Nezdický občasník
1/ 2021
Milí spoluobčané,
od loňského března 2020 celý svět ochromila
pandemie koronaviru a vydaná hygienická
nařízení naráz změnila naše životy. Tento
pouhým okem neviditelný vir dokázal rozložit
chod hospodářství a doslova zamával životy lidí
po celém světě. Všichni jste byli pod velkým
tlakem psychickým, k čemuž ještě dopomáhala
média a také neustále se měnící vládní a
hygienická opatření. Poděkování patří všem,
kteří se snažili pravidla dodržovat, byli
ohleduplní k druhým a pomáhali. Je mi moc líto
rodin, které ztratily někoho ze svých blízkých i
těch, kteří se stále potýkají s důsledky nemoci. Doufejme, že s příchodem horkých dní a nastupujícího léta
koronavirová pandemie postupně odezní a život se vrátí do normálu? Záměrně dávám s otazníkem, protože
v této době si mnoho lidí na vlastní kůži vyzkoušelo, jak hrozná je izolace v městských bytech bez zeleně,
bez kontaktu s přírodou. Mnoho lidí se rozhodlo z rušných a přetechnizovaných měst odejít do klidu a ticha
venkova, do přírody, kde si hojí svoji pošramocenou duši. Je nejvyšší čas začít si vážit přírody kolem nás,
chránit ji a respektovat také její pravidla.
Přes všechny komplikace a vydaná nařízení se práce na obci nezastavila a řada věcí zdárně pokračuje. Na
podzim bude obnoven a slavnostně odhalen pomník padlých v 1. sv. válce a na místním hřbitově bude
postaven důstojnější nový válečný hrob padlého vojáka za II. světové války Viktora Ljačka, jehož ostatky se
zde nachází. Více k historii pomníku padlých najdete na dalších stránkách našeho občasníku. Dotaci na nový
hrob a na obnovu pomníku jsme získali z Ministerstva obrany ČR. Slavnostní odhalení plánujeme zatím na
státní svátek 28.10.2021.
Díky dvěma dotacím v celkové částce 750 000 Kč, kterou obec získala z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje, mohli jsme již na začátku roku 2021 začít s dlouho plánovanou celkovou
obnovou budovy obecního úřadu. Budova bude mít novou venkovní fasádu včetně zdobných říms a
nových klempířských prvků, budou osazeny dvoje nové vstupní dřevěné dveře. Také se pracuje na
odvodnění budovy, probíhají vnitřní úpravy dolní spolkové místnosti včetně nového stropu, nových
sanačních omítek a nové výmalby celého přízemí a chodby až do patra. Při rekonstrukci byla také zavedena
voda a zhotovena elektrická přípojka k novému hřišti.
V tomto sportovním areálu bude ještě do konce letošního července umístěno jedno pěkné dřevěné posezení.
Prostředky na něho obec získala prostřednictvím Mikroregionu Přešticko. Další dřevěné posezení bude
umístěno na obecním pozemku v areálu přírodního koupaliště u jezu.
Jak všichni víte, velmi nám leží na srdci osud prodejny, o jejíž zachování rok, co rok usilujeme. Již řadu let
platíme za pronájem místa úřední desky na budově prodejny ve výši 12 000 Kč /rok a několik let žádáme o
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dotaci na mzdu paní prodavačky v prodejně COOP. I letos jsme žádali Plzeňský kraj o maximální možnou
výši podpory 30 000 Kč, obec doplní povinný podíl 4 tisíce Kč ze svého rozpočtu.
V letošní roce jsme plánovali provést nezbytné odvodnění kolem kostela. Žádost o 80% dotaci byla již
připravena k podání a dnes již víme, že bychom stoprocentně uspěli. Bohužel památkáři nám zamítli
jednoduchý a účinný, a především již řadu let osvědčený způsob odvodnění. Místo toho nám doporučili jiné
hydroizolační opatření, a to v provedení utažené jílové vrstvy v tl. 150-200 mm v celé výšce základového
zdiva, což jsme zase odmítli my. Kdyby pracovníkům památkových ústavů skutečně záleželo na záchraně
památek, určitě by se našly cesty, jak vlastníkům těchto nemovitostí pomoci. Rozhodně by měli brát v úvahu
také finanční možnosti vlastníků památek.
Ač si mnozí myslíte, že s hostincem U Trnků nic neděláme, věřte, že tomu tak není, ale na víc než půl roku
nás zdrželo jednání s památkáři a pak koronavirus. Stále pokračují práce na technické dokumentaci k obnově
a revitalizaci areálu obecního hostince U Trnků. Ve čtvrtek 20. 5. 2021 bylo od 9 hod. zahájeno územní
řízení s ústním projednáním na nádvoří hostince. Jednání se zúčastnili starostka a místostarosta obce, paní
účetní, dále zástupci studia ADR, s.r.o., pracovnice stavebního odboru MěÚ Klatovy a téměř všichni dotčení
sousedé. Projednání proběhlo v klidu, bez zásadních připomínek. Nyní čekáme na kladné rozhodnutí tohoto
řízení a pak napneme všechny síly, aby se projekt zdárně posunul k dalšímu stavebnímu řízení a získali jsme
konečně stavební povolení.
Časová prodleva kvůli covidovým opatřením
nastala i v případě veřejného projednání změn
Územního plánu. Projednání by se mělo
uskutečnit snad v posledním týdnu července.
Pořízení změny ÚP bylo projednáno již na
veřejném zasedání 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, pozbytí platnosti pořízení územní studie (ÚS) pro
N7 a třetím pádným důvodem je vytvořit místo územní studie regulační plán pro tuto lokalitu, který přesně
definuje podmínky nové výstavby, řeší napojení na stávající inženýrské sítě a preferuje zachování
venkovského rázu v této nové lokalitě.
Dne 3. 5. 2021 bylo předáno staveniště pro realizaci stavby „Mosty ev.č. 0276 – 1, 2 Nezdice u Borov“.
Zhotovitelem stavby je společnost: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 –
Plzeňské komunikace, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, (Presslova 13, 301 00 Plzeň), IČ 40233308. Od
3.5.2021 probíhají na mostech přípravné práce (vytýčení stavby, inž. sítí, přípravné práce pro osazení lávky
pro pěší...) bez zásadního omezení silničního provozu. Od minulého týdne došlo k úplné uzavírce
komunikace III/0276, která potrvá po celou dobu provádění stavebních prací (autobusová doprava bude
zachována ve stávajícím režimu). Doba uzavírky se předpokládá do konce roku 2021. Celá stavba je
vyčíslena na 20 183 000 Kč bez DPH. Na mostech je zřízena lávka pro pěší ve směru do Nezdic po pravé
straně. Objízdná trasa je vedena přes Lužany a porušená účelová komunikace bude opravena. Neptejte se
mě, proč se nestaví pouze jeden most přes Úhlavu, když most přes náhon byl za nemalé finanční prostředky
před rokem opraven, to opravdu nevím. Jsou věci, kterým přestávám rozumět.
Zda bude muset i tak malá obec jako jsou Nezdice s 215 obyvateli řešit výhledově nákladnou výstavbu
čistírny odpadních vod? Na to nám v číslech odpoví variantní studie, kterou si obec nechala za finanční
podpory Plzeňského kraje vypracovat odbornou firmou. S výsledkem studie občany rádi seznámíme, setkání
plánujeme po prázdninách, někdy v září 2021. Tak ať se ve zdraví všichni sejdeme.
Užívejte krásných letní dnů a dětem přeji nádherné prázdniny
Vaše starostka Hana Bouchnerová
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Pomníky padlým 1921-2021
29.6. 1921 byl posvěcen péčí faráře d.p. Vaňka vybudovaný „Památník vojínů osady nezdické“ u kostela,
připomínající oběti I. světové války z nezdické farnosti. Pomník byl zbudován z původního osadního kříže
starého nezdického hřbitova (kolem kostela) z r. 1862, který stával jihozápadně od západních dveří kostela,
u hrobu jínských obětí Jánské povodně. Do podstavce kříže byla zasazena deska se jmény padlých (dílem
kameníka Kočandrleho z Přeštic) a byl umístěn na dnešní místo v jižním průčelí
kostela. „Už ve válce zamýšlel farář postavit společný pomník pro celou osadu,
a proto s dorostem nezdickým za tím účelem, aby sehnal peníze, několik divadel
už ve válce naň sehrál“. V současné době je památník obnoven.
Současně byl sbírkou občanů a spolků po prvním podnětu 28.5. 1921 vybudován
„Pomník svobody“ se jmény legionářů i padlých vojáků a plaketou T.G.M. na
pomezí Dolních a Horních Nezdic na pozemku zakoupeném obcí. Celkově bylo
vybráno sbírkou v obci 1.193 Kč, prodejem slavnostních odznaků získáno
1.196,40 Kč, při zábavě U Trnků vybráno 1.730 Kč, při zábavě U Brožů 1.106
Kč, na vstupném z divadla vybráno 2.297 Kč a na obrazech 78 Kč, celkově byl
zisk 7.600,40 Kč. Vydání na pomník byla
6.732,42 Kč. Zbytek byl uložen v nezdické
Reiffeisence a určen k údržbě pomníku. Vlastní
pomník zhotovil kamenický mistr Kripner z Přeštic. 10.7. 1921 byl slavnostně
odhalen: “Naše slavnost při odhalení byla sice tichá, ale velkolepá, při
ohromné účasti občanstva jak dopoledne při odhalení pomníku, tak i
odpoledne při slavnostním představení Lešetínského kováře“. V slavnostním
úvodu zazněl projev ředitele merklínské měšťanky, kolem pomníku stála
čestná rota legionářů z celého okolí. Odpoledne pak zmíněné divadelní
představení na dvoře lesovny a pak zejména hojně navštívená taneční zábava
v obou místních hostincích. Při slavnosti DTJ hrála představení „Vrah“. Jinak
ale dva pomníky světové války a ztracených životů jsou i dle dobových zpráv
neobvyklí svědci názorového rozkolu.
Zdroj: publikace Nezdice 1243-2010

Veřejná sbírka na obnovu obrazů křížové cesty
Veřejnou sbírku na obnovu obrazů křížové cesty pro současné i příští generace vyhlásila obec Nezdice 1.
září 2014. Dne 23.11.2020 bylo předloženo Krajskému úřadu Plzeňského kraje
průběžné vyúčtování sbírky, za období od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2020, ve kterém
nebyly shledány žádné nedostatky.
Prostřednictvím sbírky jsme již vybrali 73 856 Kč. V průběhu roku 2020 dokončil
restaurátor Milan Směšný restaurátorské práce na čtyřech ze čtrnácti obrazů
křížové cesty. Oprava jednoho obrazu stojí 18 271 Kč. Obnovu provádí
restaurátor pan Milan Směšný z Dobřan.
Stav účtu veřejné sbírky k 31.5.2021 je 1 063,86 Kč.
Přispět můžete:
1) buď na bankovní účet KB: 107-7948210207/0100
2) nebo vhozením finančního obnosu do pokladničky, která je k dispozici v
kanceláři OÚ Nezdice.
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Zimní údržba místních komunikací – poděkování
Na podzim 2020 skončil po mnoha letech se zimní údržbou pan Josef Míka ze Stropčic. Patří mu naše
obrovské poděkování za dlouholetou spolupráci s obcí, za nevšední obětavost a vstřícnost. Po usilovném
hledání jeho nástupce, se nakonec podařilo přesvědčit pana Lukáše Ledvoně z Roupova, který se tohoto
úkolu zhostil k naší velké spokojenosti. Současně touto cestou chci moc a moc poděkovat všem našim
občanům, kteří při letošní dlouhé zimě s posypem pomáhali. Děkujeme, velmi si vaší pomoci vážíme!
Za celé obecní zastupitelstvo Hana Bouchnerová, starostka obce

Odpadní vody – novela zákona od 1. 1. 2021
Vážení občané, od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – novela
č.403/2020 Sb., kde se v ustanovení § 38, odst. 8 uvádí, že kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu nebo ČI ŽP předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou
kalendářních let. Takové potvrzení musí obsahovat datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu
odvezla, název čistírny odp. vod, na které budou odp. vody zneškodněny a lokalizace jímky.

Seznam pozemků, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován
nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník k 1. 2. 2021
Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí
zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice
zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří
pozemky. Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí
neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti
nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým
a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných vlastník
Bočanová Anna
Bočanová Anna
Bočanová Anna
Bočanová Anna
Duchek Tomáš
Duchek Tomáš
Běl František
Havránek Václav
Havránek Václav
Havránek Václav
Havránek Václav

pozemek
139/3
140/18
140/5
140/1
181/10
181/42
270/33
262/49
264/28
264/35
264/24

podíl
1/11
1/11
1/11
1/11
1/20
1/20
1/21
1/34
1/34
1/34
1/34

list vlastnictví
453
453
453
658
456
666
457
452
452
452
452

Kontaktní údaje na pracovníky ÚZSVM ÚP Plzeň:
Mgr. Lukáš Boubín, vedoucí oddělení Hospodaření s
majetkem státu v operativní evidenci
e-mail: lukas.boubin@uzsvm.cz
tel.: 377 169 424

výměra m2
232
42
926
555
156
594
783
1 083
1 080
68
434

druh pozemku
trvalý travní porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
ostatní plocha

Irena Kubečková, referent Hospodaření s majetkem
státu v operativní evidenci
e-mail: irena.kubeckova@uzsvm.cz
tel.: 377 169 32
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem na
voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.
Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný
způsob doručení voličského průkazu. Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář.
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021
- na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
- v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost.
Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo
tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle.
Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté
vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz,
rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební
komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Hospodaření obce v roce 2020
Hospodaření obce bylo v roce 2020 ovlivněno epidemiologickou situací vyvolanou výskytem onemocnění
COVID-19 a přijatými vládními opatřeními. Obec Nezdice hospodařila v roce 2020 podle rozpočtu
schváleného Zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2019. Během roku 2020 bylo provedeno osm rozpočtových
opatření. Hospodaření obce skončilo v roce 2020 s přebytkem ve výši 1 800 tis. Kč.
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Dotace do rozpočtu obce Nezdice za rok 2020 činily celkem 1 348 565 Kč po konsolidaci.
poskytovatel

účel

KÚ Plzeň. kraje

na zajištění výkonu státní správy

68 100 Kč

KÚ Plzeň. kraje

na zajištění voleb do zastupitelstva kraje

31 000 Kč

KÚ Plzeň. kraje

projekt „Příspěvek na zachování kamenné prodejny v obci Nezdice“

30 000 Kč

KÚ Plzeň. kraje

na 1. etapu opravy budovy obecního úřadu

450 000 Kč

Úřad práce ČR

projekt „Veřejně prospěšné práce“

150 000 Kč

SFŽP ČR

vybudování záložního vodního zdroje HV 01 pro zásobování pitnou vodou

351 965 Kč

MF ČR

jednorázový příspěvek na kompenzaci propadu daňových příjmů obce
v souvislosti s pandemií koronaviru

267 500 Kč

výše

Přehled finančních prostředků na bankovních účtech obce Nezdice:
název

stav k 1. 1. 2020

Běžný účet Komerční banka

stav k 31. 12. 2020

198 237,08 Kč

490 964,14 Kč

5 726,59 Kč

113 299,84 Kč

Spořicí účet Komerční banka

800 025,86 Kč

2 000 050,00 Kč

Účet Fondu obnovy vodovodu a úpravny vody

150 582,00 Kč

159 583,72 Kč

0 Kč

5 001,73 Kč

1 154 571,53 Kč

2 768 899,43 Kč

Běžný účet ČNB

Účet Fondu obnovy kanalizace
Celkem

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický dne 19.3.2021.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr kontroly: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
V roce 2018 obec přijala od Komerční banky, a.s. dlouhodobý úvěr ve výši 1 800 000 Kč, který byl určen
výhradně na nákup nemovitostí místního hostince U Trnků. Úroková sazba je pevná a činí 2,13 % p. a.
z jistiny úvěru. Cena za vedení úvěrového účtu: 0 Kč, cena za rezervaci zdrojů: 0 Kč, zajištění úvěru
nemovitostí: žádné. Přijetí úvěru schválilo zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání 17. 9. 2018. Úvěr
bude splacen 31. 8. 2028.
název

stav k 1. 1. 2020

Úvěr na nákup nemovitostí hostince U Trnků

1 613 760 Kč

Meziroční vývoj rozpočtu:
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stav k 31. 12. 2020
1 427 520 Kč

Přehled poskytnutých finančních příspěvků z rozpočtu obce Nezdice na činnost organizací a spolků v obci.
příjemce

výše

účel

Tradeáši z Nezdic, divadelní spolek

10 000 Kč

nákup mobilního osvětlení a úhrada pouťového
maňáskového představení pro děti O Budulínkovi

ZKD Sušice, Náměstí Svobody 135, Sušice

34 000 Kč

na částečnou úhradu mzdových nákladů personálu
prodejny potravin v Nezdicích

Oblastní charita Klatovy, Charitní
pečovatelská služba, Klatovy
Celkem

2 500 Kč na zajištění pečovatelské služby v obci
46 500 Kč

V roce 2019 Obec Nezdice přispěla Sboru
dobrovolných hasičů Nezdice 30 000 Kč na
nákup hasičského přívěsného vozíku za auto,
určeného pro převoz soutěžní hasičské techniky.

Obecní knihovna
Přestože už rok jsme nuceni podřizovat se nejrůznějším omezením, jsme rádi, že základní funkce knihovny –
tedy půjčování knih a časopisů zůstává prakticky nedotčena. V průběhu uplynulého roku jsme obohatili
nabídku knih formou nákupu a zapůjčením výměnného fondu z Městské knihovny Klatovy. Nabídka knih je
skutečně pestrá. Na své si přijdou jak milovníci napětí a nervy drásajících příběhů, tak čtenáři (nebo spíš
čtenářky) romantických románů, nebo ti, kdo rádi zabrousí do historie. Všechny knižní tituly jsou uloženy
v knihovnickém počítačovém programu a je možné si je prohlédnout v on-line katalogu knihovny
na internetových stránkách obec/obecni-knihovna/elektronicky-katalog-knih/.
V roce 2020 bylo zaregistrováno celkem 49 čtenářů, z toho 10 ve věku do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem
580 uživatelů, z toho bylo 502 fyzických návštěv a 78 návštěvníků on-line služeb. Vypůjčených knih a
časopisů 1 492 kusů.
Knihovna je otevřena každý pátek od 18 do 19 hodin.
Rovněž žádáme všechny uživatele a návštěvníky knihovny, aby při vstupu do knihovny dodržovali tato
bezpečnostní opatření:
• vstupovali pouze se zakrytými ústy a nosem pomocí respirátoru
• používali dezinfekci na ruce, která je v budově OÚ Nezdice k dispozici
• udržovali bezpečnou vzdálenost od ostatních návštěvníků i zaměstnanců knihovny v rozsahu 2 m
• vstupovali do prostor knihovny jednotlivě
• nevstupovali vůbec, jestliže vykazují příznaky respiračních nebo jiných onemocnění
Pro rychlejší vyřízení požadavků je nadále možné dopředu se domluvit s paní knihovnicí Annou Nyklesovou
na telefonním čísle 723 984 368 nebo na emailu a.nyklesova@seznam.cz.
Velké poděkování patří naší milé paní knihovnici Anně Nyklesové
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Autobusy Plzeň – Nezdice – Klatovy a zpět
Platí od 12.4.do 11.12.2021.
Směr Plzeň (v pracovní dny)

odjezd

Klatovy, autobusové nádraží
5.45
6.49
9.55 * 10.35 
16.55
Klatovy, pod nemocnicí
5.50
6.57
9.59
10.38
16.59
Švihov náměstí
6.02
7.09
10.11
10.48 13.23 * 15.21 17.11
Švihov, u vchodu ZŠ
13.25
15.23
Nezdice
6.13
7.20
10.20 * 11.13  13.41 * 15.39 17.20
Přeštice nám.
6.25
7.31
10.30
17.28
Plzeň Bory
6.43
7.49
10.46
17.48
Plzeň, terminál hlavní nádraží, příjezd 6.55
8.02
10.56
17.58
*spoj nejede od 1.7.-31.8.2021, 27.10.2021 a 29.10.2021
 spoj zastávku Nezdice obsluhuje jen na objednání u řidiče nebo telefonicky na čísle 378 035 477.
Směr Klatovy (v pracovní dny)

odjezd

Plzeň, terminál hlavní nádraží, č.9
6.20
10.05
13.05
17.05 
Plzeň Bory
6.32
10.17
13.20
17.17
Přeštice nám.
6.55
10.36
13.40
17.37
Nezdice
6.59 *
7.04
10.44
13.48
17.45 
Švihov, u vchodu ZŠ
7.24
Švihov náměstí
7.27
7.14
10.53
13.57
17.54
Klatovy, Plzeňská u nemocnice
7.25
11.03
14.07
18.04
Klatovy, u Gymnázia
7.30
Klatovy, nábřeží kpt. Nálepky
11.06
Klatovy, autobusové nádraží
7.42
11.10
14.14
18.11
*spoj nejede od 1.7.-31.8.2021, 27.10.2021 a 29.10.2021
 spoj zastávku Nezdice obsluhuje jen na objednání u řidiče nebo telefonicky na čísle 378 035 477.

Turista v Plzeňském kraji
Jednodenní přestupní jízdenka Turista Plzeňskem
Jednodenní přestupní jízdenka Turista Plzeňskem umožňuje cestovat po celém Plzeňském kraji po celý den ve
všech spojích objednávaných Plzeňským krajem. Jízdenky zakoupené ve vozidlech nebo na nádražích platí od
času nákupu po dobu 24 hodin a platí ve všech modrých autobusech, ve všech osobních a spěšných vlacích a
ve všech rychlících a expresech. Veškeré informace naleznete na www.idpk.cz.
Ceny jízdenky Turista Plzeňskem:
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Jaké sociální služby chybí na Přešticku?
Komunitní znamená, že se do jeho průběhu může zapojit kdokoliv. Zajímáte se o sociální služby, které
pomáhají lidem v tíživých situacích a o jejich další rozvoj?
Pokud byste chtěli získat další informace nejen o plánování služeb na
Přešticku, neváhejte navštívit webový portál „Sociální služby
Přešticka“,
který
je
dostupný
na
adrese
www.kaposos.wordpress.com. Vedle informací k plánování tam
naleznete také katalogy služeb ke stažení, videa vysvětlující
jednotlivé sociální služby a mnoho dalšího!
Těšíme se na setkání při diskuzích o sociálních službách v regionu!

Nejbližší setkání u kulatého stolu se uskuteční v úterý 15. června
2021 v zasedací místnosti MěÚ Přeštice, Husova 465, Přeštice.
Setkání se uskuteční ve dvou pracovních skupinách 1) Senioři,
osoby se zdravotním postižením a 2) Rodiny s dětmi, osoby
ohrožené sociálním vyloučením.
Vaši účast potvrďte u paní Lenky Červenkové e-mailem na
lenka.cervenkova@cpkp.cz nebo telefonicky na 722 466 185.

Poděkování pro charitní pečovatelskou službu
Uplynulý rok byl pro všechny z nás jiný. Neodvážím si říct, zda byl lepší nebo horší, prostě
jiný. Pracovnice Charitní pečovatelské služby se musely za pochodu a velmi rychle naučit
nové postupy s ohledem na opatření pandemie Covid-19. Z mého pohledu se v tomto čase
projevily pravé postoje a charaktery pracovnic. Vím, že dělají svoji práci s láskou a velkým
nasazením
a to v každé době. Přesto opět dokázaly, jak jsou výjimečné. I když měly
pochopitelně strach o své zdraví, tak na prvním místě byli jejich uživatelé. Snažily se zajistit
péči všude tam, kde to bylo potřeba. Vyrovnaly se s nepříjemnostmi spojenými s neustálým
dezinfikováním a nošením respirátorů a rukavic. Velice empaticky komunikovaly s uživateli i jejich rodinami,
což v této vypjaté době nebylo vždy jednoduché. Proto si moc vážím rodin, které si uvědomují, jak je práce
pečovatelek těžká, jak po fyzické, tak psychické stránce a jednají s nimi s respektem a úctou. Jsme velice rádi,
že jsme mohli po individuální domluvě pomoci všem, kteří se na nás obrátili.
Více než kdy jindy se ukázalo, jak důležitá je spolupráce s městskými a obecními úřady, v jejichž oblasti
působí naše služba. Když jsme byli požádáni, rádi jsme pomohli s informovaností a předáním ochranných
pomůcek občanům. Děkujeme a velice si vážíme každé podpory ze strany měst a obcí (finanční, materiální,
morální). Bez jejich pomoci by bylo vše o mnohem těžší.
Velice děkuji všem pracovnicím za jejich nasazení a klidný přístup, se kterým zvládají veškeré povinnosti.
Moc si vážím jejich rozumného přístupu a empatie při péči o naše uživatele. Děkuji za jejich disciplinovanost,
se kterou zvládají dodržování vládních nařízení, a chrání tak sebe i naše uživatele.
Jsem hrdá, že na všech střediscích Charitní pečovatelské služby pracují profesionálky se srdcem na dlani.
Děkuji za vás a vše co děláte, Vendula Edlová, vedoucí Charitní pečovatelské služby
• Také Obec Nezdice se připojuje k poděkování, velmi si vážíme práce všech zaměstnanců Charity.
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V září 2022 bude zakázán provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy
Dříve patřily kouřící komíny k běžnému koloritu našeho
venkova a nikdo se nad tím nepozastavoval. Doba se mění,
a starým kotlům nastávají těžké časy. Pokud většina obyvatel
vesnice investovala do ekologičtějšího vytápění, pak těžko
hledá pochopení pro sousedy, kterým z komína stoupá kouř
jako z parní lokomotivy. Naděje mnohých, kterým vadí kouř
z okolí, se upírají k 1. září 2022, kdy mají definitivně
vyhasnout topeniště těch největších „čmoudilů“ z řad
teplovodních kotlů na pevná paliva. Tak si to žádá zákon
o ochraně ovzduší.
Kdo bude po 1. září 2022 provozovat za účelem zajištění teplovodního vytápění domácnosti starý kotel na
tuhá paliva s emisní třídou 1. nebo 2., případně takový, u nějž nelze emisní třídu určit, vystavuje se hrozbě
pokuty ve výši až 50 tisíc korun. Zjednodušeně řečeno, pryč musí staré kotle na uhlí a dřevo. Povinnost se
týká objektů k trvalému bydlení, tedy nikoli těch rekreačních.
Cílem těchto opatření je zlepšení kvality ovzduší ve městech a obcích, tyto zdroje totiž vypouštějí zplodiny,
které jsou zdravotně velmi závadné, a navíc i obtěžující. Z domácích kotelen lokálně pochází téměř tři
čtvrtiny prachových částic a bezmála 100 % karcinogenního benzo[a]pyrenu. To je jedním z hlavních důvodů,
proč bude provoz nejstarších kotlů na tuhá paliva od září roku 2022 ze zákona zakázán.
Kotle 1 a 2 třídy: to jsou ručně přikládané kotle bez elektronicky řízeného spalování prostřednictvím řízení
množství přiváděného spalovacího vzduchu ventilátorem. V provozu jsou desetitisíce tzv. etážových
(interiérových) kotlů, které sice topí do teplovodního ústředního vytápění, ale mají ještě plotničku na vaření
nebo skleněná dvířka na koukání a přitápění místnosti, ve které jsou instalovány. Z pohledu emisí jsou to
stejní „čmoudilové“ jako kotle, ovšem z pohledu legislativy to jsou lokální topidla, kterých se stop stav
stanovený k 1. září 2022 netýká.
zdroj. https://vytapeni.tzb-info.cz

III. vlna kotlíkových dotací
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 560/21 ze dne 26. 4. 2021 vyhlášení výzvy k podávání žádostí
o poskytnutí dotace z dotačního titulu "ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického vytápění v domácnostech
III/2" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".
Žádosti budou přijímány od 1. 6. 2021 od 8:00 hod do 30. 11. 2021, 14:00 nebo do vyčerpání alokace ve
výši 15 000 000 Kč.
Vlastníci rodinných domů si mohou podat žádost o kotlíkovou dotaci a získat finanční podporu v
maximální výši 127 500 Kč na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
nesplňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo
kotel pouze na biomasu.
Žádosti budou přijímány výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace. Následně je nezbytné
doručit povinné přílohy dle pravidel.
Více informací na www.plzensky-kraj.cz, kontaktní osoby: Ing. Eva Platzová, e-mail:
eva.platzova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 689 nebo paní Marcela Bártová, e-mail:
marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601
zdroj: www.plzensky-kraj.cz
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Informace o kontrole komínů
Na základě zájmu občanů o služby kominíka bude v sobotu 12.6. 2021 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 celý rok.
Zájemci o tuto službu se musí nahlásit do pátku 11. 6. 2021 na OÚ Nezdice (376 393 565,
723 245 311, obec@obec-nezdice.cz) nebo v prodejně potravin COOP.

Očkování psů 2021
V sobotu 5. června 2021 od 18 hodin před obecním hostince U Trnků proběhne
povinné očkování psů proti vzteklině.
Očkování bude provádět MVDr. Martin Zdvořák.
Očkování proti vzteklině – 100 Kč, kombi vakcína - 360 Kč.
Očkování
proti
vzteklině
je
veterinární
úkon,
který
chrání
naočkované
zvíře
před onemocněním vzteklinou. Vzteklina je nebezpečná nákaza všech teplokrevných živočichů. Je vždy
smrtelná a přenosná na člověka. Pro psy bylo povinné očkování proti vzteklině zavedeno už v roce 1953
a tato povinnost platí dodnes. Od roku 2020 platí, že aby byl záznam o vakcinaci proti vzteklině platný,
musí být očkovaný pes také označený čipem.

Odběrové místo na testování Covid – 19 v Přešticích
Od 8.3.2021 je zřízeno odběrové testovací místo v Přešticích.
Adresa: Veleslavínova 1318, Přeštice (za poštou)
Rezervace na PCR i antigenní testy a všechny potřebné informace najdete na webu laboratoře
www.labin.cz. Provozní doba je nyní PO–PÁ 9:00 -15:00 a SO-NE 8:00–13:00. Telefon: 778 726 206

Velký svoz odpadů
Svoz objemných odpadů a textilu
V pátek 11. června 2021 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 15. června 2021 budou odvezeny.
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Sběr objemného odpadu je zdarma, náklady hradí obec. Tato akce je určena
pouze pro občany, nikoliv živnostníky a podnikatelské subjekty.

Sběr problémových (nebezpečných) odpadů
Letní termín: od soboty 12. června do středy 16.června 2021 do 18:00 hod
Místo: před hostincem U Trnků na vyznačeném místě
Podzimní termín: říjen nebo listopad 2021 (přesný den včas oznámen).
Přijímány budou následující druhy odpadů:
• léky všeho druhu včetně mastí a roztoků zbytky starých barev, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, plechovky a obaly
• pesticidy, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, které jsou nebezpečné nebo obsahují nebezpečné látky
• nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny,
• oleje motorové, převodové, mazací, hydraulické a jiné v uzavřených nádobách
• pneumatiky osobních aut – 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 15. června a
v čtvrtek 15. července 2021 svoz plastů, PET lahví, nápojových kartónů a kovových obalů. Pytle s
odpadem připravte před svůj dům. Pytle na vytříděný odpad jsou k dispozici zdarma na OÚ.

Pytlový sběr:
Plast
Třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, přepravní
folie od PET lahví, poctivě sešlápnuté PET lahve, kelímky od jogurtu – nemusí být vymyté, stačí, když budou
důkladně vyškrabané.

Nápojové kartóny
Do pytle s plasty můžete dávat i nápojové kartony (krabice od mléka, od džusu). Prosím nechte zbylé mléko z
krabic vykapat a krabice sešlápněte.

Kovové obaly
Do pytle s plasty můžete dávat i drobnější kovový odpad – nápojové plechovky, konzervy, hliníkové obaly,
hliníková víčka, kovové tuby, alobal, kovové zátky.
Je velice důležité, aby kovové obaly stejně jako nápojové kartóny nebo plasty neobsahovaly zbytky
potravin. Do pytlů nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, spreje, tlakové nádoby se
zbytky nebezpečných látek. Ty jsou nebezpečným odpadem.

Železná sobota – sběr železného šrotu
Nezdičtí hasiči ve spolupráci s obcí Nezdice pořádají v sobotu 10. října 2021 sběr železného šrotu. Šrot
ke svozu připravte před svůj dům. Připraveným odpadem přispějete na činnost SDH Nezdice.
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Odpady
Sečteno a podtrženo – víme, jak jsme třídili odpady v loňském roce a kolik to stálo.
Příjmy:
Výdaje:
za známky celoroční i jednorázové
159 541,- Kč za odvoz popelnic
151 623,- Kč
bonusy za separaci odpadu
32 041,- Kč za odvoz kontejnerů – separace
76 753,- Kč
(EKO-KOM)
za velkoobjemový odpad – kontejner 39 578,- Kč
za nebezpečný odpad
8 932,- Kč
celkem

191 582,- Kč

celkem

276 886,-Kč

V roce 2020 jsme vyprodukovali celkem cca 67 t odpadu, z toho bylo 38,84 t komunálního odpadu, 3,78 t
plastů, 4,17 t papíru a lepenky, 2,17 t skla, 3,16 t kovu, 0,05 t jedlého oleje, 1,3 t nebezpečného odpadu a
13,36 t objemného odpadu.

Z grafu je patrné, že přibližně 40 % z celkového množství odpadu v obci tvoří oddělené recyklované složky
odpadu. Jedná se o nebezpečný odpad, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad, jedlé oleje a tuky a od 1.
ledna 2025 doplní tento výčet i textil.
V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa v podobě nových zákonů a prováděcích
vyhlášek. Cílem odpadové legislativy je zefektivnit využití recyklovatelného odpadu a eliminovat množství
komunálního odpadu, který končí v popelnici. Postupně musíme zvyšovat podíl odděleně recyklovaných
složek odpadu, a to až na 70 % v kalendářním roce 2035, kdy bude možné skládkovat pouze 10%. Tyto kroky
budou doprovázeny se zvyšováním cen za skládkování KO a současně zvyšování cen za dopravu odpadů k
třídícím linkám, spalovnám nebo zařízením na energetické využití odpadu (ZEVO).
Další obrázek znázorňuje procentuální složení typů odpadu v popelnici na směsný komunální odpad.
Znázorněné procenta pro
jednotlivé druhy odpadů
nelze
brát
závazně.
Jejich velikost se liší dle
sociálně-ekonomických
faktorů. Popelnice je z
89 % zabrána buď
biologicky rozložitelným
odpadem
nebo
recyklovanými složkami
odpadu.
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Ohlédnutí za příměstským táborem 2020
Člověk je součástí přírody
Na děti čekal týden plný her, zábavy, zpěvu,
hádanek, zkoumání, sportování a tvoření. Jaká
je role člověka v přírodě? Jak člověk ovlivňuje
přírodu svojí činností? Problém narůstajícího
množství odpadů a jejich likvidace…. Pro děti
byla připravena zážitková dílna – vztah člověka
k přírodě, vztah člověk a zvířata, proč je tak
důležitá výsadba nových stromů …apod. Denně
využívali malí i velcí táborníci herní prvky i
celý areál s hřištěm ke sportování, dovádění i k
odpočinku. Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet
na hrad Karlštejn. Po prohlídce hradu jsme se
uchýlili do chladných útrob Muzea voskových
figurín, pak následoval odpočinek v nedalekém
lese, výšlap několika statečných na vyhlídku
hradu, občerstvení v cukrárně, a nakonec příjemné
osvěžení na mělčině řeky Berounky ve stínu
vzrostlých stromů. V pátek následovala
stopovačka s překvapením u sv. Vojtěcha, po
obědě ještě několik soutěží a sladká mražená
tečka na konec.

Blahopřejeme

V pondělí 22. února 2021 nás navždy
opustil pan František Štich, dlouholetý
starosta SDH Nezdice.

V letošním roce oslaví významné životní jubileum:
pan Miroslav Brada,
paní Marie Polívková,
pan Josef Nykles,
pan Jaroslav Kaňka,
paní Růžena Beštová,
pan Jan Drda,
paní Anna Bradová,
paní Marie Cibulková,
paní Anna Peclová.

Čest jeho památce!

Zastupitelstvo obce přeje
všem jmenovaným pevné zdraví,
hodně štěstí a mnoho osobní pohody.
14

Proč se nechám očkovat proti COVID 19?
Ing. Václav Berka, emeritní vrchní sládek v Plzeňském Prazdroji:
„Očkování vidím jako jedinou cestu, jak se vrátit k normálnímu životu.
Rád bych opět cestoval a mohl se přitom zastavit v hospodě na skvěle
ošetřené pivo a jídlo. Rád bych pomohl opět nastartovat nejstarší
sociální síť na světě, kterou hospoda tvoří. Sociální kontakty teď všichni
moc potřebujeme. Tak naočkovat se a v klidu na pivo!“
zdroj: www.plzeňský kraj.cz
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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
místostarosta: Ing. Jan Kukla, tel. 728 560 403
účetní obce: Kateřina Hofmeisterová, tel. 723 245 311
bankovní účet č: 27127351/0100
www.obec-nezdice.cz
ID Datové schránky: h5bbz9j

pondělí
středa

8,00 -15,00 hod a od 17,00 – 20,00 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)
samolepku 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/
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Kulturní kalendář 2021
Kulturní kalendář bude v průběhu roku doplňován a aktualizován o další akce.

sobota 3.7.2021

od 20:00 hodin – pouťová taneční zábava, k tanci a poslechu hraje skupina
Relax, nádvoří obecního hostince U Trnků;

neděle 4.7.2021

od 10:00 hodin – pouťové fotbalové utkání ženatí versus svobodní, hráči
obou celků mají sraz v 9:45 hodin, hřiště TJ Nezdice;
od 13:30 hodin – v kostele sv. Prokopa bude sloužena poutní mše svatá ke
cti sv. Prokopa;
od 15:00 hodin – maňásková pohádka O Sněhurce, účinkuje divadlo Můza,
hřiště TJ Nezdice;

sobota 31.7.2021

od 14:00 hodin – 20. ročník tradiční NEZDICKÉ NECKYÁDY, start
plavidel na řece u Borov;
ve 20:00 hodin Posezení při kytaře, hřiště TJ Nezdice

sobota 14.8.2021

celodenní oslavy 130 let založení SDH Nezdice 1891-2021
od 14:00 hodin – hasičská soutěž Nezdický hasičák, hřiště TJ Nezdice;
po skončení soutěže večerní taneční zábava;

sobota 21.8.2021

od 19:00 hodin – Strašidelná noc, vhodnou obuv a baterky s sebou, hřiště
TJ Nezdice;

září

Drakiáda, soutěž o největšího, nejmenšího, nejoriginálnějšího draka,

čtvrtek 28.10.2021

slavnostní odhalení obnoveného pomníku padlých v 1.sv. válce

listopad

lampionový průvod

prosinec

adventní koncert
tradiční zpívání u vánočního stromu

Každou první neděli v měsíci je v kostele sv. Prokopa je sloužena od 14 hodin mše svatá.

V říjnu 2021, pokud to epidemiologická situace dovolí, bude obnovena výuka v rámci Virtuální
univerzity třetího věku na téma Rituály evropských královských rodů. 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.
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A je to tu! Opět začíná
letní cvičení s Janinou.
A protože je nám známo, že ve zdravém těle
zdravý
duch,
srdečně
vás
zvu
na
otevření prvních červencových lekcí, které
staré latinské přísloví: Mens sana in corpore
sano „jen potvrdí.
Skupinové lekce nabízí cvičení na balančních
pomůckách BOSU a Piloxing přinese úsměv
každému z nás. V závěru skupinových lekcí
jsou praktikovány na protažení zad prvky jogy a
posílení hlubokého stabilizačního systému při
relaxační muzice.
Lekce probíhají na OÚ Nezdice – přízemí a
venku dle individuální domluvy pravidelně
každou středu a neděli.
Těší se na shledání! Jana Plincelnerová
bc.jana.plincelnerova@seznam.cz
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