se našim členům
Martině Havlíčkové a Janu Hořkému narodily dcery Hermínka a Tonička. Pevně doufáme, že holky jednou
posílí řady našich mladých hasičů.
V průběhu léta jsme poté navštívili ještě několik dalších závodů a
sami jsme také uspořádali 6. ročník Nezdického hasičáku. Sezonu
jsme tak ukončili s bilancí, kdy děti reprezentovaly náš sbor na pěti
závodech, to samé naše ženy a muži se zúčastnili 8 soutěží. S
koncem prázdnin jsme zakončili i hasičskou sezonu, a tak jsme se
první pátek v záři sešli na hřišti TJ, abychom sezonu společně
ukončili. Během večera jsme opekli buřty a zahráli si různé hry.
V říjnu jsme poté uskutečnili sběr železného odpadu po vsi. Poslední
akce konaná v loňském roce naším sborem byl hasičský zájezd, který
proběhl 12. 10. 2019. Vydali jsme se do Blatné a Nepomuka.
Loňský rok nás také zasáhli hned dvě smutné zprávy, a to, když nás navždy opustili naši dlouholetí členové
sboru a výboru Václav Štich, který zemřel 8. 6. 2019 a Jan Brada, který zemřel 22.7.2019.
Výraznou pomocí ve fungování našeho spolku jsou naši sponzoři, na které nemůžeme zapomenout a kteří
nás celý rok ochotně podporovali a bez jejich finanční pomoci bychom jistě nemohli uskutečnit řadu
projektů. Velké poděkování tedy patří společnosti DUMET ZNZ, Obci Nezdice, MAS Aktivios, z.s., Prokop
mlýn Borovy s.r.o., Kaletech s.r.o, Zahradnictví Přemysl Písař, Řeznictví Gruszka, Květinářství Glamélie,
Selgen, Haselmeier, Levná kanalizace, CSK AGRO, Truhlářství Zelené a pánům Milanovi Sedláčkovi, Petru
Kouřilovi, Davidu Klencovi a manželům Markétě a Milanu Bláhovým. V neposlední řadě děkujeme i panu
Josefu Langmajerovi za zapůjčení a obsluhu aparatury, kterou v rámci pořádaných akcí využíváme.
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A tak se pomalu přesouváme do současného roku a ten začal radostně, když se našemu členovi Luboši
Tikalovi a jeho partnerce Marii Dzurové 16.1. 2020 narodil syn Adámek. Rodičům srdečně gratulujeme. A
třeba jednou Adámek naváže na práci svého taťky v našem sboru.
Dále následovala výroční valná hromada. Součástí schůze byla i volba nového výboru spolku SDH Nezdice
na funkční období 2020-2025. Poté jsme se již začali chystat na hasičský bál, kterému 7. 3. předcházelo
zvaní po vsi. Opět i letos jsme byli v mnoha staveních vřele přivítáni, za což moc děkujeme. O to smutnější
pro nás byl fakt, když pouhé tři dny před bálem jsme z důvodů nařízení vlády týkající se coronavirové krize
byli nucení bál odvolat. Lístky zakoupené po vsi samozřejmě zůstávají platné na hasičský bál, který by se
měl konat v náhradním termínu 7. 11. 2020. Ač jsme si to zprvu nemysleli, na zrušený bál se pomalu začaly
nabalovat další akce, ať už to byl hasičský okrsek, postupová kola, Plamen pro děti atd. Dlouho jsme
alespoň doufali, že se bude moci uskutečnit 7. ročník Nezdického hasičáku. Bohužel i ten jsme nakonec
přeložili, a to na 19. 9. 2020.
V době probíhající pandemie nás zastihly hned dvě zprávy, nejprve se našim členům Monice a Ivovi
Kolečkářovým narodila 25. 3. dcera Eliška. Doufáme tedy, že Eliška v budoucnu naváže na práci svých
rodičů v našem sboru. Druhá zpráva však byla o to smutnější, když nás navždy 16. 4. 2020 opustil
dlouholetý člen pan Jan Berka, který ve sboru působil dlouhých 74 let.
Letošní hasičskou sezonu tedy odstartujeme až 27. 6. 2020 v Kolinci. Následně chceme ve spolupráce s TJ
uspořádat tradiční pouťový fotbalový turnaj svobodní versus ženatí. Výkop je plánovaný na 10 hod. Hráči
obou celků mají sraz v 9:45. Zveme tedy všechny příznivce malé kopané, aby si přišli zahrát anebo alespoň
fanděním podpořit své favority. Dne 1. 8. 2020 nás čekají další závody, a to v Číhani. Dále ve Vřeskovicích
12. 9. 2020 a týden na to již zmíněný Nezdický hasičák, na který vás srdečně zveme. Spousta plánovaných
závodů však byla zrušena, a tak se budeme snažit najít jiné závody a navázat tak družbu s jinými vesnicemi.
Dále náš sbor bude chtít i v letošním roce uspořádat hasičský zájezd, který je plánovaný na 3.10. 2020.
Hlavním cílem se nám pro letošní rok stane zámek Zbiroh a expozice požární ochrany, večerní posezení je
plánované v restauraci u Berounského medvěda. V neposlední řadě chystáme sběr železného odpadu, a to
na sobotu 10.10. 2020. Výroční valná hromada se bude konat 30. 1. 2021.
Na závěr dovolte, abychom Vám poděkovali za podporu, jakou nám dlouhodobě vyjadřujete ať už tím, že se
účastníte našich akcí, přispíváte také formou železného odpadu nebo nás pohostíte při zvaní na bál. Moc si
toho vážíme. Děkujeme a budeme rádi, když nám přízeň zachováte i do dalších let.
Za SDH Nezdice Josef Hořký ml.
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Tradeáši z Nezdic

V sobotu 8. února 2020 se uskutečnila v obecním hostinci U Trnků
Tradeášská tancovačka aneb rej masek a kostýmů.

Vlajka pro Tibet 2020
I letos 10. března visela na budově OÚ tibetská vlajka v rámci akce Vlajka pro Tibet. Připojujeme se tak k
celosvětové akci na podporu občanských práv Tibeťanů. 10. březen je zároveň vzpomínkou na rok 1959,
kdy došlo ve Lhase k čínskému krvavému potlačení tibetského povstání.

75 let od konce 2. světové války

V roce 1936 byly na jižním okraji katastru obce ve Velkém lese nad Jínem a Stropčicemi vybudovány tři
vojenské betonové pevnůstky jako součást obranné linie probíhající napříč úhlavským údolím. Jednalo se o
tzv. Lehké opevnění vz. 36 Zemského vojenského velitelství Praha v oblasti působnosti I. sboru na tzv.
Plzeňské čáře, ve stavebním úseku VIII. b – Staňkov-jih a byly provedeny stavební firmou V. Roučka ze
Staňkova. V nezdickém katastru stála lehká opevnění pořadových čísel a typu (od západu na východ) 90–C,
91–A, 92–A (43). V roce 1938 byly zase odstřeleny a do dnešních dnů po LO č. 90, 91 a 92 zůstaly jen
mělké jámy se zbytky betonu.
Jako reakce na zhoršující se mezinárodní situaci proběhla v roce 1938 mobilizace – částečná v květnu a
úplná na podzim. Po obsazení republiky Němci 15. 3. 1939 vzniká protektorát Böhmen und Mähren,
zanikají politické strany, je zaveden nový ústavní řád a Národní souručenství je stranou jedinou. Armáda je
rozpuštěna, zaveden přídělový systém s potravinovými, spotřebními i oděvními lístky, na vše dozírají
německé úřady a jezdí se vpravo.
Další válečné události II. světové války se dotýkají Nezdic, krom několika níže uvedených tragických
událostí, naštěstí jen okrajově. Pro Nezdické nejbližší válečná akce byl do daleka viditelný ničivý nálet na
Dobřany v dubnu 1943 a potom ostřelování státní silnice a železniční tratě spojeneckými hloubkaři ke konci
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války při osvobozování. Na nezdické občany tak za války hlavně doléhala postupně se horšící ekonomická
situace – přídělový systém prakticky postupně na vše, rozmáhající se černý trh a zvyšující se povinné
odvody obilí, mléka, másla a vajec se současně se snižujícími se samozásobitelskými dávkami a
hospodářské kontroly s hrozbou nejen finančních postihů. Naštěstí byli všichni většinou včas varováni před
přicházející kontrolou díky tehdejšímu starostovi Tomáši Kadlecovi. V únoru tak 1943 proběhla v Nezdicích
kontrola ve 12 staveních. Přes strach a výhrůžky tajné skrýše neprozradil nikdo a na sýpkách bylo vše dle
vyhlášek v pořádku. Ke zdárnému průběhu kontroly přispělo jistě i občerstvení ve mlýně, po kterém
kontroloři odcházeli, jedva se na nohou drželi. Samozásobitelská dávka obilí na zimu 1942/43 činila 182 kg
chlebového obilí na hlavu, potravinové lístky v roce 1942 činily např. 4 kg chleba, 1,5 kg mouky a 1,4 kg
pečiva na měsíc a osobu. V březnu 1942 byly opět rekvírovány dva nezdické zvony. Zimu 1940-41
poznamenala opakovaná povodeň s následujícími tuhými mrazy a ledy zcela odřízly obec. V roce 1940 byl
zbudován betonový mostek přes potok za mlýnem v Dolních Nezdicích. V roce 1941 byla provedena obecní
povrchová kanalizace, 1942 pak opravena střecha fary a kostela a v témže roce zbudována nová lesní silnice
z křižovatky Pískovec směrem na Jíno. Roku 1943 byla zakázána německými úřady místní osvětová komise
i ochotnická činnost.
Dne 2.8. 1942 v noci byly zatčeno 27 „kočovných komediantů“ hlavně z rozvětveného rodu Šmídů, tábořící
v pěti obytných vozech jako obvykle na obecním pozemku za školou (za roční poplatek 5 Kč) a jako tzv.
„osoby práce se štítící“ byli transportováni do tábora Lety u Písku, kde strávili deset měsíců. Do Nezdic
27. května následujícího roku se jich vrátilo ale jen 18 a byli uvítáni celou obcí jako šťastně se navrátivší
rodáci. Sedm ze zbývajících patří mezi 326 obětí tyfové epidemie v táboře a dvě zbývající oběti, 48-letá
Barbora Richtrová se svým 12-ti letým synem Robertem, zahynuli v koncentračním táboře v Osvětimi, kam
byli transportováni stejně jako dalších 600 vězňů z Letů.
Od září 1942 do dubna 1943 byli vězněni manželé Fialovi i s mladším synem Vojtěchem za útěk staršího
syna Josefa za hranice.
Ten se vrátil až při osvobozování jako štábní kapitán spojeneckých vojsk. Roku 1944 byl uvězněn a
popraven v Drážďanech za sabotážní činnost nezdický rodák Josef Kozel, nasazený na práci na dole Quido v
Mostě. Koncem války zahynul v Lipsku Alois Potužník, narozený roku 1892 v Nezdicích v rodině řídícího
učitele Aloise Potužníka. Sám Alois Potužník mladší byl též původně učitelem a působil i ve škole v
Nezdicích v letech 1913 až 1920. Byl zatčen 5.4. 1944 a zahynul již po osvobození Lipska spojeneckou
armádou 25.4. 1945 na následky válečných útrap. Hned na počátku války byl v koncentračním táboře ve
Výmaru internován i d.p. Dobrodinský, činovník České strany lidové, sloužící v Nezdicích mezi válkami a
farníky velmi oblíbený. Zatčen byl v Trhových Svinech, v místě svého další působení. Později byl převezen
do koncentračního tábora v Buchenwaldu a v Dachau, odkud se po válce šťastně vrátil.
Jako přímá válečná oběť je na nezdickém hřbitově pohřbený Wicter Ljačko. Tento vlasovec, rodák z Oděsy,
byl nalezen 30.4. 1945 na Loupensku s prostřelenou hlavou za ne zcela jasných okolností.
To se již blížilo osvobození obce americkou armádou. 5. května je vyvěšena na škole státní vlajka a řídící
učitel Hatina (byl v Nezdicích za trest za protinacistické smýšlení) dal do okna radiopřijímač, v obci se staví
slavobrány. Od Klatov na sever postupují jednotky 38. průzkumné eskadrony 2. pěší divize sboru 3. armády
generála Georga S. Pattona. Odpoledne 6. května proudí americké tanky z Vřeskovic do Borov a dále po
hlavní silnici na Lužany a Přeštice. Dle svědectví Jana Kadlece kolem 16. hodiny pak jeden z nich odbočuje
a přijíždí do Nezdic. Zanedlouho byla na louku u odbočky z hlavní silnice do Nezdic umístěna do palebného
postavení houfnice k zajištění dalšího postupu amerických vojsk. Již hodinu nato bylo svoláno starostou
Tomášem Kadlecem na popud jeho syna Jana celé dvanáctičlenné zastupitelstvo na obecní úřad. Po rušné
debatě vznikl kolem osmé hodiny večerní Revoluční národní výbor ze členů dosavadního zastupitelstva po
neschválení návrhu na uspořádání nových obecních voleb. Dodatečně 7. 5. byli na nátlak kooptováni
komunisté Karel Reiser, Václav Veselý a Josef Steiner. 13. května 1945 se konala slavná mše v nezdickém
kostele s nevídanou účastí. Jako dozvuk skončené světové války 17. 5. zadržela hlídka dobrovolníků pod
Tanečkem tři německé vojáky, kteří se snažili projít na západ. Jeden byl zastřelen, další dva byli již bez
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odporu odvedeni na policii. Dne 20. května 1945 v neděli byla uspořádána slavnost Národního osvobození.
Nevídaný průvod asi dvou set Nezdických vyšel z Pajzovny kolem školy ke hřbitovu nahoru Rochlovem k
Tykvartovu křížku a Vrchem dolů k pomníku padlým s následnými proslovy, písněmi a hymnami. Pak
následovalo uvítání nezdického rodáka a hrdiny majora Fialy a večer taneční zábava v obou hostincích.
V Nezdicích bylo dle pamětníků od 22. května ubytováno ve stanech a v sále hostince „U Trnků“ 11
amerických vojáků, kteří hlídkovali na trase Borovská hora – Lužanská hora – Závaditá, avšak bohužel
žádné fotografie se zřejmě nedochovaly.
Úryvek z publikace Nezdice 1243-2010 MUDr. Luďek Bouchner.

38. kavalérie, 3. armády generála Georga S. Pattona na lukách u Úhlavy v Přešticích
zdroj fotografie: Dům historie Přešticka

Kulturní kalendář 2020
Kulturní kalendář bude v průběhu roku doplňován a aktualizován o další akce.
sobota 4.7.2020 od 17:00 hodin – maňásková pohádka O Budulínkovi, účinkuje divadlo
Dráček, hřiště TJ Nezdice, pořadatel ochotnický spolek Tradeáši za finanční podpory Obce Nezdice
neděle 5.7.2020 od 10:00 hodin – pouťové fotbalové utkání ženatí versus svobodní, hráči obou celků mají
sraz v 9:45 hodin, hřiště TJ Nezdice, pořadatel SDH Nezdice.
neděle 5.7.2020 od 13:30 hodin – v kostele sv. Prokopa bude sloužena poutní mše svatá ke cti sv. Prokopa
neděle 5.7.2020 od 20:00 hodin – pouťová taneční zábava, obecní hostinec U Trnků, začátek, k tanci a
poslechu hraje skupina Wagabund, pořadatel pan Jaroslav Zábran.
sobota 8.8.2020 od 14:00 hodin – 19. ročník tradiční NEZDICKÉ NECKYÁDY, start plavidel na řece u
Borov, pořadatel ochotnický spolek Tradeáši
sobota 22.8.2020 od 19:00 hodin – Strašidelná noc, vhodnou obuv a baterky s sebou, na hřišti TJ Nezdice,
pořadatel ochotnický spolek Tradeáši
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sobota 19.9.2020 od 14:00 hodin – soutěž v požárním sportu Nezdický hasičák, hřiště TJ Nezdice, pořadatel
SDH Nezdice.
úterý 22.9.2020 – školní výlet studentů VU3V, prohlídka zámku a pivovaru v Chyši, pořadatel MAS
Aktivios, z.s.
úterý 22.9.2020 od 19:00 hodin – v kostele sv. Prokopa koncert v rámci v rámci 28. ročníku festivalu
Haydnovy hudební slavnosti. Vystoupí houslistka Lucie Sedláková Hůlová a koncertní varhaník a profesor
Akademie múzických umění v Praze pan Jaroslav Tůma. Pořadatel: Obec Nezdice a Česká společnost
Josepha Haydna. Více o celém festivalu na https://haydn-festival.eu/.
pondělí 28.9.2020 od 9:30 hod - 9. ročník Václavského pochodu, sraz na hřišti TJ, pořadatel TJ Nezdice.
sobota 3.10.2020 – hasičský zájezd, zámek Zbiroh a expozice požární ochrany, večerní posezení je
plánované v restauraci u Berounského medvěda, pořadatel SDH Nezdice.
říjen 2020 – Drakiáda, soutěž o největšího, nejmenšího, nejoriginálnějšího draka, pořadatel ochotnický
spolek Tradeáši
sobota 31.10.2020 - lampionový průvod kolem Nezdic, pořadatel ochotnický spolek Tradeáši
sobota 7.11.2020 od 20:00 hod – Hasičský bál, obecní hostinec U Trnků, začátek ve 20 hodin, k tanci a
poslechu hraje skupina Relax, pořadatel SDH Nezdice.
sobota 12.12.2020 od 16:00 hod – Adventní koncert slečny Jitky Šťastné a hostů, kostel sv. Prokopa,
pořadatel Obec Nezdice,
úterý 22.12. 2020 od 18:00 hod – tradiční zpívání u vánočního stromu, pořadatel Obec Nezdice
Každou první neděli v měsíci je v kostele sv. Prokopa sloužena od 14 hodin mše svatá, pořadatel: Obec
Nezdice a Římskokatolická farnost Švihov.

Zajímavosti ze sportu
Začátkem května 2020 proběhl v celém Česku virtuální běh Osvobození. Nezdický běžecký team se umístil
na velmi pěkném 5. místě, a to ve složení Marek Dietl, Jana Plincelnerová, Erika Skalová, Lucie Grasslová.

Virtuální běh Osvobození byl velmi podařený a některé účastníky motivoval do dalšího běžeckého závodu,
který se konal dne 26.5.2020 v Plzni, kde se do závodu z Nezdic zaregistrovali Silvia Mlynaříková společně
se svým manželem Josefem Mlynaříkem, Markem Dietlem, Janou Plincelnerovou (čas 25:26) a Michalou
Feriancovou (čas 26:15). Běžci opět překvapili svými výkony, kdy v běhu na 5 km vyhrál a získal medaili za
krásné první místo Marek Dietl (čas 18:27) a také pan Josef Mlynařík (čas 25:39), který se umístil po
operaci nohy na třetím místě ve své kategorii. Na fotografii můžeme vidět radost obou závodníků s
oceněnými medailemi. Janina Plincelnerová se dostala na 22. místo ze 43., Michala Feriancová na 27 místo),
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závod si také užila Silvia Mlynaříková, která ho zaběhla v (čase 38:17). Motivací běžců je také reprezentace
obce Nezdice a celková radost z běhu. Každý se může přidat do budoucích běžeckých závodů a zkusit svoje
možnosti.
Za běžecké nadšence Janina Plincelnerová

Cvičení s Janinou Plincelnerovou

Cvičení probíhá v budově OÚ Nezdice v Klubu dětí (přízemí). Každou
středu od 19:00 hod. se můžeme těšit na piloxing – cvičení se závažím na
rukou, které vede ke zvýšení síly a flexibility celého těla. Nově cvičíme
na balančním půlmíči BOSU, otevřeno pro ženy, děti od 12 let a také pro
muže. Závěrem cvičení preferuji relaxační techniky. V létě cvičíme na
krásném prostorném hřišti, kde se zapojují také švihadla. Cvičení je
vhodné i pro začátečníky.
Těším se na vás
Janina Plincelnerová
Objednávky na cvičení přes e-mail
bc.jana.plincelnerova@seznam.cz, tel.: 727 870 905

Letní příměstský tábor 2020 - Člověk je součástí přírody
Termín: 10.8.-14.8.2020, čas: 7:30 – 16:00 hodin, cena: 900 Kč, věková kategorie: děti 6–15 let
Místo: budova OÚ Nezdice, Nezdice č.p. 46, více informací: Hana Bouchnerová, tel. 728 168 248
Ačkoliv mnozí z nás na to postupem času již zapomněli, člověk má od narození potřebu žít v těsném
kontaktu s přírodou. Jaká je role člověka v přírodě? Jak člověk ovlivňuje svojí činností přírodu? Jak
vnímáme zvířata a jak vnímají zvířata nás? Pro děti je připravena zážitková dílna zaměřená na vztahy mezi
přírodou-zvířaty a lidmi, plná her a zkoumání … Tak jako příroda ovlivňuje nás, tak my ovlivňujeme
přírodu. Kde se bere odpad? Trocha počítání... jak bychom mohli vylepšit zacházení s odpadem a proč?
Týden plný her, zábavy, hádanek, sportování, malování i zpěvu. Plánujeme celodenní výlet, doprava
vlakem.
Ohlédnutí za příměstským táborem 2019:
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Autobusové spojení Plzeň - Nezdice a zpět, platné od 1. 7. 2020

DNÍ ČECHY s.r.o.,

DNÍ ČECHY s.r.o.,

DNÍ ČECHY s.r.o.,

DNÍ ČECHY s.r.o.,

DNÍ ČECHY s.r.o.,

Plzeň - Nezdice

Nezdice -

5:10
5:32
6:14
6:17

Plzeň, terminál Bory
Borovy, přestup
Borovy směr Nezdice
Nezdice

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

6:20
6:56

Plzeň, terminál hlavní nádraží
Nezdice

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

10:05
10:46
11:05

Plzeň, terminál hlavní nádraží
Švihov, náměstí, přestup
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
Švihov, náměstí, směr
pracovní dny
Nezdice
Nezdice

11:10
11:36

Plzeň, terminál Bory
Nezdice

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

13:05
13:43

Plzeň, terminál hlavní nádraží
Nezdice

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

10:48

Nezdice - Plzeň
6:17
6:55

Nezdice
Plzeň, terminál hlavní nádraží

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

6:56
6:59
7:20
7:55

Nezdice
Borovy přestup
Borovy směr Plzeň
Plzeň, terminál hlavní nádraží

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

10:20 Nezdice
10:56 Plzeň, terminál hlavní nádraží

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

11:36
11:39
12:17
12:53

Nezdice
Borovy, přestup
Borovy směr Plzeň
Plzeň, terminál hlavní nádraží

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

13:43
13:46
14:17
14:53

Nezdice
Borovy, přestup
Borovy směr Plzeň
Plzeň, terminál hlavní nádraží

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

15:39
15:42
16:17
16:40

Nezdice
Borovy, přestup
Borovy směr Plzeň
Plzeň, terminál hlavní nádraží

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

Platné od 1.7.2020

6:17
6:55

Nezdice
Plzeň, termi

6:56
6:59
7:20
7:55

Nezdice
Borovy pře
Borovy sm
Plzeň, termi

10:20 Nezdice
10:56 Plzeň, termi
11:36
11:39
12:17
12:53

Nezdice
Borovy, př
Borovy sm
Plzeň, termi

13:43
13:46
14:17
14:53

Nezdice
Borovy, př
Borovy sm
Plzeň, termi

15:39
15:42
16:17
16:40

Nezdice
Borovy, př
Borovy sm
Plzeň, termi

Platné od 1.7.202

Autobusové spojení Nezdice - Klatovy a zpět, platné od 1. 7. 2020

Nezdice - Klatovy
6:56
7:29

Nezdice
Klatovy aut. nádraží

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

10:20
10:24
10:35
10:57

Nezdice
Lužany přestup
Lužany směr Klatovy
Klatovy, pod nemocnicí

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny
Autobusy VKJ, pracovní dny

11:36 Nezdice
12:01 Klatovy aut. nádraží

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

13:43 Nezdice
14:09 Klatovy aut. nádraží

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

15:39
15:42
15:59
16:19

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

Nezdice
Borovy, přestup
Borovy, želez. stanice
Klatovy, želez. stanice

Os 7510, České dráhy, a.s.
pracovní dny

DNÍ ČECHY s.r.o.,

DNÍ ČECHY s.r.o.,

pracovní dny

DNÍ ČECHY s.r.o.,

DNÍ ČECHY s.r.o.,

DNÍ ČECHY s.r.o.,

dráhy, a.s.

Klatovy - Nezdice
5:50
6:07
6:17

Klatovy aut. nádraží
Švihov, náměstí
Nezdice

6:14
6:38
6:52
6:56

Klatovy, pod nemocnicí
Lužany, přestup
Lužany, BUS
Nezdice

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

9:55 Klatovy aut. nádraží
10:11 Švihov, náměstí
10:20 Nezdice

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

10:35
10:48
11:05

Klatovy aut. nádraží
Švihov, náměstí
Nezdice

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

12:55
13:20
13:39
13:43

Klatovy aut. nádraží
Lužany, přestup
Lužany, BUS
Nezdice

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

14:55
15:14
15:33
15:39

Klatovy aut. nádraží
Červené Poříčí, přestup
Červené Poříčí BUS
Nezdice

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.,
pracovní dny

Klatovy 5:50
6:07
6:17

Klatovy au
Švihov, ná
Nezdice

6:14
6:38
6:52
6:56

Klatovy, p
Lužany, př
Lužany, BU
Nezdice

9:55 Klatovy au
10:11 Švihov, ná
10:20 Nezdice
10:35
10:48
11:05

Klatovy a
Švihov, ná
Nezdice

12:55
13:20
13:39
13:43

Klatovy au
Lužany, př
Lužany, BU
Nezdice

14:55
15:14
15:33
15:39

Klatovy au
Červené Po
Červené Po
Nezdice

Kontaktní údaje a úřední hodiny OÚ Nezdice
Nezdice č.p.46, 334 01 Přeštice
email: obec@obec-nezdice.cz
telefon: 376 393 543
starostka Ing. Hana Bouchnerová, tel. 728 168 248
bankovní účet č: 27127351/0100
www.obec-nezdice.cz
ID Datové schránky: h5bbz9j

pondělí
středa
pátek

8:00 -15:00 hod a od 17:00 - 20:00 hod
8:00 -12:00 hod
8:00 -12:00 hod

O co lze na OÚ požádat?
Ověřený výstup

první strana
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč

Katastr nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Výpis z bodového hodnocení řidičů

Přihlášení k trvalému pobytu (za osoby na jednom přihl.lístku)
Ověření listiny (za každou i započatou stránku)
Ověření podpisu (za každý podpis nebo otisk razítka)

50,- Kč
30,- Kč
30,- Kč

Čekáte návštěvu? Přemýšlíte, jaký drobný dárek z Nezdic věnovat?
Nabízíme Vám:
porcelánové hrnky se znakem Nezdic (1 ks /100 Kč),
publikaci Jižní Plzeňsko z nebe (1 ks /250 Kč),
publikaci Přešticko na starých pohlednicích (1 ks / 100 Kč)
pohlednice Nezdic (1 ks / 5 Kč)
samolepka se znakem Nezdic (1 ks / 20 Kč)
CD Nezdice 1243-2005 (zdarma)

Občasník obce Nezdice · Vydavatel Obec Nezdice, Nezdice 46, 334 01 Přeštice ·
ev. č. tiskoviny MK ČR E 23613 · Neprošlo jazykovou korekturou · Neprodejné·
Nezdický občasník v barevné verzi ke stažení na www.obec-nezdice.cz/obec/nezdicky-obcasnik/
28

