Nezdický občasník
2/ 2021
Vážení a milí,
všichni se těšíme na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Je
ADVENT – čas přípravy na Štědrý den: čas nákupu dárků,
pečení cukroví, úklidu, … ale i čas na zamyšlení, jestli jsem
šťastný ve světě, který kolem sebe tvořím. Možná by stálo za
to, v tom předvánočním úklidu něco ze svého života vyhodit,
aby bylo více prostoru na člověka – toho druhého, blízkého
mému srdci, ale i prostoru pro sebe, abych ještě více mohl být
člověkem, a ne kolečkem v mašině dnešního světa.
Oslava Vánoc je objevením toho nejkrásnějšího daru a tím je
láska! Pohled na šťastnou rodinu v betlémské stáji, která
nemá nic, kromě sebe sama, si uvědomujeme, že největší
poklad je blízký člověk, bez kterého by náš život neměl
smysl, byl by prázdný, protože nikdo nechce být sám. Jen
blízký člověk nás může učinit šťastnými.
Vynikající herec pan Radovan Lukavský kdysi na otázku: Co
to znamená „mít někoho rád“, odpověděl: „Když někoho
mám rád, tak jsem rád, že je, a rád jsem s ním. Dělám
všechno to každodenní, z čeho se skládá život, takový běžný věci, žijeme spolu, prožíváme jeden život. Pro
mě je nejvýmluvnější jeden biblický text o tom, co je to láska – v prvním listu Korintským se říká – láska je
trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nenadýmá; nechová se nepatřičně, nehledá
svůj prospěch, nedá se vydráždit, nemyslí na nic zlého; neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou;
všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neselhává. To je princip toho soužití v
lásce, řekl bych.“
Vážení a milí, přeji vám, abyste nikdy nebyli sami a vždycky měli u sebe někoho, kdo vás má rád. Ať lidé,
se kterými se setkáte, jsou šťastní, že vás mohli poznat a ať navždy zůstanete v jejich srdcích. Krásné
Vánoce a hodně zdraví, lásky a štěstí v novém roce.
Vaše starostka Hana Bouchnerová

Co se nám v letošním roce povedlo
I přes nepříznivou dobu se myslím podařilo vytvořit hodně pěkného. Nový kabát dostala budova obecního
úřadu, rozšířili jsme bezdrátový rozhlas po celé obci, opravili část místních komunikací, vybudovali nový
důstojnější pomník vojínu Viktoru Ljačkovi a opravili pomník padlým v první světové válce, opravili obecní
hřiště poškozené bleskovou povodní, vytvořili dvě nová dřevěná sezení u jezu a na obecním hřišti a
připravujeme projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení od hostince k autobusové zastávce. Zakoupili
jsme další kontejner na zimní posyp, v tuto chvíli jich máme po obci rozmístěno celkem deset.
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Největší radost ovšem mám z toho, že se podařilo po třech letech usilovné práce dokončit projektovou
dokumentaci na obnovu areálu obecního hostince U Trnků, abychom mohli podat žádost o dotaci na první
etapu revitalizace. Byly to hrozné nervy, protože uzavírka žádostí na Ministerstvo místního rozvoje byla
v pátek 17.12.2021 ve 12 hod se spoustou příloh. Podali jsme žádost o dotaci ve výši 7,9 mil. Kč, tak držte
palce, ať ji dostaneme! Pokud budeme úspěšní, realizace by probíhala od září 2022 do 31.12.2023.
Chtěla bych ještě jednou z celého srdce poděkovat za celoroční práci paní účetní Katce, za její vstřícnost a
obrovské pracovní nasazení, svému místostarostovi panu Kuklovi za výbornou spolupráci a samozřejmě
také naší milé paní knihovnici Nyklesové. Další velké poděkování patří všem místním spolkům, které
zajišťují kulturní a sportovní vyžití v obci po celý rok a všem ostatním, nejmenovaným, kteří nám pomáháte.

Do konce září 2021 byla díky dvěma dotacím v celkové částce 750 000 Kč, kterou obec získala z Programu
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje, úspěšně dokončena dlouho plánovaná celková obnova
budovy obecního úřadu. Budova má novou venkovní fasádu včetně zdobných říms a nových klempířských
prvků, byly osazeny dvoje nové vstupní dřevěné dveře. Došlo k odvodnění budovy, proběhly vnitřní úpravy
spolkové místnosti včetně nového stropu, nových sanačních omítek a nové výmalby celého přízemí včetně
chodby až do patra, na chodbě v přízemí a v mezipatře jsou osazena nová svítidla, stejně tak nad oběma
venkovními vstupy.
Z budovy byly odstraněny nevzhledné dráty veřejného rozhlasu a v obci tak přibylo dalších devět nových
hnízd. ČEZ, a.s. bohužel nepřistoupila na náš požadavek na přemístění elektrického vedení mimo objekt,
respektive by přistoupila, ale veškeré nemalé výdaje s tím spojené by šly za obcí.
Mimo dotaci jsme využili přítomnosti řemeslníků a nechali zhotovit novou elektrickou a vodovodní přípojku
do sportovního a relaxačního areálu.
Do konce října 2021 byly také dokončeny práce na obnově pomníku Obětem 1. sv války 1914 -1918 a
novém válečném hrobu padlého vojáka za II. světové války Viktora Ljačka, jehož ostatky se zde nachází.
Dotaci na nový hrob a na obnovu pomníku jsme získali z Ministerstva obrany ČR. Z důvodu nepříznivých
podmínek se nepodařilo uskutečnit slavnostní odhalení obnoveného pomníku.
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Vzpomínka na Honzu
V neděli 27. června 2021 ve večerních hodinách po dlouhých měsících strávených
v nemocnici zemřel na následky Covidu-19 pan Jan Drda. 1. srpna by se dožil 75
let. Stál věrně po mém boku, coby místostarosta obce Nezdice od roku 2006 až
do voleb roku 2018, neuvěřitelných 12 let. I on má nemalou zásluhu na obnově
kostela sv. Prokopa, od začátku podporoval myšlenku na jeho záchranu, podílel
se na jeho obnově a měl radost, že památka slouží a žije dál. Pro mě to byl
opravdový muž. O svou těžce nemocnou ženu Marii se staral do posledního dne,
kdy zemřela doma v jeho náruči. Ne vždy a ve všem jsme se shodli, jak to
ostatně v životě bývá, ale navzájem jsme se respektovali. Pokud jsme se na něčem
domluvili, dohoda platila a to oboustranně. Jeho slovo bylo slovo muže, byl to opravdový parťák, ve
kterém jsme já i paní účetní měly vždycky oporu a zastání. Právě pro jeho přímost a odvahu postavit se
problémům čelem, nebát se a vyslovit svůj názor jsem si ho velmi vážila a vážit budu.
Honzo děkuju Ti za podporu a přátelství, odpočívej v pokoji. Čest jeho památce!
Hana Bouchnerová

Naši sousedé
Ke dni 16.12.2021 je v obci přihlášeno 217 obyvatel, z toho 2 cizinci. V letošním roce se do rodinného
domu č.p. 61 přistěhovala rodina Maškova a do č.p. 55 rodina pana Písaře. V domě č.p. 105 přivítali
Cibulkovi na svět syna Vítka.
Navždy jsme se bohužel rozloučili s pěti spoluobčany. V únoru nás opustil pan František Štich (72 let),
v červnu pan Jan Drda (74 let), v srpnu paní Anna Romanowová (80 let), v září pan Jaroslav Zábran (90 let)
a 6. prosince paní Jaromíra Dobrodinská (89 let).
Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Zimní údržba komunikací
Žádáme občany, aby neparkovali svá motorová vozidla na místních komunikacích na celém území obce,
a nebránili tak zajištění plynulého průjezdu vozidel záchranné služby, hasičů, těžké stavební techniky, a
především techniky zabezpečující zimní údržbu – shrnutí sněhové pokrývky v zimních měsících. Současně
touto cestou chceme moc poprosit všechny naše občany, aby i při letošní zimě pomáhali s posypem.
zastupitelstvo obce Nezdice

Uzavírka mostů potrvá do 31. 5. 2022
Práce na mostech sice pokračují, ale bohužel realizace stavby „Mosty ev.č. 0276–1, 2 Nezdice u Borov“
nebude hotova do konce roku 2021, jak bylo původně avizováno. Obec Nezdice souhlasí s prodlouženým
termínem zhotovení mostů do 31.5.2022 za následujících
podmínek. Za prvé, že bude zajištěna zimní údržba po celé
délce objízdné trasy, a to jak prohrnutí sněhu, tak posyp
komunikace. A za druhé, že po ukončení stavby bude
opravena komunikace po celé délce objízdné trasy směrem
od Lužan i v obci Nezdice až k mostu. Objednatelem stavby
je
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
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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. Na
základě našich připomínek je osvětlená lávka pro pěší a zastávka autobusu. Též byly projednány
s realizátorem stavby stížnosti, které byly vzneseny v souvislosti s průjezdností autobusu k autobusové
zastávce. Obec Nezdice musela zadat zpracování projektové dokumentace na napojení a umístění veřejného
osvětlení podél nových mostů.
Je nám líto, že musíte chodit do práce v holínkách a déle čekat na autobusové spoje. Věřte nám, že stejně
jako vy, netrpělivě vyhlížíme dokončení stavby. Děkujeme za pochopení.

Zpívání u vánočního stromu

I přes nepříznivou dobu se podařilo i v letošním roce uspořádat v pátek 17.12.2021 od 18 hod Zpívání u
vánočního stromu. Děkujeme, že jste si přišli s námi zazpívat a podpořili hlavně děti a hudební doprovod
Lidku a Honzu Kadlece, Pavla Votavu a Viktora Duchka, kterým patří dík největší. Poděkování si zaslouží
také všichni, kteří jste nám pomohli zajistit zázemí a přípravu.

Pitná voda
Z hygienicko-epidemiologických důvodů bylo rozhodnuto, že pan Hřebec bude vstupovat do domácností
odběratelů pouze ve výjimečných případech. Proto prosíme všechny občany, aby si odečty na svých
vodoměrech provedli sami a zjištěné stavy nahlásili
nejpozději do úterý 28. prosince 2021 a to buď:

Rozbor pitné vody ze dne 9.11.2021

formou SMS na telefonní číslo 723 245 311
nebo
e-mailem obec@obec-nezdice.cz
nebo
napsali na papír a vhodili informaci do schránky
obecního úřadu ve vchodových dveřích.
Kromě stavu vodoměru uveďte jméno majitele
vodoměru, číslo popisné a datum odečtu.

ukazatel
Dusičnany
Železo
Mangan
Chlor volný
pH
Escherichia coli
Koliformní bakterie

hodnota
< 4,00 mg/l
0,12 mg/l
0,02 mg/l
0,03 mg/l
7,1
0 MPN/100ml
0 MPN/100ml

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 13.12.2021 schválilo pro rok 2022 vodné ve výši
43 Kč / 1 m3 pitné vody, cenu za pevnou složku (vodoměr) 385 Kč s DPH a stočné 15 Kč s DPH.
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Kanalizace
V září tohoto roku byla zastupitelstvem obce provedena dvě zásadní rozhodnutí. Z důvodu neustále se
zvyšujících nákladů na činnost našeho provozovatele Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. došlo k
vypovězení smlouvy o provozování. Od 1.1. 2022 si bude obec kanalizaci provozovat sama po dohledem
odborného zástupce a stočné se bude platit obci.
Změna provozovatele kanalizace v obci Nezdice
S platností od 1.1.2022 dojde ke změně provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Nezdice.
Stávající provozovatel společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. ukončí svou činnost ke dni
31.12.2021. Novým provozovatelem se stane obec Nezdice a odborným zástupcem provozovatele bude Ing.
Jiří Sukup (www.vh-ing.cz). Společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. bude i nadále
provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu.
Pro občany z toho vyplývá, že budou uzavřeny nové smlouvy na odvádění odpadních vod s obcí Nezdice.
V průběhu roku 2022 dojde zároveň ke zpracování nového „Kanalizačního řádu.“ Na základě těchto dvou
dokumentů (smlouva o odvádění odpadních vod a Kanalizační řád) budou stanoveny podmínky pro
vypouštění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí do kanalizace pro veřejnou potřebu obce Nezdice
zakončené volnými kanalizačními výustěmi.
Na základě zpracované variantní studie odkanalizování obce bude i do budoucna zachován stávající systém
likvidace odpadních vod v obci Nezdice, tj. individuální předčištění odpadních vod pro jednotlivé
nemovitosti (ČOV, septik) a následné vypouštění předčištěných odpadních vod do jednotné kanalizace
zakončené volnými výustěmi.
Přeji Vám prožití klidných svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém roce.
S pozdravem Ing. Jiří Sukup.
Řadu let se vedou diskuze o tom, zda obec má, či nemá vybudovat centrální čistírnu odpadních vod. Z
tohoto důvodu jsme si nechali vypracovat Variantní studii odkanalizování likvidace odpadních vod,
která měla pomoci nalézt optimální variantu odkanalizování, a předejít tak případným nákladným projektům
odkanalizování bez uvážení všech možných variant. Obec za studii zaplatila 38 000 Kč, z toho Plzeňský kraj
přispěl částkou ve výši 25 000 Kč. Ve čtvrtek 16.9. 2021 od 18 hod
se uskutečnilo v sále hostince U Trnků setkání, na kterém byla
občanům celá studie podrobně představena. Setkání se zúčastnilo
celkem 22 občanů.
Studie je zveřejněná na www. stránkách obce. Předkládá náklady na
vybudování, provoz a následné stočné pro jednotlivé způsoby čištění
odpadních vod (likvidace odpadních vod na čistírně v Borovech,
dočištění odpadních vod ve stabilizačních nádržích, tlaková nebo
podtlakové kanalizace a další). Například odhadované náklady na
výstavbu centrální ČOV a oddílné splaškové gravitační kanalizace jsou 32 mil. Kč bez DPH a následné
stočné ve výši 69,78 Kč bez DPH. Vše je v cenách před zdražením stavebního materiálu a prací v roce 2021.
Čistírna odpadních vod je investice v řádech desítek milionů korun, což je nad finanční možnosti obce.
Po důkladném uvážení podložené čísly se zastupitelstvo obce Nezdice rozhodlo schválit způsob
individuálního čištění každé nemovitosti tříkomorovým septikem s dalším stupněm dočištění (zemní filtr,
biologický filtr atd.) nebo domovní čistírnou odpadních vod. Pokud by obec vyčlenila z obecního rozpočtu
částku, kterou by přispívala na pořízení individuálního čištění pro jednotlivé nemovitosti, vyřeší se tak
postupně, bez zadlužení, čištění odpadních vod v obci.
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A tak stále platí, že do veřejné kanalizace mohou být vypouštěny pouze odpadní vody předčištěné
z domovních čistíren odpadních vod nebo ze septiků s biologickým nebo pískovým filtrem a v limitech
znečištění daných kanalizačním řádem obce. Dodržování těchto hodnot se bude vyžadovat po každém
odběrateli, tedy vlastníku nemovitosti napojeného na veřejnou kanalizaci. Pro majitele septiků stále platí
povinnost vyvážet septik v intervalu 1x ročně a o takovém vývozu vlastnit doklad, tj. přepravní lístek a
fakturu. Nedodržení hodnot vypouštěných odpadních vod do kanalizace bude znamenat pro obec a následně
odběratele vysoké finanční sankce.
V případě odvádění odpadních vod do bezodtokové jímky (žumpy) je vlastník nemovitosti
povinen na vyzvání doložit obecnímu úřadu potvrzení o pravidelném vyvážení jímky, a to až 2 roky zpětně.
Množství vyvezených odpadních vod musí odpovídat počtu osob obývajících nemovitost, přičemž 1 osoba
dle směrných čísel vyprodukuje ročně 35 m³ odpadních vod.

Poplatek ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
..................................................100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele…. 200, -Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 15. února 2022.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců. Znění celé Obecně závazné vyhlášky č.1/2020 o místním poplatku ze psů naleznete na
www.obec-nezdice.cz v sekci úřední deska/vyhlášky.

Poplatek za komunální odpad
Zastupitelstvo obce vydalo dne 13.12. 2021 zcela novou, obecně závaznou, vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, s účinností k 1. lednu 2022. Nutnost nové
odpadové vyhlášky vychází ze změny legislativy, konkrétně schválení nového zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech a změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména
zákona č. 543/2020 Sb.
Schválená vyhláška nastavuje jednotnou cenu za litr odpadu tzv. „shromažďovacího prostředku“
(popelnice). Tato cena za litr musí být pro každý druh vývozu popelnice stejná, což nastoluje onu
„spravedlnost“ v odpadovém hospodářství. Doposud ti z vás, kteří měli objednaný týdenní svoz 120-ti
litrové popelnice, byli finančně zvýhodněni oproti těm, kteří měli čtrnáctidenní nebo měsíční svoz. Neboli,
kdo si dal trochu více práce a dokázal řádně vytřídit odpad, díky čemuž mu stačil čtrnáctidenní svoz, vlastně
doplácel na ty pohodlné, kteří dají do popelnice úplně všechno. V roce 2021 týdenní vývoz (52x) 120 litrové
popelnice vyšel ročně na 2 800 Kč (jedno vyvezení cca 54 Kč), čtrnáctidenní vývoz (26x) na 1 900 Kč
(jedno vyvezení za 73 Kč) a jednorázová známka na jeden vývoz 200 Kč. A toto se právě s novou vyhláškou
mění. Jeden výsyp popelnice bude stát každého z nás stejně, protože za 1 litr objednaného objemu se
nově platí 75 haléřů.
Nadcházející změny v kostce:
• Minimální objem odpadu na osobu nebo nemovitost a měsíc je stanoven na 60 litrů.
• Co znamená a jak vznikl parametr 60 l/osoba/měsíc? Jde o objektivní statistický údaj, že průměrný občan
nevyprodukuje méně než 2 litry směsného odpadu denně. Za měsíc je to oněch 60 l. Z praxe víme, že reálně
např. na sídlištích je to dokonce 2x až 2,5x více. Nicméně vyhláška se drží minima 60 l/osoba/měsíc a staví
na tom, že alespoň toto minimum chce mít obec od občana zaplaceno.
• Poplatníkem je fyzická osoba, která v domě žije (rozhodující je faktický stav, nikoliv trvalý pobyt), pak
minimální roční vývoz musí odpovídat 720 l na 1 osobu v domě.
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• dále je poplatníkem vlastník domu (nemovité věci), ve kterém nikdo nebydlí, pak majitel musí zaplatit
minimální roční poplatek ve výši 540 Kč, který odpovídá 720 l / 1 dům. Výpočet výše poplatku 60 l x
12 měsíců x 1 dům x 0,75 Kč = 540 Kč.
• Co když odpad odvážím pryč z obce? Zaplatíte. Nezáleží na tom, kde se odpadu zbavíte, ale na tom, kde
vznikl (např. již vyprázdněním obalu).
• Může se stát, že budete platit vícekrát. V případě, že v obci vlastníte i jiné nemovitosti, než ve kterých
máte bydliště, jste povinni zaplatit poplatek i za tuto nemovitost. To platí i v případě, že v dané
nemovitosti nikdo nebydlí.
Objem popelnice 120 l / 0,75 Kč/ 1 litr
roční rezervace kapacity
četnost svozů

měsíční výše
poplatku

roční výše poplatku
ročně
ročně vyvezených litrů odpadů
vývozů

1 x týdně

52

6 240

4 680 Kč

390 Kč

1 x 14 dní

26

3 120

2 340 Kč

195 Kč

1 x měsíčně

12

1 440

1 080 Kč

90 Kč

kombinovaný *

40

4 800

3 600 Kč

300 Kč

* vývoz 1 x týdně od 1.10.-31.3. + 1x 14 dní 1.4.-30.9.

Systém likvidace komunálních odpadů v Nezdicích
typ odpadu

příklad
popel, smetí a jiný odpad
z domácnosti apod.

nádoba/sběrné místo
popelnice u vašich domů

směsný domovní odpad

v uzavřené plastové nádobě
do kontejneru u prodejny
potravin
kontejnery na tříděný odpad u
prodejny potravin a u
rodinného domu č.p.9
v horních Nezdicích
pytlový sběr každý měsíc,
vždy na výzvu OÚ pytle
odložit před svůj dům
k vyzvednutí na OÚ
kontejner u prodejny potravin
velký jarní svoz odpadu, vždy
1 x ročně po oznámení OÚ
1 x ročně na výzvu SDH
Nezdice
dvůr u budovy OÚ

jedlé oleje a ztužené tuky

sklo, papír

vytříděné složky domovního
odpadu

plasty, PET lahve, nápojové
kartony, plechovky
pytle na tříděný odpad
textil

kovový odpad

objemný odpad

Elektrozařízení

staré věci z domácnosti –
nábytek, koberce, okna, dveře
a další
televize, lednice, pračky,
vysavače, mrazáky, bojlery,
sporáky, sušičky, trouby a
další
drobné elektrozařízení –
varné konvice, mixéry,
ovladače, klávesnice apod.
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Kč
dle vyhlášky č. 1/2021
platí obec

platí obec

platí obec
platí obec
platí obec
platí obec
platí obec
platí obec

velký jarní svoz odpadu, vždy
1 x ročně po oznámení OÚ

platí obec

2 x ročně (jarní a podzimní
termín) v rámci mobilního
svozu nebezpečného odpadu

platí obec

nádoba v zádveří budovy OÚ

platí obec

nebezpečný odpad

biologicky rozložitelný odpad

monočlánky, baterie
tonery, cartridge, fotoválce
autobaterie, zbytky barev,
léčiv, hnojiv, louhů, ředidel,
žárovky, zářivky, zdroje
s LED diodami apod

nádoba v zádveří budovy OÚ
nádoba v zádveří budovy OÚ

platí obec
platí obec

2 x ročně (jarní a podzimní
termín) v rámci mobilního
svozu nebezpečného odpadu

platí obec

listí, větve, rostliny, tráva,
ovoce, zelenina

domácí kompost
velký jarní svoz odpadu, vždy
1 x ročně po oznámení OÚ

platí obec

Problém jsou pneumatiky
V rámci nebezpečného odpadu již nebudou vybírány žádné pneumatiky, protože jejich likvidace stojí obec
nemalé prostředky. Pokud si výměnu provádíte svépomocí, alespoň ojeté gumy neházejte do škarpy, ale
odevzdejte na místo zpětného odběru pneumatik dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Výrobci, prodejci
a distributoři mají v rámci zpětného odběru výrobků povinnost ZDARMA pneumatiky převzít.
Nejbližší místa zpětného odběru pneumatik dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
AGROWEST a.s., Husova 1128, 334 01 Přeštice
ČSAD AUTOBUSY PLZEŇ A.S., HUSOVA 318, 334 01 PŘEŠTICE
AUTO CB, SPOL. S R.O., TŘ. 1. MÁJE 849, 334 01 PŘEŠTICE
PAN ROBERT VODIČKA, HORNÍ LUKAVICE 99
PAN PAVEL BERÁNEK, VŘESKOVICE Č.P. 182
nebo si nejbližší místo pro zpětný odběr můžete vyhledat na internetové adrese www.kamsnim.cz

Prodej známek na popelnice pro rok 2022 bude zahájen v pondělí 31. ledna 2022, známky za rok
2021 platí do konce února 2022.
Západočeské komunální služby Plzeň budou svážet komunální odpad jak na Štědrý den, v pátek 24.
prosince, tak i na Silvestra, v pátek 31. prosince.

Úhradu poplatků za svoz komunálního odpadu a ze psů lze provést:
a) v hotovosti v pokladně obecního úřadu v Nezdicích v úředních hodinách v pondělí od 8.00 do 15.00 a od
17.00 do 20.00 hodin a ve středu od 8.00 do 12.00 hodin.
b) převodem na účet obce č.ú. 27127351/0100, s uvedením variabilního symbolu = č.p. nemovitosti.
Po obdržení platby na účet obce vám známka bude doručena. Platbu poplatku za odpad a psa provádějte
odděleně. Bližší informace u paní účetní tel.č. 723 245 311, e-mail obec@obec-nezdice.cz.
Vzhledem k šíření onemocnění COVID-19 a doporučenému omezení osobních kontaktů prosíme plátce o
upřednostnění úhrady poplatků převodem na účet před osobní platbou v pokladně OÚ.
Děkujeme za pochopení.

Svoz plastů, PET lahví, nápojových kartonů a plechovek
Obec Nezdice ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádají v úterý
21. prosince 2021 a ve čtvrtek 20. ledna 2022 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.
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Hřbitov
V současnosti je obecní hřbitov zcela obsazen a není zde žádné volné
hrobové místo, přesto se nám podařilo umístit alespoň dva malé urnové
hroby na konci hrobových řad. Počet hrobových míst tak vzrostl na 148.
Cena za nájem hrobového místa sestává z nájemného z pozemku a z
ceny služeb s nájmem spojených. Zastupitelstvo obce na svém veřejném
zasedání 13.12.2021 schválilo nový ceník.
Cena za nájem z pozemku / hrobového místa
Tato cena je regulovaná Výměrem Ministerstva financí ČR č.19/2021 ze dne 3. prosince 2021, kterým se
vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Maximální nájemné z pozemků pro hrobová místa v obcích
do 25 000 obyvatel činí 24 Kč/m2/rok. Cena za nájem pozemků pro hrobová místa stanovená
zastupitelstvem obce Nezdice: 5 Kč/ 1 m2/ 1rok. V tomto roce končí nájemní smlouva těmto hrobům:
1, 9, 12, 23, 51, 52, 53, 59, 61, 86, 94, 96, 102, 111, 129, 130, 134, 139, 145.
Nové smlouvy vám budou zaslány poštou nebo e-mailem k odsouhlasení a k podpisu. Nájemné se hradí na
10 let. Výše nájemného bude uvedena v nové smlouvě.
Cena služeb spojených s nájmem hrobového místa
Cena služeb zahrnuje část nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v
platném znění, nutné k zajištění řádného běžného provozu hřbitova (zejména likvidace odpadů, vodné, úklid
spadaného listí, údržba a sečení zelených ploch, opravy a údržba hřbitova, provoz správy pohřebiště a
vedení evidence). Cena služeb za 1 hrobové místo se stanoví jako podíl celkových výdajů za rok a počet
hrobových míst. Cena za služby spojené s nájmem hrobového místa na následující dva roky byla stanovená
zastupitelstvem obce Nezdice: 320 Kč/ 1 hrob/ 2 roky celkem.
Výdaje za předešlá dvě období jsou uvedeny přehledně v následující tabulce.
Roční výše finančních prostředků na provoz pohřebiště
Činnost
opravy, nátěry,
1.
hřbitovní zeď + vstupní branka
opravy, malby,
2.
márnice
sečení
3.
údržba volné travnaté plochy
ořez, průklest, pletí
4.
údržba stromů a okrasné zeleně
výhrab a odvoz
5.
úklid listí
vývoz kontejneru
6.
likvidace odpadů
údržba přípojky, vodné
7.
voda, vodovodní přípojka
poštovné smlouvy
8.
vedení evidence
9.
materiál – konve, kropítka, kovová hrobová čísla
Celkem za služby

2020

2021

817,40 Kč

1 844,00 Kč

21 345,40 Kč
1 132,00 Kč
1 065,00 Kč
60,00 Kč
24 419,80 Kč

19 456,51 Kč
1 234,00 Kč
242,00 Kč
317,00 Kč
23 093,51 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 2020 + 2021:
Skutečné náklady na 1 hrobové místo

148
47 513,31 Kč
321,04 Kč

Platbu za nájem nebo za služby spojené s nájmem hrobového místa na roky 2022, 2023 můžete
realizovat: v hotovosti na pokladně OÚ Nezdice
převodem na účet obce Nezdice: 27127351/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo hrobu
Lhůta splatnosti je do pátku 30.9. 2022.
9

Virtuální univerzita třetího věku
Slavíme...to prostě musíme. Protože v říjnu to bylo 10 let, kdy v rámci VU3V aneb Virtuální univerzity
třetího věku přišli první odvážlivci-studenti
do konzultačního střediska Nezdice a
Přeštice. Začínali jsme při necelých dvaceti
studentech. Nyní máme v KS Přeštice 27
studentů, v Nezdicích 11. Zavzpomínali
jsme proto při fotkách z exkurzí, školních
výletů a přednášek. Už jsme toho spolu
zažili hodně a věřím, že nás toho společně
ještě spoustu čeká. Na jaře 2021 jsme se
bohužel opět nemohli na přednáškách
potkávat, proto jsme jistě skromně všichni
rádi, že jsme na podzim mohli téma
Rituály evropských královských rodů
absolvovat prezenčně. Dozvěděli jsme se
detaily z královských rodin, o narozeních a
křtech, zásnubách, svatbách i rozvodech,
ale i pohřebních rituálech a vůbec o samotných dlouhodobě plánovaných a náročných přípravách. V novém
roce 2022 nás čekají přednášky a také školní výlet, přičemž itinerář máme připravený již z roku 2020. Takže
snad to klapne!

Téma pro letní semestr 2022
Mistři evropského barokního malířství 17. století
Lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
V tomto tematickém kurzu se postupně seznámíte s šesti nejvýraznějšími osobnostmi evropské malířské scény
17. století, jejich životem a dílem, které se nesmazatelně vrylo do světových dějin umění.
• Caravaggio (1571–1610)
• Diego Velázquez (1599–1660)
• Annibale Carracci (1560–1609)
• Nicolas Poussin (1594–1665)
• Peter Paul Rubens (1577–1640)
• Rembrandt van Rijn (1606–1669)
Časová náročnost: 1 semestr obsahuje 6 přednášek, 1 přednáška trvá cca 2 hodiny a koná se 1x za 14 dní.
Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu budeme
sledovat přednášku přenosem z internetu na plátno. Dále je možné nejasnosti a doplňující otázky směřovat
na lektora, kurzy zahrnují i cvičné a zkušební testy a možnost exkurze. Kdo se může přihlásit ke studiu?
Osoba důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)
nebo invalidní důchodci. Cena za semestr: 500 Kč. Kontakt pro bližší informace a přihlášky:
Mgr. Martina Hanzlíková, tel: 721 759 772 a starostka obce Hana Bouchnerová, tel. 728 168 248.

Protihluková vyhláška
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30.9.2016 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním
klidu a regulaci hlučných činností, tzv. protihlukovou vyhlášku, která stanovuje výjimečné případy, kdy je
zkrácena doba nočního klidu od 02.00 hodin do 06.00 hodin, a to v následujících případech:
v noci ze dne 31. prosince na 1. ledna a v noci ze dne 30. dubna na 1. května,
Hasičská soutěž, Pouťová zábava, Neckyjáda, Strašidelná noc
I nadále je každý povinen zdržet se o nedělích veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobující hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů.
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Autobusy Plzeň – Nezdice – Klatovy a zpět
Směr Plzeň (v pracovní dny)

platí od 12.12. 2021

odjezd

Klatovy, autobusové nádraží
5.45
6.47
9.50
10.35 
16.50
Klatovy, pod nemocnicí
5.52
6.56
9.57
10.38
16.57
Švihov náměstí
6.04
7.09
10.09
10.48 13.18 * 15.21 17.09
Švihov, u vchodu ZŠ
13.20
15.23
Nezdice
6.15
7.18
10.18 11.05  13.36 * 15.39 17.18
Přeštice nám.
6.28
7.32
10.29
17.26
Plzeň Bory
6.45
7.48
10.44
17.41
Plzeň, terminál hlavní nádraží, příjezd 6.57
8.02
10.56
17.53
* spoj nejede od 23.12.2021-2.1.2022, 26.2.-6.3.2022, 14.4. 2022, od 1.7.-31.8.2022, 26.10. a 27.10.2022.
 spoj zastávku Nezdice obsluhuje jen na objednání u řidiče nebo telefonicky na čísle 378 035 477 (pracovní dny 6-18 hod).
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
10.43
13.48
17.45 
Švihov, u vchodu ZŠ
7.24
Švihov náměstí
7.27
7.15
10.53
13.58
17.54
Klatovy, Plzeňská u nemocnice
7.26
11.03
14.08
18.04
Klatovy, u Gymnázia
7.31
Klatovy, nábřeží kpt. Nálepky
11.05
Klatovy, autobusové nádraží
7.43
11.10
14.15
18.11
*spoj nejede od 23.12.2021-2.1.2022, 26.2.-6.3.2022, 14.4. 2022, od 1.7.-31.8.2022, 26.10. a 27.10.2022.
 spoj zastávku Nezdice obsluhuje jen na objednání u řidiče nebo telefonicky na čísle 378 035 477 (pracovní dny 6-18 hod).

Sbor dobrovolných hasičů Nezdice
Vážení čtenáři, v letošním roce slavil náš sbor 130. let od svého založení, dovolte nám tedy Vás
v následujících řádcích seznámit s jeho historií, ale i aktuálním děním.
Vše začalo počátkem devadesátých let předminulého století, kdy naši předkové začali uvažovat o zřízení
Sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Proto na jaře roku 1891 byla odeslána žádost na Císařské a Královské
místodržitelství ve Vídni a téhož roku byla žádost kladně
vyřízena. Už od počátku se hlásilo dosti zájemců, kteří byli
ochotni se cvičit a pomáhat v boji se zákeřnými živly. Protože
byli nezdičtí ve své době první v širokém okolí, byly jim svěřeny
pod ochranu i okolní obce. První stříkačka byla dvoukolová a
hasiči ji museli táhnout za popruhy. Původní hasičská kolna byla
dřevěná a byla umístěna pod školou, na místě dnešního domu
č.p. 48. Poprvé byla stříkačka použita při ohni v sousedních
Borovech. Ač nezdičtí hasiči táhli stříkačku ručně, byli na místě
jako první před ostatními sbory, jejichž stříkačky táhli koně. Za
tuto hbitost se nezdickým dostalo pochvaly. V dějinách obce, naštěstí velký oheň neřádil často. Doložen je
pouze v letech 1895, 1906, 1918 a 1957. Od počátku své existence byl sbor dlouhá léta velmi aktivní při
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cvičení dospělých i mládeže a dosahoval i mnoha úspěchů. Velmi cenné bylo hlavně 7. místo mužů v krajské
soutěži v padesátých letech. Na přelomu padesátých a šedesátých let vítězila žákovská a dorostenecká
družstva v okrsku i okresech. Začátkem sedmdesátých let začali nejmladší členové sbírat úspěchy ve hře
Plamen. Kolektiv mladých hasičů postupně vedl Jiří Rejman, Konrád Romanov, Josef Steiner, František
Bláha a Václav Štich ml. Členové sboru působili aktivně i ve vyšších orgánech. Za všechny bych jmenoval
Josefa Šticha jako velitele okrsku.
Hasiči byli vždy vidět i při dění v obci, ať už při zajišťování kulturních akcí, třeba hasičského bálu, který se
poprvé konal v roce 1898 a jeho tradice se drží do dnešní doby. Tak stejně byli hasiči hybnou silou například
při budování vodovodu v první polovině sedmdesátých let, pod vedením Václava Krse. Dlouhá léta také
hasiči zajištovali preventivní prohlídky v domácnostech, prováděla se namátková cvičení a údržba hydrantů.
Na začátku nového milénia začala činnost hasičů v Nezdicích postupně slábnout, až byla v naší obci po
dlouhých letech zrušena výjezdová jednotka. Jistým mezníkem byl pro sbor následně rok 2012, kdy se pod
vedením Miloslava Hořkého st. v obci sešla silná generace mladých kluků, kteří opět začali sbor reprezentovat
na soutěžích a postupně se začali zapojovat i do chodu sboru.
V roce 2014 se k mužskému týmu ještě přidal tým žen a v roce 2018 pod vedením Lucie Prosserové
v Nezdicích opět vzniklo družstvo dětí. Jmenovat všechny zasloužilé členy a vyzdvihnout jejich práci by
mohlo znamenat ublížit jiným, někdy i bezejmenným, kteří léta přikládali ruce k dílu pro společnou věc bez
jakéhokoliv nároku na odměnu, ba většinou i za slovo uznání. I přesto však jedno jméno ještě zmíním. Jedná
se o pana Františka Šticha, který v letech 1986-2019 vykonával ve sboru funkci starosty. Bohužel 22. února
letošního roku nás navždy opustil. Proto jsme se rozhodli letošní oslavy, které proběhly 14. srpna, uskutečnit
na jeho počest.

Řada věcí se v historii jistě nepovedla, o mnoho záměrech se jen mluvilo, leč nedošlo k jejich realizaci. Přesto
zcela určitě převažuje to dobré, které slouží nejen sboru, ale i ostatním občanům obce. Za zmínku také stojí,
že dobrovolní hasiči jsou jednou z mála společenských organizací, která přežila všechny společenské změny.
Jak je zřejmé, období více a méně aktivní činnosti se vcelku pravidelně střídají. Dovolím si tvrdit, že se nyní
opět nacházíme na určitém vrcholu a je jenom na naší odhodlanosti, jak dlouho se na něm dokážeme udržet.
Tím se mapování historie 130 let činnosti sboru uzavírá. A my se můžeme pomalu přesunout do současného
dění.
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Středobodem celého letošního hasičského roku byly již zmíněné oslavy založení sboru a s nimi spojený
7. ročník Nezdického hasičáku, konaného na počest p. Františka Šticha. Zde jsme měli zastoupení ve všech
kategoriích. Za celý sbor si dovoluji tvrdit, že oslavy můžeme hodnotit kladně. Velké díky patří všem členům
ale i nečlenům, kteří se dle svých možností podíleli na pořádání oslav a přiložili ruce k dílu. Dále všem
hostům a závodníkům, kteří se celého dne zúčastnili a v neposlední řadě divákům, kteří nás přišli na hřiště TJ
podpořit a vytvořili nám pravou domácí atmosféru.

V průběhu léta jsme při putování po hasičských soutěžích navštívili dalších pět obcí. Kdybych měl
vypíchnout hlavní úspěchy našich týmů, musím zmínit první místo žen na soutěži v Kolinci a stříbrné
umístění v obci Kvášňovice. Dále velmi cenné třetí místo mladých hasičů na závodech v Malé Vísce a účast
na podzimním kole hry Plamen v Nýrsku. Ani naši muži nezůstali pozadu, což dokládají druhá místa ze
závodů v Nezdicích a Kvášňovicích a třetí příčka kterou obsadili v Číhani.
Mimo soutěží jsme také v naší obci zajištovali postavení májky a
v červnu jsme pro nejmladší zorganizovali Dětský den. Dále jsme o
pouti pořádali v netradiční době hasičský bál, který se nemohl konat
v běžném březnovém termínu, na který navazoval v neděli fotbalový
zápas svobodných proti ženatým.
Začátek školního roku jsme
mladým hasičům zpříjemnili
výletem na hasičskou stanici
v Dobřanech. Na podzim také
proběhl již tradiční sběr železného odpadu. Celkem jsme po vsi sebrali
bezmála tři tuny železa, za které jsme obdrželi krásných 13 135 Kč. Moc
děkuje všem, kteří touto formou přispěli na činnost našeho sboru.
V neposlední řadě jsme také zajišťovali občerstvení při Tradeášských
akcích, což je také určitá finanční podpora. A jaký je náš plán na
nadcházející měsíce? Musíme doufat, že situace dovolí a všichni se
budeme moci bez větších omezení co nejdříve opět potkávat. Již v lednu
by měly proběhnout výroční valné hromady všech sborů. 19. března
bychom také rádi uspořádali, po dvouleté nucené odmlce, hasičský bál,
kterému bude o týden dříve předcházet zvaní po vsi. Stejně tak doufáme, že po dvou vynechaných ročnících
bude možné uspořádat okrskovou soutěž, kterou bychom rádi pořádali v Nezdicích a to 21. května. Pro naše
nejmladší obyvatele budeme chtít jistě i v příštím roce připravit dětský den, případně vyrazit na nějaký výlet.
Dále bychom také chtěli opět uspořádat hasičský zájezd, a i příští rok proběhne podzimní sběr železa.
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Závěrem bych chtěl ještě jednou
poděkovat
všem
členům
i
spoluobčanům za práci, která byla
v minulosti vykonána a do nového
období popřát všem hodně štěstí,
zdraví a chuti do další činnosti. Dále
bychom
rádi
poděkovali
za
dlouhodobou spolupráci OÚ Nezdice,
TJ Nezdice a ochotnickému spolku
Tradeáši z Nezdic.
A samozřejmě všem našim hlavním i
drobnějším sponzorům, kteří nás
mnoho let pravidelně a štědře
podporují.
Konkrétně
děkujeme:
Obecnímu úřadu, p. A. Duchkovi a
firmě DUMET ZNZ, panu Milanovi
Sedláčkovi a společnosti na revize a zkoušky plynových zařízení, Zahradnictví Přemysl Písař, Prokop mlýn
Borovy, dále MAS Aktivios, z.s., Plzeňskému kraji, Kaletech Industry Gluing, Řeznictví Gruszka, David
Klenc – půjčovna stavebních podpěr, Petru Kouřilovi, Květiny Glamélie – Zdeňka Fořtová.
Děkujeme za pozornost a přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný celý rok 2022.
Za SDH Nezdice Josef Hořký ml.

Obecní knihovna
I přes nepřízeň aktuální situace je pro vás nadále pravidelně otevřena obecní knihovna. Paní knihovnice se
na vás těší každý pátek, v době od 17 do 18 hodin. Nadále je možné vybrané knižní tituly dopředu
rezervovat a domluvit s paní knihovnicí Annou Nyklesovou na telefonním čísle 723 984 368 nebo na emailu
a.nyklesova@seznam.cz k vyzvednutí. Všechny služby poskytuje knihovna zdarma.
Letos jsme opět pro knihovnu z obecního rozpočtu zakoupili knížky skoro za 10 tis. Kč. Můžete se těšit na
zajímavé tituly, například Listopád od Aleny Mornštajnové, Prázdniny v Česku od Ladislava Zibury, Mrazivé
vraždy od Aghaty Christie, Královražda na Křivoklátě od Vlastimila Vondrušky, Zážitky z karantény od
Haliny Pawlowské, 15 roků lásky od Patrika Hartla nebo Šťastná za všech okolností od Ivanky Deváté a
Marie Formáčkové. Více naleznete v online katalogu na internetových stránkách obce v záložce obecní
knihovna obec/obecni-knihovna/elektronicky-katalog-knih/.
Paní Nyklesová pravidelně spolupracuje s Městskou knihovnou v Klatovech na výměně knižních souborů,
proto je nezdická nabídka vždy velmi pestrá. Knihovna pravidelně odebírá časopisy Vítaný host na Šumavě,
Vítaný host v Plzeňském kraji a Vlastivědný sborník jižního Plzeňska, které je též možné si zapůjčit.
Všichni jste srdečně zváni! Zpříjemněte si dny a večery dobrou knihou.

Registrace na očkování
Pro zájemce o očkování proti onemocnění COVID-19, kteří nemají možnost se sami zaregistrovat, trvá
možnost pomoci s registrací na obecním úřadě. Není ani třeba dojít osobně, stačí kontaktovat telefonicky na
čísle 723 245 311 nebo 728 168 248. Pomůžeme vám se registrovat na všechny dávky.
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Divadelní spolek Tradeáši z Nezdic
Tak nám ten divadelní rok 2021, jako ostatně v celé naší společnosti, moc dobře nezačal. Nemohli jsme se
sejít na Výroční valné hromadě, ples jsme museli zrušit a konání našich dalších, již tradičních, akcí byla
v nedohlednu, zahalena do neprůhledných a zmatečních rozhodnutí našich vládních představitelů.
Když přišlo konečně jakési rozvolnění a my se mohli zase všichni normálně nadechnout, stačili jsme alespoň
pro děti zorganizovat 4.7. o pouti maňáskové divadlo. Bylo to hezké, úsměvné, představení O Sněhurce, při
kterém se zejména ti nejmenší hezky pobavily. Pobavili jsme se i my, odrostlejší, hlavně u stánku
s občerstvením… vždyť už jsme se tak dlouho neviděli…
Konání 21. ročníku neckyjády 31.7. nám hodně zkomplikovali stavbaři, kteří nám rozbourali oba mosty a my
museli na stanoviště přes Lužany. Jako by tohle nestačilo, bobří hráze na potoce k Borovům způsobily
zatopení louky a nám znemožnily volný průjezd po louce k jezu. Ale o to více se nám akce líbila. Posádky
12ti plavidel, s početnou skupinou účastníků a příznivců z Kaliště, s námi zavzpomínaly na našeho kamaráda
Vaška Šticha. O příjemné posezení, které k celé akci patří a bezvadnou obsluhu se opět postarali naši
dobrovolní hasiči. Opravu mol a vysekání trávy zajistili Jirka Štich a Vašek Tíkal, oba junioři. Nenuceným
přesunem na hřiště potom pokračoval započatý den příjemným večerem při kytaře…byla to moc zdařilá akce.
Prázdniny a dovolené jsme trávili každý po svém a opět jsme se sešli 21.8. a s námi 125 dětí na Strašidelné
noci. Maruška Hořká opět připravila krásnou procházku po jednotlivých stanovištích v duchu pohádek
Libušky Šafránkové… tradiční noční chlad celou akci již kolem půlnoci rozpustil. Začal nový školní rok a
děti se vrátily po roce do lavic.
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Podzimní drakiáda Ve Smrčí 17.10. byla opět příjemným setkáním 15ti dětí i dospělých. Draci sice moc
nelítali, ale sešlo se nás na opékání buřtů docela dost. Této akci, jako již ostatně každý rok, kralovaly Ilonka
s Jitkou s dvěma druhy čaje. Jeden pro děti a druhý vylepšený pro ty ostatní.

Aby toho pro děti bylo letos dost, připravily pro ně naše Lucie a Erika halloweenský lampionový průvod po
vsi. Sešlo se bezmála 80 účastníků, z toho 40 dětí. Krásně připravená stanoviště byla příjemným zpestřením
celé akce, která byla opět zakončena posezením kolem ohně na hřišti. Byli jsme všichni mile překvapeni
především návštěvníky odjinud, kteří do Nezdic na naše akce již pravidelně zajíždějí.
Co bude příští rok nevíte ani vy, ani my. Je třeba ale touto cestou hezky poděkovat všem, kteří do
organizování akcí šli, vše organizovali a těšili se z povedených akcí a my s nimi. Je příjemné, že se v naší obci
dovedeme bavit a setkávat se, ať už jsou pořadatelem Tradeáši, hasiči nebo sportovci, vždy za podpory
nezdického Obecního úřadu. Věřte nebo ne, dost obcí nám toto závidí. Přejme si proto do nového roku hodně
zdraví, pohody a síly, kterou budeme určitě do budoucna potřebovat.
Za Tradeáše z Nezdic, Josef Plincelner

Od 1.9. 2021 je na území Přešticka poskytována nová sociální
služba – odlehčovací péče.
Domácí zdravotní péče
Být doma, nebo v nemocnici? Máte-li vy či vaši blízcí možnost volby, zajistíme vám takovou péči, abyste
mohli být tam, kde to máte rádi – doma. Domácí zdravotní péče je na předpis ošetřujícího lékaře hrazena ze
zdravotního pojištění.
Díky naší péči můžete být se svým zdravotním problémem – pokud je to možné – doma, ale přitom mít jistotu
pravidelného odborného dohledu a pomoci. Někdy tak lze i zkrátit dobu pobytu v nemocnici či LDN anebo
ulevit blízkým, kteří na péči z časových či jiných důvodů nestačí.
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Domácí zdravotní péči předepisuje ošetřující lékař, případně je možné si ji objednat i bez předpisu jako
samostatnou placenou službu. Na začátku se náš průvodce péčí seznámí s vaším zdravotním stavem a po
dohodě s vámi a lékařem vznikne ošetřovatelský plán. Sestry pak za vámi v dohodnutých časech budou chodit
domů a starat se o převazy, proleženiny, infuze apod. Budeme vám tak zdravotnickou oporou při pobytu
doma.
Domácí zdravotní péči poskytujeme lidem všeho věku, lidem s akutními i chronickými onemocněními, po
operacích a úrazech, lidem se sníženou soběstačností nebo se zdravotním postižením. Pomáháme také
nevyléčitelně nemocným pacientům. Ve všech případech se snažíme zvýšit nebo přinejmenším zachovat
kvalitu života pacienta i jeho blízkých. Povzbuzujeme v rekonvalescenci, podporujeme soběstačnost
a radujeme se s vámi z každého zlepšení zdravotního stavu.
Co pro vás přímo doma zajistíme:
• ošetření a převazy ran po chirurgických a ortopedických zákrocích
• ošetření a prevenci proleženin a bércových vředů
• měření a kontrolu fyziologických funkcí (krevního tlaku, tělesné teploty)
• aplikaci injekcí a infuzí
• odběry krve a jiného biologického materiálu
• podání léků
• nácvik a zaučování aplikace inzulínu, měření hladiny cukru v krvi
• péče o permanentní močové katetry, jednorázové cévkování a ošetření stomií
• ošetřovatelskou a kondiční rehabilitaci – cvičení na lůžku, nácvik chůze a dechových cvičení
• dohled nad dodržováním dietního a pitného režimu

Domácí sociální péče
Pomůžeme vám s tím, na co vy nebo vaši blízcí nestačíte: se zajištěním chodu domácnosti, se stravováním či
s osobní hygienou. Abyste i nadále mohli být tam, kde to máte rádi – doma.
Sociální péče umí vyřešit celou řadu problémů každodenního života lidí, kteří ztrácí soběstačnost. Naše milé
pečovatelky přitom vždy respektují osobnost každého člověka. Pomůžeme, poradíme, vysvětlíme, zařídíme –
s úsměvem a na vysoké odborné úrovni.
Víme, že každý potřebuje něco trochu jiného. Proto připraví náš průvodce péčí plán sociální péče přímo pro
vás. Zjistí vaše přání a potřeby a společně se domluvíme, kdy za vámi budou chodit naše pečovatelky nebo
sociální pracovnice, aby vám pomohly prožít každý den doma v klidu a s pocitem bezpečí.
Sociální péči poskytujeme nejčastěji seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, ale přejí si zůstat ve svém
domácím prostředí. Naše služba přináší také úlevu pečujícím blízkým.
Co pro vás přímo doma zajistíme:
• přivezeme chutné, výživné a zdravé obědy
• pomůžeme s každodenní hygienou
• zajistíme dopravu k lékaři či na úřad
• poradíme, které příspěvky na péči lze čerpat
• vyzvedneme léky

Kontaktujte nás:
Global Partner Péče, z.ú., Na Růžku276, 334 01 Přeštice
paní Martina Krpejšová
tel. 603 586 088, e-mail: info@gp.cz,
www.gp.cz
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Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany
Plzeňský kraj připravil další výzvu na kotlíkové dotace,
jejíž cílem je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s
ručním přikládáním. O přidělení dotace tentokrát nebude
rozhodovat rychlost předložení elektronické žádosti,
ale vyplnění tzv. „předžádosti“ v aplikaci eDotace v
dotačním titulu „Předžádost – Pořízení ekologického
vytápění pro nízkopříjmové občany“ v rámci dotačního
programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech
2021+“, který byl schválen dne 11. října 2021 usnesením
Rady Plzeňského kraje č.1218/21. Od 15. listopadu 2021
do 12. ledna 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace
ve výši 270 mil. Kč si mohou potenciální žadatelé vyplnit na webových stránkách Plzeňského kraje
předběžnou žádost, tzv. „před žádost“, se základními údaji o žadateli a novém zdroji vytápění.
Základní podmínky:
• Jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém
domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
• Momentálně topím kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN
EN 303-5.
• Chci si pořídit tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s max. výší dotace 130 000 Kč nebo plynový
kondenzační kotel s max. výší dotace 100 000 Kč. Podpora bude poskytována na výměny realizované od
1. ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.
• Jsem důchodce a všichni členové mé domácnosti jsou ve starobním nebo invalidním důchodu 3. stupně.
(automaticky způsobilí pro dotaci)
• Výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, v roce 2020, nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč
čistého příjmu na osobu měsíčně. (běžné příjmy – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek)
• V domácnosti se mnou žijí děti, u kterých se započítávají příjmy ve výši 0 Kč. (studenti do 26 let)
Modelové příklady:
Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí: rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady
čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x 170 900 Kč), tzn. každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého
měsíčně.
Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x 170
900 Kč), tzn. mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně.
Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku: dohromady mohli mít
čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x 170
900 Kč).
Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů
do maximální výše dotace.
Více informací na:
https://www.plzensky-kraj.cz/kotlikove-dotace-1
tel.: 377 195 099, email: kotliky@plzensky-kraj.cz
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Kostel sv. Prokopa v Nezdicích
V letošním roce jsme bohužel museli oželet 3 krásné koncerty, v květnu v rámci Evropského festivalu
duchovní hudby Šumava – Bayerisher Wald, v září v rámci 29. ročníku Haydnových hudebních slavností a
tradiční adventní koncert, kde mělo vystoupit Pěvecké sdružení Martinů z Třince.
Kostel sv. Prokopa přesto zůstal místem duchovních setkání, svazek manželský zde v říjnu uzavřeli manželé
Hanouskovi a kostel byl též dějištěm posledních rozloučení se dvěma zenulými spoluobčany.

Na Štědrý den 24. prosince 2021 bude od 16 hodin sloužena pobožnost slova. Nasvícený a nazdobený kostel
bude otevřený již od 14,30 hod, pokud půjdete na procházku, můžete se zastavit, podívat se na betlém a třeba
jen tak chvilku tiše posedět, zklidnit mysl a těšit se na večer.
V neděli 2. ledna 2022 od 14:00 hodin bude sloužena mše svatá. POZOR, na mše sv. je nutná rezervace
předem na tel. č. 728 168 248.
Bohoslužby o vánočním čase v našem kostele a v okolních obcích:
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Pozor!! Změna termínu vyhrazena.

Stále běží 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. Prostřednictvím sbírky jsme již vybrali 73 856 Kč. V průběhu roku 2020 byly dokončeny 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 13.12. 2021 je 1 477,92 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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22. ročník Tříkrálové sbírky
Do Nezdic tři králové zavítají v sobotu 8. 1. 2022, vyjdou na koledu a potěšit lidi dobré vůle, kteří jim
otevřou své domovy s myšlenkou na potřebné. Dospělým doprovodem budou pan Jan Kukla a manželé Lidka
a Jan Kadlecovi.
Příspěvkem podpoříte služby Oblastní charity Klatovy: pečovatelskou službu, ošetřovatelskou službu, osobní
asistenci, azylový dům pro matky s dětmi, domov pokojného stáří, sociální poradnu, Klub Budík a Chapadlo.
Koledníci Tříkrálové sbírky jsou skuteční králové! Mají odvahu a přinášejí dobro a radost do života ostatních.

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
Katastr nemovitostí – výpis, mapa
Výpis z rejstříku trestů
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Výpis z bodového hodnocení řidičů
Zřízení datové schránky, vydání nových přístupových údajů
Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě
Autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby
A další více viz. www.czechpoint.cz
Přihlášení k trvalému pobytu
Ověření listiny (za každou i započatou stránku)
Ověření podpisu (za každý podpis nebo otisk razítka)
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první strana
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
100,- Kč
zdarma / 200,- Kč
zdarma
30,- Kč

50,- Kč
30,- Kč
30,- Kč

