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Tříkrálová sbírka 2012
Dne 7. ledna 2012 proběhla, tak jako všude a jako každý rok
i v Nezdicích Tříkrálová sbírka. Poděkování patří všem občanům
Nezdic, kteří otevřeli své dveře a přispěli finanční částkou na
Tříkrálovou sbírku, která činila 6 382,- Kč.
Děkujeme i dvakrát třem králům Míše Bradové, Lucince Svobodové,
Martínku Svobodovi, Marušce Kouřilové, Marušce Hofmeisterové a
Adámku Hofmeisterovi .
Je pro zajímavost, kolik jste přispěli na Tříkrálovou sbírku v předchozích
letech :
rok 2007………… 6 213 Kč
2008………… 4 349 Kč
2009………… 6 059 Kč
2010………… 6 809 Kč
2011….……… 7 260 Kč
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou další z občasníčků, ve kterých vám přinášíme důležité informace a zajímavosti z naší
obce Nezdice. A protože k životu na obci neodmyslitelně patří i život spolkový, obrátili jsme se na naše
hasiče, ochotníky a sportovce, aby i oni přispěli s trochou do mlýna.
A co nás v letošním roce čeká a co plánujeme ?
Zastupitelstvo obce si pro letošní rok určilo jako svoji prioritu číslo jedna obnovu úpravny pitné vody.
Stavba ze sedmdesátých let a vnitřní zařízení mají již něco za sebou, a tak jsme v loňském roce připravili
projekt na rekonstrukci interiéru budovy a podali žádost o dotaci na realizaci projektu „Výměna a instalace
strojně - technologického zařízení úpravny vody v obci Nezdice“ přes Občanské sdružení Aktivios, které u nás
má kancelář. Projekt řeší zlepšení procesní technologie, dále demontáž starého a montáž nového strojnětechnologického zařízení ( tj. dvou stávajících pískových filtrů a akumulační nádrže na vodu na upravenou
vodu vč. ventilů , armatur a potrubí, výměnu zkorodovaných pochozích plechů nad trubními kanály za nové
kompozitové a bezpečnější rošty v budově úpravny vody obce Nezdice. Dále pak instalaci nové dávkovací
stanice manganistanu draselného pro lepší odstranění železa a manganu ze surové vody. Celková výše projektu
přesáhne 1 mil Kč. Dotace ve výši 836 820,-Kč je již schválena a nyní čekáme na vyzvání k podpisu Dohody
(smlouvy) s poskytovatelem. Samotná realizace se uskuteční ještě v letošním roce 2012.
Současně s výměnou zařízení je nezbytné provést také výměnu staré elektroinstalace a udělat novou střechu na
budově vodárny. V lednu 2012 jsme požádali Plzeňský kraj o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova
a již víme, že jsme získali 270 tis. Kč. Máme velkou radost, neboť roční příjmy naší obce jsou tak malé, že bez
dotací prakticky nemůžeme udělat téměř nic. Tak jako ostatní malé obce již netrpělivě čekáme a voláme po
spravedlivějším rozdělování daní. Rozpočtové určení daní by se podle posledních informací mělo konečně ve
prospěch malých obcí výrazněji změnit od roku 2013.
Další věc, kterou musíme řešit, je havarijní stav střechy na budově OÚ. Do střechy na mnoha místech zatéká,
vždy se dané místo opraví, ale situace se rok od roku zhoršuje a na některých místech již došlo k poškození
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krovu. Bohužel z našich vlastních prostředků střechu nespravíme. Požádali jsme o pomoc havarijní fond
Plzeňského kraje. Víme, že takových , co žádají je nás hodně a peněz málo, ale zatím doufáme.
V naší obci žije mnoho mladých lidí a kromě fotbalového hřiště zde není jiný prostor pro další sportovní
aktivity. Naším velkým přáním je vybudovat v Nezdicích víceúčelové hřiště. Zatím jsme vykoupili pozemek
za obecním úřadem a letos připravujeme technickou dokumentaci a stavební povolení, abychom v příštím roce
mohli požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR a pokud budeme úspěšní a dotaci dostaneme, hřiště by
příští rok bylo dokončené. Bude sloužit pro různé druhy sportů, jako nohejbal, volejbal, malou kopanou, apod.
V zimě by se mohlo využívat i jako kluziště.
Na zakoupeném pozemku počítáme i s klidným hracím koutem pro maminky a jejich malé ratolesti.
Další z věcí, které musíme řešit, je nebezpečný výjezd z obce -ezdice na silnici I. třídy z Plzně do Klatov, kde
v loňském roce došlo ke smrtelné dopravní nehodě a kde jsou nehody poměrně častým jevem. Vyvolali jsme
jednání se zástupci krajského úřadu, policií ČR , Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou a údržbou silnic a
městem Přeštice a bylo dohodnuto, že ŘSD připraví studii dalšího řešení situace na této křižovatce. Zatím jsme
studii neviděli, ale stále věřím, že do zasedání obecního zastupitelstva obdržíme informace co bude dál a
studie nám bude předložena.
Naše obec využila nabídky Občanského sdružení Aktivios k pořádání vzdělávacích kurzů pro seniory
s názvem „VU3V- Virtuální univerzita třetího věku “. Je určena především pro vzdělávání seniorů v
regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek U3V prezenční formou v sídlech
vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).Lidé se
dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na
společenském dění. Udržení této kondice však vyžaduje aktivní přístup k životu. Jedním ze způsobů činorodého
přístupu ke stáří je vzdělání, které se pro seniory stává prostředkem pro hledání cesty, způsobu života, hodnot
života, pro poznávání možností, ale i nutností v životě. Je chápané jako životní hodnota sama o sobě, jedna z
možností „dobra“ v životě, požitek ducha, který může a má být přístupný všem. Univerzita třetího věku (U3V)
je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech
českých univerzitách. Uvádí se, že celkově je nabízeno více jak čtyři sta různých vzdělávacích programů a
touto formou studuje v celé České republice asi 20 000 seniorů.
Nabídky OS Aktivios, tj. ze 68 obcí a měst, zatím pro své občany využily město Přeštice , obec Nezdice a
letos se přidala ještě i obec Ždírec. V loňském roce VU3V navštěvovalo v Nezdicích 7 lidí, letos máme 9
zájemců. Univerzita začala v pondělí 13. února od 10,00 - 12,00 hod - na téma kouzelná geometrie.
Účastníkem studia může být:
•

Senior se statutem důchodce

•

Invalidní důchodce bez rozdílu věku

•

Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na
statut důchodce)

Bližší informace o studiu : Mgr. Martina Hanzlíková,
tel: 376 382 312. 725 883 296,
Ve spolupráci s Plzeňským krajem chceme využít možnosti komunikace s občany prostřednictvím sms
zpráv. V rámci systému vznikne pro každou obec a město v PK databáze občanů, kteří budou dostávat na svoje
mobilní telefony důležité informace. Občan zašle do systému sms údaje se svým jménem a bydlištěm.
Podotýkám, že pro každého občana je účast v systému dobrovolná a za obdržené sms zprávy nebude nic platit.
O vzniku tohoto systému budete včas informováni. Tento projekt vítáme, neboť konečně se důležité informace
dostanou i k lidem, kteří jezdí dlouho domů nebo nemají možnost podívat se na internet( naše webové stránky) ,
kde veškeré informace zveřejňujeme.
Letos dokončíme Územní plán obce -ezdice. Po třech letech úsilí se konečně blížíme do finále. Po schválení
na VZOZ bude trvale pro občany k nahlédnutí na webových stránkách obce: www.obec-nezdice.cz
Vážení a milí, na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří nám ochotně a nezištně pomáháte, dále
děkuji všem svým zastupitelům za jejich podporu a dobrou spolupráci při řešení obecních záležitostí.
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Paní Katce Hofmeisterové za ochotu, vstřícnost a vždy vlídnou a milou tvář a panu Václavu Hřebcovi za jeho
pracovní nasazení a poctivost, se kterou plní svoje každodenní povinnosti.
V neposlední řadě chci poděkovat našim dvěma Aničkám - paní Anně Nyklesové, vzorné knihovnici a paní
Anně Schejbalové, obětavé kostelnici.
A ještě pozvánka na nejbližší akce:
Především v neděli 1. dubna od 14,00 hod zveme všechny na poutavé vyprávění Milana Sedláčka o daleké
cestě a tvrdém výstupu na Uhuru, nejvyšší horu Kilimandžára.
V sobotu 5. května od 15,00 zveme seniory a vůbec všechny, kdo si rádi zazpívají, do hostince „U Trnků“.
Zpívat a hrát na harmoniku přijede pan Josef Míka a doprovázet ho bude jeho kamarád na housle Václav
Mařík. Tak přijďte si posedět, zavzpomínat, zazpívat si a třeba i zatancovat – těšíme se na Vás.
Hana Bouchnerová, Vaše starostka

Poplatky 2012
Tak jako každý rok, i letos připomínáme povinné poplatky a termín jejich plateb.
Děkujeme za včasné uhrazení.
druh poplatku

výše poplatku

za komunální odpad - plátce poplatku je vlastník
nemovitosti.

1 x měsíčně

1 000 Kč

1 x 2 týdny

1 600 Kč

1 x týdně

2 400 Kč

kombi svoz

2 100 Kč

za psa – držitel psa staršího 3 měsíců

termín úhrady

za prvního psa 50 Kč

do 15.2.2012

do 15.2.2012

za každého dalšího 150 Kč
Během roku si můžete zakoupit známku na jednorázový svoz, která stojí 200 Kč a je k dispozici na OÚ
Nezdice do 31.12.2012.
Připomínáme, že obec Nezdice má platnou vyhlášku č. 2/2011 ( plné znění je zveřejněno na www.stránkách
obce) o poplatku za komunální odpad, kde je stanoveno, že „ Plátcem poplatku je každý vlastník
nemovitosti, kde vzniká komunální odpad.“

V roce 2011 bylo v -ezdicích nahlášeno 53 pejsků.
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ODPAD
Svoz plastů a PET lahví
Obec Nezdice ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádají ve středu 2. 5. 2012
svoz plastů a PET lahví. Pytle s odpadem připravte před svůj dům. Pytle na plast a PET lahve jsou k dispozici
zdarma na OÚ. Plasty patří do pytle a ne do kamen!

Svoz objemných odpadů a textilu
Obec Nezdice ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádají Svoz objemných
odpadů a textilu z komunální sféry.
V pátek 27.4. 2012 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 pondělí 30.4.2012 budou tyto kontejnery odvezeny.

Sběr problémových ( nebezpečných) odpadů
Obec Nezdice ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství pořádá ve dnech:
Jarní termín : květen 2012
Podzimní termín : říjen 2012
( přesný den a hodina bude včas oznámeno).
Místo : parkoviště u mlýna
Přijímány budou následující druhy odpadů :

o léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
o zbytky starých barev, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, plechovky a obaly od barev
o pesticidy, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky ,
fotochemikálie
o nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny,
o oleje motorové, převodové, mazací, hydraulické a jiné v uzavřených nádobách
o pneumatiky – osobní pouze bez disků
o autobaterie a akumulátory včetně náplní, alkalické baterie, olověné akumulátory
o zářivky, výbojky, kompaktní úsporné zářivky
o televizory, monitory, rádia, videorekordéry, videokamery,ruční ovladače videoher,faxy, telefony –
pouze kompletní
o pračky, myčky ,el. sporáky, mikr. trouby, el. topidla - pouze kompletní
o lednice, mrazáky – pouze kompletní
o vrtačky, pily, nástroje nasečení, nebo jiné zahradnické činnosti
o vysavače, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, varné konvice,hodiny, hodinky
Sběr nebezpečného odpadu je zdarma, náklady hradí OÚ. Tato akce je určena pouze pro občany, nikoliv
živnostníky a podnikatelské subjekty.
Všem občanům děkujeme za spolupráci při péči o naše společné životní prostředí bez odpadků a jedů z našich komínů.
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TŘÍDÍME ODPAD
E-box - sběr drobných elektrozařízení
-ově je k E-boxu dodáván i box pro sběr akumulátorů a baterií
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění
vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil,
kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad
a zdarma se jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v budově
OÚ, v přízemí na chodbě, hned za vstupními dveřmi . Kolektivní systém ASEKOL následně
zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Svoz plasty
A-O
Do pytlů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem
vhazujeme v menších kusech.
-E
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner na papír
A-O
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé
si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
-E
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice !!

Zelený kontejner na sklo
A-O

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří
sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále
třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného
sklo barevné.
-E
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
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Přehled vytříděného odpadu za obec Nezdice
Druh odpadu

(t)

2011

2010

2009

papír a lepenka

2,99

2,12

1,56

Sklo

2,51

4,48

0,21

Plasty

5,53

5,04

3,52

komunální odpad

40,32

47,58

48,89

Na 1 obyvatele Nezdic připadne 52,03 kg vytříděného odpadu. Průměr v Plzeňském kraji je 42,7 kg /1
obyvatele.
Informace, které se mohou hodit:
Sběrný dvůr Přeštice
Průmyslová 454, Přeštice, provozovatel ZKS a.s., tel. 721 529 771
Po: 8 -12, 13 – 17
St: 8 -12, 13 – 17
So: 8- 12
Kolik a za co se ve sběrném dvoře platí?
Občan může bezplatně odevzdat veškeré nebezpečné odpady a vyřazená elektrická a elektronická zařízení, která
budou kompletní. Samozřejmostí je, že ve sběrných dvorech můžete bezplatně odevzdat papír, sklo a plast.

Skládka Vysoká u Dobřan
Ukládání odpadů na skládce skupiny S – ostatní odpad společnosti Marius Pedersen a.s. Vysoká u Dobřan je
možné buď na základě smlouvy, nebo proti platbě v hotovosti a to vždy pouze v případě těch odpadů, které
splňují podmínky platného provozního řádu skládky a zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, včetně prováděcích
vyhlášek v platném znění.
Každá dávka (náklad) odpadu přivezená na skládku bude vybavena průvodkou předepsaného vzoru, na které
budou vyplněny všechny požadované údaje včetně razítka objednatele a podpisu odpovědné osoby. Průvodky
jsou k dispozici u evidenta na skládce Vysoká.
Základní ceny za uložení odpadů na skládce ( orientační):
Katalogové číslo

Specif.
odpadu

20 03 01
20 03 03
20 03 07
17 05 04
17 01 01
17 01 01
17 01 01
17 01 02
17 01 02
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 09 04
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 06 04
17 03 02

00
00
00
00
10
11
12
10
11
12
00
00
00
00
00
00
00
00

-ázev odpadu

Cena
( Kč/t )

Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad
Zemina a kamení
Beton - frakce do 10 cm
Beton - frakce do 50 cm
Beton - frakce nad 50 cm
Cihly – frakce do 10 cm
Cihly – frakce do 50 cm
Cihly – frakce nad 50 cm
Tašky a keramické výrobky
Stavební suť
Směsné stavební a demoliční odpady
Dřevo
Sklo
Plasty
Izolační materiály
Asfaltové směsi

1160,1130,1160,140,230,410,650,160,180,200,180,450,690,1150,650,1360,1150,650,-
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Ceny jsou uváděny včetně poplatků za uložení odpadu a finanční rezervy na rekultivaci skládky (dle zákona č. 185/2001
Sb.), k cenám bude dále účtována DPH dle platných právních předpisů.
Na skládku je možno přijímat i další druhy odpadů v souladu se schváleným provozním řádem skládky.

Další podrobnosti je možno získat na telefonním čísle 377 983 588-9,
faxovém čísle 377 983 590 nebo u vedoucího skládky na telefonním čísle 377 970 393.

Autobusy – jízdní řád do 8.12.2012
Směr Plzeň
Klatovy autobusové nádraží

odjezd
6.00 hod*

odjezd
8.00 hod ≈

odjezd
11.00 hod

Švihov nám.

6.13 hod

8.13 hod

11.15 hod

-ezdice

6.21 hod

8.21 hod

11.22 hod

Přeštice nám.

6.30 hod

8.30 hod

11.28 hod

8.50 hod

12.06 hod

Plzeň autobusové nádraží příjezd
7.05 hod
* Jede v prac.dny
od 1. 9. do 30.6., od 20.12. do 4.1. nejede
≈ Jede v prac.dny a to v období od 22.12. do 2.1. a od 1.7. do 31.8.
Směr Klatovy
Plzeň autobusové nádraží

odjezd
13.00 hod

odjezd
16.50hod

Přeštice nám.

13.30 hod

17.20 hod

-ezdice

13.39 hod

17.20 hod

Švihov nám.

13.48 hod

17.37 hod

Klatovy autobusové nádraží příjezd

14.05 hod

17.55 hod

V roce 2011 zaplatila obec Nezdice Plzeňskému kraji finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou 4 020 Kč.

Veřejná sbírka na opravu kostela sv. Prokopa v Nezdicích
Sbírka probíhá od 15.4.2010 do 31.12.2012. Osvědčení o konání veřejné sbírky
vydal dne 26. 4. 2010 Krajský úřad Plzeňského kraje.
Jak nám můžete pomoci?
Zašlete finanční příspěvek na bankovní účet veřejné sbírky. Uvítáme i malé
příspěvky, které můžete zasílat na bankovní účet č. 43-6888070227/ 0100 KB
Přeštice.
Aktuální stav konta k 8.3.2012 je 17 507,89 Kč.
Za finanční přispění všem moc děkujeme .
Potvrzení o přijetí daru pro účel odpočtu příspěvku z daní vydáme na požádání ( tel.376 393 565, 723 245 311).
Nabízíme neobvyklý suvenýr – kousek staré střešní tašky nezdického kostela, ještě ručně dělané a jistě pocházející
z bývalé nezdické cihelny.
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Matrika 2011
Statistika jmen
jméno
Václav
Jan
Anna
Josef
Marie
František
Petr
Hana
Jiří
Eva
Helena
Jiřina
Kateřina
Jana
Jitka
Adéla
Jarmila
Miloslav
Miroslav

příjmení
Drda
Štich
Nykles
Gruszka
Ježek
Polívka
Pecl
Tikal
Hochman
Plachý
Brada
Duchek
Bláha
Prokop
Hořký
Hrdonka
Plincelner
Kaucký
Šťastný
Kouřil
Bíma
Bouchner

počet

jméno

15
12
11
9
9
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3

Stanislav
Jaroslav
Lucie
Pavel
Růžena
Tereza
Pavla
Lenka
Marcela
Matěj
Michal
Nikola
Pavlína
Veronika
Vladislav
Zdeňka
Eliška
Karel
Kristýna

počet
14
11
9
8
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

příjmení
Mečl
Kukla
Cinner
Šrámek
Vlach
Tančouz
Fořt
Adamec
Berka
Cibulka
Danko
Mlynařík
Nepokoj
Pilc
Rejthar
Schejbal
Svoboda
Vltavský
Votava
Zábran
Suda
Stach

počet
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8

počet

jméno

počet

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Roman
Jakub
Libuše
Martin
Lubomír
1
x

2
2
2
2
2

Alžběta, Antonín,
Boleslava, Emílie, Václava,
Karolína, Viera, Ludmila,
Vlasta, Markéta, Martina,
Zuzana, Michaela, Patrik,
Petra, Štěpánka, Tobias, Věra,
Vladimír, Alice,
Vojtěch,
Žofie, Aleš, Andrea, Barbora,
Darina, Josefa, Libor, Luboš,
Marta,
Radka,
Miloslava,
Paulina, Stanislava, Blanka,
Ilona, Jaroslava, Matúš, Milan,
Miluše, Noemi, Simona, Šárka

1x
Andrlík, Beštová, Bouda,
Brož, Hřebec, Hečlová,
Holoubková,
Chabr,
Kaše, Krs, Pekárková,
Petreková,
Přibáňová,
Mašátová, Romanowová,
Sedláček,
Švarcová,
Vaněčková, Vlasáková,
Volf, Zemanová, Žižka,
Stöberl,

Naši noví malí sousedé v roce 2011
Dne 1.7.2011 se manželům Evě a Petru Brunerovým narodila dcera Štěpánka.
12.7. 2011 přišel na svět Matěj Žižka, rodičům Heleně Duchkové a Jiřímu Žižkovi.
Dne 2.7. 2011 se manželům Evě a Františku Štichovým narodila dcera Simonka.
U Štichů se povedl hattrick. Simonka se narodila 2.7. 2011, tatínek František se
také narodil 2.7., ale v roce 1971 a dědeček František Štich má v rodném listě datum narození 2.7. 1948.
Děťátkům přejeme pevné zdraví a rodičům a prarodičům hodně radosti ze svých ratolestí!

V roce 2011 jsme se navždy rozloučili:
s paní Annou Bradovou,
s paní Marií Duchkovou a
s paní Anežkou Kadlecovou.

Blahopřejeme
V letošním roce oslaví významné kulaté jubileum :
pan Josef Polívka, pan Jan Drda st., paní Anna Tančouzová, pan Václav Krs.
Zastupitelstvo obce přeje všem jmenovaným pevné zdraví, hodně štěstí, jasnou mysl
a mnoho osobní pohody do dalších let.

Trocha statistiky:
•

Nezdice mají k 1.3.2012 dle evidence obyvatel 212 obyvatel

•

Průměrný věk obyvatele Nezdic je 42 let.

•

Průměrný věk mužů je 45 let.

•

Průměrný věk žen je 40 let.

•

Nejstaršímu občanovi je 90 let.

•

Mezi nejpočetnější ročníky patří rok 1993 ( 9 obyvatel), potom 1949 ( 7 obyvatel), 1952 a 1965 ( 6
obyvatel).

V roce 2011 zaplatila Obec Nezdice Městu Švihov a Obci Borovy za dojíždějící žáky ( 17 dětí) 118 000 Kč
( příspěvek na neinvestiční náklady MŠ Borovy a ZŠ Švihov).
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HURÁ!!!
Po šesti letech, dne 20.6.2012 doplatí Obec -ezdice poslední splátku jistiny úvěru, který
byl určen na plynofikaci obce. Výše úvěru byla 1 500 000 Kč. Ročně jsme spláceli
249 600 Kč + úroky´, což pro náš nevelký rozpočet představovalo nemalou zátěž.

Obecní knihovna
V průběhu uplynulého roku 2011 jsme rozšířili nabídku knih v obecní knihovně formou nákupu ( 8 000 Kč) a
zapůjčením z výměnného fondu z Městské knihovny Klatovy. Nabídka knih je skutečně pestrá . Knihovna
nabízí všechny žánry, a tak si každý čtenář najde něco zajímavého. Současný katalog knih si lze prohlédnout na
internetu na www. stránkách obce, v sekci knihovna. Současně je umožněn i přístup na internet přímo
z knihovny, kde je počítač s internetem určený pro služby čtenářům.
V roce 2011 bylo zaregistrováno celkem 43 čtenářů, z toho 15 ve věku do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem
414 osob, vypůjčených knih a časopisů 1 915 kusů. Veřejný internet využilo 79 osob.
Ještě jednou velký dík patří naší paní knihovnici Anně Nyklesové.
Knihovna je otevřena každý pátek od 17.00 do 18.00 hod.
Internet pro veřejnost
PO 8,00 -15,00 17,00 – 20,00 hod
St 8,00 -12,00 13,00 – 15,00 hod
Pá 17,00 -18,00 hod

OÚ Nezdice nabízí k prodeji:
Knihu Nezdice 1243 – 2005 100 Kč
CD Nezdice 1243 – 2005

50 Kč

Letecké snímky Nezdic

249 Kč

Hrnky se znakem

120 Kč

Samolepky se znakem
Pohlednice

20 Kč
5 Kč

Knihu Putování za divadelními ochotníky
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10. březen 2012
Obec Nezdice i letos 10. března na budově OÚ vyvěsila tibetskou vlajku 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. V roce 2010
vlajku vyvěsilo 364 radnic po celé České republice.

Veřejně prospěšné práce 2011
V roce 2011 bylo vytvořeno v Nezdicích 1 pracovní místo veřejně prospěšných prací (VPP) v rámci projektu ,
který zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím Úřadu práce ČR. Příspěvek od Úřadu práce
pokryl veškeré mzdové náklady na jedno pracovní místo.
V rámci VPP pracoval pan Václav Hřebec. Výsledky jeho práce vidíte na každém kroku a právem mu patří
poděkování všech občanů Nezdic. Pan Hřebec se stará o úklid budovy OÚ, pořádek v obci, údržbu veřejné
zeleně, v zimě zajišťuje údržbu komunikací.
Program veřejně prospěšných prací byl v Nezdicích prozatím k 1. březnu ukončen. V současné době jednáme
s Úřadem práce a snažíme se o to, aby program VPP pokračoval v Nezdicích dál.

Obecní úřad -ezdice 1-2/2012
v lednu a únoru 2012 zpracoval a rozeslal všechny požadované statistické výkazy, hlášení a zprávy:
•

Krajskému úřadu Plzeňského kraje všechny požadované formuláře Finančního vypořádání dotací se státním
rozpočtem včetně příloh komentářů

•

Ministerstvu životního prostředí zprávu o odpadních vodách z volných kanalizačních výustí za rok 2011.

•

Českému statistickému úřadu: Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných celků,
příspěvkových organizací a podobných vládních institucí.

•

Českému statistickému úřadu: Roční výkaz o čerpání prostředků ze zahraničí

•

Českému statistickému úřadu: Čtvrtletní výkaz o práci

•

Ministerstvu financí poskytl data do Informačního systému o platech

•

společnosti EKO-KOM dotazník o nakládání s komunálním odpadem v obci se zaměřením na tříděný sběr
za rok 2011

•

Ministerstvu životního prostředí hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011

•

Městskému úřadu Přeštice, seznam členů povodňové komise

•

pro Ministerstvo financí ČR zprávu o provedených finančních kontrolách a účinnosti vnitřního kontrolního
systému obce za r. 2011 včetně povinných příloh

•

od roku 2012 obec odepisuje svůj majetek

•

připravuje se na zprovoznění základních registrů veřejné správy ( Registr osob, registr obyvatel, Registr
práv a povinností, Registr územní identifikace) . Ministerstvo vnitra nyní přichází se změnou v podobě
připojení čtyř základních registrů databází v jeden středový registr. Propojí se základní registr obyvatel,
základní registr osob (právnických, fyzických podnikajících a orgánů veřejné moci), základní registr územní
identifikace a základní registr práv a povinnosti. Jednotlivé agendy budou do základních registrů dodávat
aktuální údaje a uchovávat historii změn pro jejich případné dohledávání. Praktickým výsledkem tohoto
opatření by mělo být, že na úřadech budou vždy aktuální údaje a občan nebude muset neustále dokládat
tytéž údaje při jakémkoliv jednání s veřejnou správou. Obíhat budou podle ministerstva data, ne občan.

•

podal Daňové přiznání a z příjmů za obec, vyúčtování daně srážkové a zálohové

•

vyzval nájemce hrobových míst k úhradě služeb za rok 2012/2013
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O co lze na OÚ požádat?
Katastr nemovitostí ( vydání ověřeného výstupu)… …..………………. ..……první strana 100,- Kč
………. …………... další i započaté 50,- Kč
Výpis z rejstříku trestů ……………………………………………….………………...…… 100,- Kč
Obchodní rejstřík ( vydání ověřeného výstupu) ………………………..…...…první strana 100,- Kč
………………….… další i započaté 50,- Kč
Živnostenský rejstřík ( vydání ověřeného výstupu)…. ………………….…...…první strana 100,- Kč
………… …………………………….…….…další i započaté 50,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidičů ………….……………………………....…první strana 100,- Kč
………… …………………………………..…další i započaté 50,- Kč
Přihlášení k trvalému pobytu ( za osoby na jednom přihl.lístku) …………. ………….
Ověření listiny ( za každou i započatou stránku)…………….……… …

….. …………..

50,- Kč
. 30,- Kč

Ověření podpisu ( za každý podpis nebo otisk razítka)…........................ .. ............................... 30,- Kč

Czech POINT,

neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem
výkonu veřejné správy. Pracoviště Czech POINT vydává ověřené výstupy z několika informačních systémů
veřejné zprávy a umožňuje ohlásit založení živnosti nebo její změnu. Úředních záležitostí, které lze vyřídit
jednoduchým a pohodlným způsobem na přepážkách České pošty, rychlé přibývá. Na všech pobočkách
označených logem Czech POINT Česká pošta poskytuje následující služby:

Další služby Czech POINTU:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z insolvenčního rejstříku
Zprostředkování podání podle živnostenského zákona
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Autorizovaná konverze dokumentů

Provozní doba OÚ Nezdice
PO 8,00 -15,00 hod a od 17,00 – 20,00 hod
ST 8,00 – 12,00 hod a od 12,30 – 15,00 hod
www.obec-nezdice.cz
e-mail: nezdice@quick.cz
tel.: 376 393 565
fax: 376 393 565
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Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):
Fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka
pozemku, na němž se dřevina nachází nebo jí písemně zmocněná osoba. V případě, že je více spoluvlastníků,
jsou nutné opatřit písemné souhlasy s kácením od všech spoluvlastníků, při zachování režimu nakládání s
předmětem spoluvlastnictví podle §137 a násl. zákona č. 40/64 Sb. občanský zákoník. Právnické a fyzické
osoby oprávněné k podnikání zastupuje jednatel nebo písemně zmocněná osoba (kácení v areálech firem nebo
na firemních pozemcích). U organizací, které nejsou právnickými osobami, žádá zmocněná osoba nebo
statutární zástupce.
Další podmínky:

Dřevina určená ke kácení, musí být na pozemku ve správním obvodu příslušného obecního (městského) úřadu,
u kterého je žádost podávána. Povolení pro občany se vydává pro stromy, jejichž obvod ve výšce 130 cm nad
úrovní terénu je větší, než 80 cm a keře o celkové výměře větší než 40 m2. Podnikatelské subjekty a
organizace žádají o kácení vždy (bez rozměrového omezení). Dřeviny nedosahující těchto parametrů
nevyžadují povolení, nesmí však náležet do významného krajinného prvku, nesmí být situovány ve zvláště
chráněném území či být památným stromem ve smyslu níže uvedených
předpisů.
Způsob podání:

Písemně doručením poštou nebo osobně na OÚ Nezdice.
Potřebné doklady a podklady:
jméno a adresa žadatele;
druh a počet kácených dřevin, jejich obvody kmenů, v případě křovin jejich
plošné výměry;
důvod kácení dřevin;
parcelní číslo pozemku s dřevinami a katastrální území;
telefonní kontakt na žadatele;
žádost musí být doložena výpisem z katastru nemovitostí (tj. dokladem o vlastnictví pozemku) a snímkem
katastrální mapy se zákresem předmětných dřevin;
u zástupců písemné zmocnění.
Lhůty a termíny:

30 dnů ode dne podání, ve složitějších případech je lhůta pro vyřízení žádosti 90 dnů;
proti vydanému rozhodnutí se může účastník řízení písemně odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému
úřadu podáním učiněným u odboru životního prostředí;
kácení dřevin se povoluje zpravidla v období vegetačního klidu tj. od 1. října do 15. března. Z tohoto důvodu
je třeba podat žádost o kácení dřevin v dostatečném předstihu.
Správní poplatky: bez poplatku

Čím topíme v -ezdicích ?
Úv - dřevo
8

Úv - uhlí
30

Úv - plyn
11

Úv - kombinace
25
Uhlí + dřevo - 15
Plyn + uhlí - 6
Plyn + dřevo - 2
Plyn + elektřina -2

Lokální
21
Dřevo - 17
Dřevo + uhlí - 4
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Ostatní
8
Elektřina - 5
Tepelné čerpadlo + elektřina -3

Hřbitov
-áklady
materiál
vodné
benzin
vývoz kontejneru
celkem

2010

2011

187
2 100

1 440

840

1 819

12 704

20 547

15 831 Kč

23 806 Kč

-a roky 2012 a 2013 obecní zastupitelstvo stanovilo
částku ve výši 150 Kč/ 1 rok. Úhrada se provádí dle
Smlouvy o nájmu hrobového místa 1x za 2 roky. Platbu
za služby spojené s nájmem hrobového místa na roky
2012, 2013 ve výši 300 Kč/ 1 hrobové místo můžete
realizovat:
- převodem na účet Obce Nezdice č.27127351/0100
KB, VS uveďte číslo hrobového místa.
- v hotovosti na pokladně OÚ Nezdice.
-abízíme k pronájmu tato volná hrobová místa : 11,
29, 48, 85, 91, 108, 114.
OÚ Nezdice upozorňuje nájemce hrobových míst, že
nelze svévolně měnit půdorys pronajatého hrobového
místa. Podpisem Smlouvy o nájmu hrobového místa se
nájemce zavazuje v bodě č. 2 k následujícímu: Nájemce
je oprávněn na předmětném hrobovém místě zřídit
hrobku, pomník nebo jiné hrobové příslušenství pouze
po předchozím písemném souhlasu pronajímatele.
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Tradeáši z Nezdic
Jak jistě všichni, vážení a milí čtenáři Občasníku, víte, Tradeáši
z Nezdic je občanské sdružení, neboli ochotnický spolek,
zabývající se obstaráváním radosti a veselí nejen pro své členy a
příznivce, ale i pro celou řadu diváků, návštěvníků, účastníků a
jiných absolventů všelijakých zábavných akcí pro děti a dospělé.
Zábavu a veselí provozujeme nejen na území Nezdic, nýbrž to vše
vyvážíme i do širokého okolí.
Tradeáši z Nezdic vznikli v roce 2008. Nově založený ochotnický
spolek navázal na bohatou tradici ochotnického divadla
v Nezdicích. Možná teď leckoho napadne, že proto snad název
Tradeáši….I kdepak. Chyba lávky. Tradeáši totiž původně a
správně měli být Tradiáši, což je ve staročeštině výraz pro lidi kočovné, potulné. Ale jelikož je to slovo řadě lidí
již neznámé, vnikl při registraci sdružení češtinský šotek do úředních dokladů a na svět tak přišli naprosto
originální a neotřelí Tradeáši.
Ochotnický spolek za čtyři roky svého působení pořádal nebo spolupořádal celou řadu akcí. Nastudoval čtyři
divadelní hry, ty uvedl celkem ve více než 20-ti představeních. A to nejen v Nezdicích samotných, ale i
v Kokořově, Dolanech, Chudenicích, Klatovech, Švihově, Merklíně, Hrádku u Sušice nebo Nebílovech. A pak
tu byly dětské dny, neckyády, strašidelné noci, drakiády, mikulášské nadílky, kostýmové tancovačky….Spousta
legrace, radosti
a nevázané recese.
Nutno podotknout, že všechny tyto akce zajistila převážně členská základna, která má k dnešnímu dni 34 členů.
A to 14 žen, 13 mužů a pak mládež do 18-ti let - 3 dívky a 4 chlapce. Nejstaršímu členovi je více než 60 let,
nejmladšímu letos budou 2 roky. 31 členů je z Nezdic, tři jsou přespolní či přechodně se v Nezdicích zdržující.
To tedy znamená, že přibližně každý sedmý obyvatel Nezdic je členem
tohoto spolku. Kromě toho má spolek v Nezdicích i hodně příznivců, mnozí
z nich si tak mohli díky Tradeášům ověřit své herecké a dokonce i hudební
nadání na prknech či trávě, které znamenají svět…
Za řadou pořádaných akcí je však třeba vidět i spoustu a spoustu práce.
Přehlídku zdarma vynakládaného obrovského úsilí, za které je jedinou
odměnou potlesk obecenstva, dobrý pocit, poděkování, poplácání po zádech
či šťastný dětský smích. A nemyslete, člověk si často musí vyslechnout i
nemilá slova kritiky nebo narazí na nepochopení. Nás to však neodrazuje,
snažíme se poučit a vždy se znovu pustíme do práce.
To máte: výběr divadelní hry, nekonečné hodiny nácviku, tvorba kulis, tvorba kostýmů, výroba rekvizit,
ozvučení a někdy i osvětlení akce, příprava sálu či jeviště, sekání trávy, výroba a rozvoz plakátů, nákup dárků
pro děti a cen pro účastníky, angažování strašidel pro strašidelnou noc ( a to není jen tak… ), zajištění
občerstvení, příprava ohniště pro opékání vuřtů, vedení internetových stránek a kroniky, fotografování a tak
dále a tak podobně. Hodiny a hodiny.
A za to všechno chceme nyní prostřednictvím Občasníku poděkovat. A to jak členům spolku, tak i nečlenům,
kteří spolku pomáhali s nácvikem divadla nebo zajištěním akcí. Dále chceme poděkovat Obecnímu úřadu
Nezdice za finanční příspěvky, TJ Nezdice za spolupráci, panu ing.Prokopovi za uskladnění kulis ve mlýně,
manželům Duchkovým za poskytnutí buňky k uložení kostýmů a rekvizit. A v neposlední řadě sponzorům,
divákům a účastníkům akcí. Protože bez jejich projevů radosti a podpory by naše snaha neměla téměř žádný
smysl.
A jaké plány mají Tradeáši pro letošní rok?
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První velkou akci již máme úspěšně za sebou, a to parádní kostýmovou tancovačku. Teď nás čekají perné
měsíce nácviku a přípravy divadla. A pokud se nácvik vydaří, budete se moci opět těšit na dvě představení, a to
večerní v červnu a červencové odpolední o pouti. Mezitím se jistě budeme společně s OÚ Nezdice a TJ Nezdice
podílet na zabezpečení dětského dne. Začátkem srpna pak bude již tradiční neckyáda a na konci prázdnin
strašidelná noc. Poslední akcí by měla být podzimní drakiáda.
Další informace a fotografie můžete najít na našich webových stránkách: http://tradeasi.ic.cz/
Na všechny letošní akce se již těšíme a vás všechny srdečně zveme!
Pro Nezdický občasník dne 1.3.2012 napsaly: B.Pilcová, I.Přibáňová

Nahlédnutí do historie - Pitná voda v Nezdicích
Dostatek pitné vody a přístupnost k ní byl, je a bude vždy problémem, který si zasluhuje trvalé pozornosti a
soustavného řešení.
Asi prvním pokusem o zásadní řešení v zásobování vodou horní Nezdice byl tzv. vodní trkač vybudovaný v
roce 1902. Toto jednoduché čerpadlo tlačilo vodu sbíranou na Závadité (pozdější Čížánek) až k č.p.16 odkud
byl z kašny přepad veden trubkami k dalším kašnám u č.p.31 a 20.Trkač byl poháněn vodou z nádrže 2x2x3 m
na potoku. Zařízení však bylo nespolehlivé a pracovalo jen do roku 1909.
Suché roky počátkem dvacátých let a vzrůstající stavy dobytka vyžadovaly nová řešení. V tomto období byly
vybudovány studny u č.p.16,23 , 31 a ve Vrchu.Jejich hloubka se pohybovala kolem 30-ti m.V dolních
Nezdicích byla voda již v hloubce kole6-ti m a proto zde bylo více soukromých studní. Obecní studna byla
mezi č.p.57 a 58 a obecní studánka Čížánek.
Počátkem sedmdesátých let bylo rozhodnuto o výstavbě obecního vodovodu.Projekt zpracovala Okresní
vodohospodářská správa za cenu 89.300,-Kčs. Jako zdroj vody byla zakoupena již hotová vrtaná studna na
Roupovských. Studna byla hluboká 26m a obec za ni zaplatila 70 000,-Kčs .
Výstavba vodovodu trvala téměř 6 let (dotčené komunikace se opravovaly dalších 5 let) .Celkové náklady
činily 1,270.800,-Kčs. Výstavbu vodovodu a jeho následnou činnost řídil pan Václav Krs.
Celkově bylo místním občany odpracováno 24.134 brigádnických hod, z toho bylo 7.865 hod odpracováno
zdarma. Dne 7. července 2004 došlo při čištění vrtu k jeho zavalení a místní občané jsou v období 13. - 30.
července 2004 zásobováni vodou z náhradních zdrojů - z cisteren umístěných u Čížánku a v Záhoří. V tomto
období byl vybudován nový zdroj vody – vrt o hloubce 82 m. Zprovoznění vodovodu bylo provedeno 31.
července 2004. Dne 3. srpna 2004 v důsledku tlaku ve vodovodním řadu další porucha řešena redukčními
ventily v šachtě u školy. Nutno dodat, že při odstraňování havárie tak velkého rozsahu byla nápomocna pouze
firma Vodovody a kanalizace Starý Plzenec ze čtyř oslovených. V souvislosti s novou legislativou od roku
2005 místní vodovod provozuje firma Vodovody a kanalizace Starý Plzenec a.s.
V roce 2007 se v souvislosti s tlakem ve vodovodním řadu opět měnily redukční ventily a odkanalizovala se
šachta, která byla plná vody, v roce 2010 se vodárna doplnila o řídící jednotku čerpání do vodojemu. Řešily se i
kostlivci ve skříni : kolaudace vodárny, majetkoprávní vztahy pozemku vodárny a přístupová cesta v souvislosti
s exekucí jednoho vlastníka je stále v jednání.

JUDr. Jan Drda
kronikář obce Nezdice
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Je ti 15 – 30 let a máš chuť udělat něco pro své vrstevníky ?

Program na podporu aktivit mladých J U M P
Grant vyhlašuje OS Aktivios ve spolupráci s mikroregiony Přešticko, Úslava a Radyně

•

podpora zajímavých projektů je určena mladým od 15 do 30 let

•

nemusí být organizovaní

•

podporujeme nápady, chuť udělat něco zajímavého, smysluplného pro své vrstevníky i široké okolí

•

projekty by měly mít pozitivní dopad na okolí, mohou pomáhat k nalezení řešení místních problémů,
podporovat rozvoj kultury a volnočasových aktivit, být vodítkem pro ostatní, jak užívat života, zkrátka
fantazii se meze nekladou

•

žadatel: skupina (tzn. 3 a více) mladých 15-30 let a současně v každém projektovém týmu musí být
minimálně jedna osoba starší 18 let předpokládaná výše grantu pro rok 2012 je max. 15 000 Kč žádosti
o grant (vyplněný a podepsaný formulář) doručte osobně nebo poštou do kanceláře OS Aktivios, $ezdice
46 (budova OÚ, 1. patro) , 334 01 Přeštice nebo pošlete e-mailem na info@mas-aktivios.cz do 30.
března 2012 ! Osobně je možno ve dnech 29. března a 30. března 2012 od 8 hod. do 14 hod.
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Kulturní kalendář 2012
Duben 2012
1.4. 2012 - od 14 hod v budově OÚ - beseda o putování nezdického cestovatele Milana Sedláčka na nejvyšší horu
Afriky. Beseda bude spojena s promítáním fotografií – pořadatel OÚ Nezdice
9.4.2012 - XXI. Ročník Velikonočního pochodu – pořadatel TJ Nezdice
30. 4.2012 – stavění máje u hostince U Trnků – pořadatel SDH

Květen 2012
5.5.2012 v hostinci U Trnků „ Přijďte pobejt“ – příjemné posezení pro seniory a všechny, kdo si rádi zazpívají . Hrají
heligonkář Josef Míka a houslista Václav Mařík - pořadatel OÚ Nezdice
26.5. 2012 – od 10,00 hod „ Májová pěna “- den regionu v areálu zámku Nebílovy, přehlídky cca 15 soukromých
malých pivovarů, taneční a hudební soubory, pohádka pro děti, dobré jídlo a pití, zajímavá přehlídka tradičních řemesel –
pořadatel OS Aktivios a zámek Nebílovy

Červen 2012
v kostele sv. Prokopa - XVI. ročník Evropského festivalu duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald. Je
nesoutěžní setkání pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a
Německa – pořadatel OÚ Nezdice.
9.6. 2012 – Dětský den – pořadatel OÚ Nezdice a místní spolky, pozvánku přijal kouzelník Michal Sedláček (
www.kouzelnik-michal.cz).
23.6. 2012 - Večerní divadelní představení – pořadatel Tradeáši

Červenec 2012
8. 7. 2012 na pouť sv. Prokopa – odpoledne tradiční divadelní vystoupení Tradeášů
8. 7. 2012 Nezdický pohár v malé kopané – pořadatel TJ Nezdice

Srpen 2012
-eckyjáda – pořadatel Tradeáši
Strašidelná noc – pořadatel Tradeáši

Září 2012
18.9.2012 od 18 hod – kostel sv.Prokopa - koncert pro hammerklavier v podání Aleny Hönigové v rámci 20. ročníku
festivalu Haydnovy hudební slavnosti – pořadatel OÚ Nezdice a Česká společnost Josepha Haydna, o.s.

Říjen 2012
Drakiáda - pořadatel Tradeáši

Prosinec 2012
Mikulášská nadílka pro děti- hostinec U Trnků – pořadatel OÚ Nezdice a Tradeáši
Adventní koncert v kostele sv. Prokopa – pořadatel OÚ Nezdice
22.12. 2012 - tradiční zpívání u vánočního stromu - pořadatel OÚ Nezdice

Leden 2013
1.1.2013 - XXVII. Ročník Novoročního pochodu TJ Nezdice
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