Nezdický občasník
2013
Vážení spoluobčané,
už za několik dní přijde doba adventní, čas zamyšlení, rekapitulace a hodnocení. Mnohdy slyším kolem sebe názory, že
malé obce by se měly připojit k těm větším z důvodu větších finančních úspor a kvalifikovanějšího personálu. Mám
pocit, že jsme se naučili až moc všechno přepočítávat na peníze, řídit se rozumem a přestáváme naslouchat svá srdce.
Ano, souhlasím, finance jsou velmi důležité a obzvláště tak malá obec, jako Nezdice, rozhodně nemá na rozhazování,
ale jsou případy, kdy je potřeba se na věci dívat i z jiného úhlu pohledu. Úřad by měl především sloužit lidem, kteří v
obci žijí, měl by hájit zájmy svých občanů, pomáhat potřebným v momentě, kdy pomoc potřebují a ne až budou úřední
hodiny, zkrátka má být dostupný a otevřený všem. A to může dobře fungovat jen tehdy, pokud je přímo v obci.. Znáte
dobře lidi, znáte obec i její problémy a to vše střediskové obce těžko splní. O tom, zda úřad funguje dobře, je o samotném přístupu lidí v něm, o vstřícnosti, o dobrém vychování a ochotě pomoci. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat
naší úřednici paní Katce Hofmeisterové, která stoprocentně naplňuje mojí
představu profesionální a přesto laskavé úřednice s dobrým srdcem.
Přestože má naše obec v současné době jen 208 občanů, jsem potěšena, že
našich služeb využívají i lidé z mnohem větších obcí, protože v pondělí máme úřední hodiny až do 20 hod. Velké oblibě se těší vzdělávací program pro
seniory Univerzita třetího věku (VU3V), kterou pořádáme ve spolupráci s
Občanským sdružením Aktivios, a kterou navštěvují i senioři z Borov,
Lužan , Přeštic a Dolní Lukavice. Máme zde hojně navštěvovanou obecní
knihovnu a není to jen o zajímavých knižních titulech, ale především o profesionalitě a vstřícnosti naší paní knihovnice Aničky Nyklesové, která si též
zaslouží velké poděkování.
V Nezdicích působí divadelní spolek Tradeáši, hasiči, myslivci, včelaři a
sportovci z TJ Nezdice. Všechny tyto organizace mají pro život v obci samotné nesmírný význam a patří jim za jejich činnost můj upřímný obdiv a poděkování.
Velký dík patří také všem zastupitelům obce, kteří se rozhodují věcně a s rozumem a díky jejich přístupu můžeme věci
zdárně rozjet i dokončit. Protože tam, kde se lidé hádají, se nakonec stejně nic nedaří .
Poděkování patří také panu Hřebcovi, který pracuje s velkým nasazením a mnohdy i nad rámec svých povinností.
Poděkování patří naší paní kostelnici Anně Schejbalové, Romanu Plachému a vynikající zpěvačce Jitce Šťastné, jejíž
zpěv je vždy příjemným zpestřením na různých kulturních akcích.
Určitě si mé poděkování zaslouží i všichni ostatní, kteří se jakýmkoliv způsobem v průběhu roku podíleli na přípravě
či organizaci všech akcí, jenž v naší obci proběhly.
Na závěr přijměte prosím ještě pozvání na poslední Veřejné zasedání v tomto roce, které se uskuteční ve čtvrtek
19. prosince 2013 od 18 hod na OÚ, na adventní benefiční koncert v sobotu 14. prosince 2013 od 16 hod v kostele sv.
Prokopa a na tradiční setkání u vánočního stromu před mlýnem v sobotu 21.12.2013 od 18 hod.
Milí spoluobčané, přeji vám za celé zastupitelstvo Obce Nezdice nádherné prožití vánočních svátků v kruhu svých nejmilejších a v novém roce hlavně pevné zdraví, štěstí a lásku.
Vaše starostka Hana Bouchnerová
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Ohlédnutí—Tříkrálová sbírka 2013
5. ledna 2013 jsme se opět zapojili do celostání akce Tříkrálová sbírka. Přispěli jste částkou 9 430,- Kč.
Všem dárcům děkujeme a zejména děkujeme dvakrát třem králům Adélce Koucké, Lucince Svobodové,
Martínkovi Svobodovi, Marušce Kouřilové, Marušce Hofmeisterové a Adámkovi Hofmeisterovi .
Více na www.caritas.cz a na www.trikralovasbirka.cz
Jak jste přispěli v minulých letech?
Rok 2007………… 6 213 Kč
2008………… 4 349 Kč
2009………… 6 059 Kč
2010………… 6 809 Kč
2011………… 7 260 Kč
2012………… 6 382 Kč
2013………… 9 430 Kč
Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem určeného klíče:
65 procent se vrací zpět do místa výběru
15 procent jde na charitní projekty Diecézní charity Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic, Domov pro seniory Bor, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Sociální projekty Cheb, Terénní krizovou službu, SOS Domažlice, Volnočasové kluby Domažlice, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na
dálku či Humanitární pomoc do zahraničí DCHP).
• 10 procent sbírky přispívá na podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí Charity Česká re
publika .
•
5 procent sbírky jde na podporu projektů CHČR a zbylých pět na režii sbírky.
•
5 procent zůstává na nezbytnou režii sbírky
V celé Plzeňské diecézi se v roce 2013 vybralo 3.300.284 Kč.
•
•

Chceš se také zapojit do koledování?
Hledáme dětské koledníky na rok 2014 ! Více informací na OÚ Nezdice.

Dětský den v Nezdicích
V neděli 16. 6. 2013 v odpoledních hodinách na
hřišti TJ konal Dětský den.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou mnohokrát
poděkovat panu Romanu Plachému za výbornou
organizaci celého dne a za vtipné moderování.
Velký dík patří také celému kolektivu mladých,
kteří pomáhali a dětský den nejen připravovali, ale
také se na něm sami podíleli.
Obec Nezdice přispěla částkou 4 000,-Kč, divadelní spolek Tradeáši z Nezdic nakoupil dárky pro děti
v hodnotě 1 500 Kč.

NEZDICKÝ OBČASNÍK

STRÁNKA 3

Vodojem v horních Nezdicích dostal nový kabát
V roce 2012 byla provedena nová pasportizace vodojemu, Městský úřad
Přeštice ověřil zjednodušenou dokumentaci stavby a dne 19.11.2012 byla
budova zapsána do katastru nemovitostí.
Budova vodojemu a oplocení již byly ve velmi špatném stavu, proto zastupitelstvo obce zařadilo obnovu vodojemu jako jednu z prioritních akcí
letošního roku. Došlo k výměně vstupních dveří, k výměně oken za nová,
otevíratelná a se sítí proti hmyzu. Výměnu oken a dveří provedla firma
Okna JUHA z Plzně, celkovou stavební obnovu budovy vodojemu pan
Aleš Petrželka. Obnova zahrnovala nezbytné bourací práce, novou fasádní omítku, jádrovou omítku, izolační přizdívku, penetraci zdiva, výmalbu
stěn a stropu, nátěr fasády, nátěr střechy, přesun hmot a úpravu terénu.
Do konce roku by měla ještě firma Kanalizace a vodovody Starý Plzenec
a.s. kompletně vyčistit bazén na vodu.
Stavbu plotu provedla firma Ploty Plzeň pana Zdeňka Vondráčka, která
byla vybrána na základě poptávkového řízení a především výborných referencí. Před stavbou nového oplocení nechala Obec Nezdice pozemek
vodojemu nově zaměřit, aby hranice pozemku byly nenapadnutelné.
V souvislosti s vodojemem nás čeká ještě jeden velký úkol. Obec musí do budoucna zajistit přístupovou
cesta k vodojemu. Pamětníci řeknou, ale vždyť tam cesta vede. Bohužel, ne tak docela. Cesta se musí znovu zaměřit a vytyčit. Původní cesta končí u pozemku, jehož soukromý vlastník již vyjádřil souhlas s prodejem části svého pozemku obci. Další parcela je v majetku ČR a v současné době ji jako cestu využívají í
Lesy ČR, které nám též přislíbili její užívání.
Stav před obnovou

Stav po obnově

V roce 2013 jsme opět požádali o dotaci na Veřejně prospěšné práce u Úřadu práce České republiky,
krajské pobočky v Plzni a vytvoření jednoho pracovního místa v rámci Veřejně prospěšných prací. Vytvoření pracovního místa se obci osvědčilo. Od roku 2010 pracuje v tomto programu pan Václav Hřebec. Stará se o veřejná prostranství, hřbitov, místní komunikace. Provádí drobné opravy poškozeného majetku. Jeho pracovní nasazení a poctivost, se kterou plní svoje každodenní povinnosti, je vidět v obci na každém
kroku. Dříve příspěvek od Úřadu práce pokryl veškeré mzdové náklady. Od roku 2013 obec dostává pouze
78% příspěvek na mzdu.
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Rekonstrukce úpravny vody
V září 2012 jsme dokončili realizaci projektu na úpravně vody s názvem
„Výměna a instalace strojně - technologického zařízení úpravny vody v obci
Nezdice“. Projekt řešil zlepšení procesní technologie, dále demontáž starého a
montáž nového strojně-technologického zařízení ( tj. výměny 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).
Byla instalována nová dávkovací stanice manganistanu draselného pro lepší odstranění železa a manganu ze surové vody.Výměnu technologie provedla firma
VODASERVIS s.r.o. Žďár nad Sázavou. Celková výše vynaložených prostředků činila
1 115 760,-Kč, dotace ze Státního zemědělského
fondu ČR(čerpáno přes MAS OS Aktivios) pak
836 820,-Kč. Žádost o proplacení spolu se všemi povinnými přílohami byla předána RO SZIF do Českých Budějovic 23.10.2012. Dne 13.12. 2012
pak proběhla kontrola poskytovatele dotace přímo v místě realizace tj.
v úpravně vody v Nezdicích. Kontrola neshledala žádná pochybení, vše
proběhlo v souladu s Pravidly PRV ČR a požadovanou částku jsme již obdrželi.
V roce 2012 jsme ještě obdrželi 80% dotaci ve výši 270 000 Kč
z Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova. Byla použita na výměnu střešní krytiny a
okapů, výměnu hromosvodu výměnu oken včetně instalace sítí proti hmyzu, opravu elektroinstalace a výměnu topení, opravu vnitřních omítek a výmalbu vnitřních omítek úpravny vody .
Celkové náklady s opravou úpravny vody tak dosáhly 1,5 mil Kč.
Kromě toho pan Hřebec provedl nový nátěr vnitřních a venkovních dveří, dveřních zárubní a vstupních
vrat. Nově jsme pořídili i další nezbytné vybavení - záchytné vany pro chemikálie, stůl, židle, žebřík, ohřívač vody.
Po letech byla také konečně provedena likvidace starého vrtu, který se zřítil v roce 2004. Souhlasné stanovisko vydal MěÚ Přeštice, Odbor životního prostředí na základě projektové dokumentace.
Pokračujeme ve výkupu pozemků pod přístupovou cestou k areálu úpravny. V současnosti zbývá pouze
jeden pozemek, ale ten bohužel dosud nemá vyjasněné vlastnické vztahy.

V lednu 2013 jsme požádali o dotaci z Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova na výměnu starých nefunkčních šoupat a hydrantů. Žádali jsme o 80% dotaci, celkem o 300 000 Kč . Bohužel jsme neuspěli.

V roce 2012 Obec Nezdice přijala jeden krátkodobý úvěr na předfinancování projektu „ Výměna a instalace strojně – technologického zařízení úpravny vody v Obci Nezdice.“ ve výši 1 115 760 Kč. Úhrada jistiny úvěru byla provedena 11.2.2013. V roce 2012 Obec Nezdice doplatila jistinu úvěru na plynofikaci
obce a tím by úvěr splacen.
V současnosti má obec splaceny všechny své úvěrové závazky a hospodaří bez cizích prostředků.
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Hospodaření s vodou
Hospodaření vodovodu a úpravny vody k 30.9. 2013
Náklady
Spotřeba materiálu ( nákup čerpadla)

22 394

Spotřeba chemikálií

Výpis rozboru vody provedeného 20.11.2013. Vzorek byl odebrán z kohoutku směsné baterie na WC ČOV Borovy.

95

Spotřeba elektrické energie

29 280

Nájem úpravny vody

20 250

ukazatel

jednotka

hodnota

Pro porovnání
rozbor z roku 2011

2 313

sodík

mg/l

13,90

24,60

Mzda obsluhy včetně odvodů ( superhrubá)

56 178

hliník

mg/l

< 0,023

< 0,014

Daň za odběr podzemní vody

19 500

vápník

mg/l

67,6

63,7

hořčík

mg/l

20,7

19,1

dusičnany

mg/l

< 1,00

< 2,00

dusitany

mg/l

< 0,005

< 0,005

železo

mg/l

0,008

0,159

mangan

mg/l

< 0,03

0,04

chlor volný

mg/l

0,03

0,03

7,1

7,2

Revize zařízení

Doprava

3 235

Rozbory pitné vody

9 675

Výrobní a správní režie Kav Starý Plzenec( 4 Kč / 1
prodaný m3 pitné vody)
Celkem náklady

20 336
183 256

Výnosy
Tržby prodaná voda Nezdice

140 636

Tržby Nezdice pevná složka

13 800

Tržby prodaná voda Borovy

69 334

pH

Doúčtované vodné za Nezdice

10 168

Escherichia coli

KTJ/100ml

0

0

Koliformní bakterie

KTJ/100ml

0

0

Celkem výnosy

233 938

Po 3. čtvrtletí 2013 vykazuje hospodaření zisk 50 682 Kč.

Tvrdost pitné vody
Fond obnovy vodovodu a úpravny vody, je fond,
který je povinen vlastník vodovodu zřídit. Slouží k
průběžnému spoření na budoucí výdaje spojené
s obnovou vodovodu a úpravny vody. Odvádí se do
něj příjem z nájmu úpravny vody a vykazovaný
zisk z provozu vodovodu. Fond obnovy má svůj
bankovní účet. Úhrada výdajů z fondu podléhá
schválení obecním zastupitelstvem. Zůstatek fondu
k 30.9.2013 činí 55 972,- Kč.

Voda v přírodě obsahuje minerální soli. Podle množství vápníku a hořčíku obsaženého ve vodě je voda měkká nebo tvrdá.
Tvrdost vody se odvíjí od geologické skladby horniny, kterou
voda protéká. Z tohoto důvodu se obsah minerálů ve vodě
v jednotlivých oblastech může výrazně lišit. Voda pocházející
z křídovité oblasti bývá tvrdší než ta, která se čerpá v oblasti
žulové. Základní jednotkou tvrdosti vody je mmol/l (milimol
v litru). V nezdickém vodovodu je hodnota koncentrace
2,54 mmol/l , suma hodnoty leží na hranici mezi středně
tvrdou až tvrdou vodou.

Proč pít vodu z kohoutku ?
•

je kvalitní, čerstvá, lehce mineralizovaná, a proto ideální pro každodenní pití

•

nezatěžuje přírodu odpadem a dopravou

•

je přibližně 125krát levnější než voda balená

•

je jednou z nejkontrolovanějších potravin

•

je okamžitě dostupná v jakémkoliv množství

•

nemusíme se zatěžovat jejím nošením

Informace z OÚ pomocí SMS
Nahlaste své telefonní číslo
na e-mail:obec@obec-nezdice.cz
nebo na telefonní číslo 376 393 565
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Oprava kostela sv. Prokopa
Nádherný interiér kostela sv. Prokopa sužuje vysoká vlhkost a červotoč. Vlhkost a ticho je pro červotoče „ráj“. V létě 2013 jsme nechali nainstalovat do kostela DryPol systém od firmy Elektroosmóza. Jedná se počítačem řízený elektronický systém, využívající pevně daných fyzikálních zákonů planety Země. Využívá se zemského
magnetismu, v tomto případě elektromagnetismu. Viditelné účinky
vysoušení na zdivu mají být patrny již po 1 roce od instalace. Obec
Řenče podobný systém již nainstalovala do školy a jsou
s výsledkem velmi spokojeni. Přístroj je malá krabička, kterou návštěvník kostela možná ani nezaregistruje.
V srpnu 2013 firma MW Servis z Přerova provedla likvidaci dřevokazného hmyzu v kostele. Chemickou impregnací, mikrovlnou
technologií a chemickou tlakovou injektáží byla ošetřena podlaha
kostela, lavice, zpovědnice včetně podlah a dřevěných schodů, stříška kazatelny včetně vyřezávaných prvků, hlavní oltář, boční oltáře ,
varhany, křtitelnice a tři dřevěné sošky.

Bohoslužby ve vánočním období 24.12.2013 - 1.1.2014
Bližší informace:

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

Přeštice

22,00

8,30

8,30

17,30

Vřeskovice

19,00

Chudenice

22,00

17,00

Švihov

24,00

10,30

28.12. 29.12.

31.12.

1.1.

17,30

8,30

Římskokatolická farnost Švihov,
tel . 376 393 218 nebo 732 540 052,
e-mail : farnostsvihov@email.cz

Římskokatolická farnost Přeštice,
tel . 377 982 332
e-mail : karel.plavec@tiscali.cz

12,00

8,30

8,30
12,00

12,00
17,00

8,30

17,00

8,30

16,00

8,30

Veřejná sbírka od 5.12.2005 do 31.12.2012
K 31.12.2012 byl čistý výtěžek veřejné sbírky 447 771,66 Kč.
Z veřejné sbírky obec uhradila : opravu střechy kostela sv. Prokopa ( 374 267,91 Kč), odvodnění 2 ks vitrážových
oken ( 5 839,12 Kč), část stav. projektu - oprava fasád a věže ( 26 207,24 Kč ), odstranění červotoče z mobiliáře kostela ( 41 457,39 Kč ). Dne 23.10.2013 KÚ Plzeňského kraje schválil konečné vyúčtování veřejné sbírky.

POZVÁNKA
na
ADVENTNÍ KONCERT 2013

V úterý 17. 09. 2013, v rámci 21. ročníku Haydnových
hudebních slavností , se v kostele uskutečnil koncert sopranistky Barbary Solazzo - Mátlové za varhanního doprovodu pana Víta Havlíčka.

sobota 14.12. 2013 od 16 hodin
vystoupí v kostele sv. Prokopa
Dětský pěvecký sbor Hlásek

V rámci Evropského festivalu duchovní hudby ŠumavaBayerischer Wald dne 17.5.2013 zazpívaly v kostele dva
pěvecké sbory Smíšený pěvecký sbor KÁCOV z Nového
Města nad Metují a Železnorudský smíšený sbor
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Zapomenutá tragédie – Jánská povodeň 1889
Na hřbitově u farního kostela sv. Prokopa je pochována většina obětí velké vody z Jína.
Čerpáno z www.klatoviny.blogspot.

Připomeňme si katastrofální povodeň, která se odehrála u Přeštic, severozápadně od Klatov v květnu 1889. Jednalo
se o bleskovou povodeň, kterou zapříčinila pouze jedna, byť prudká jarní bouře v noci z 16. na 17. května
1889. Vzhledem k tomu, že právě 16. května se slaví svátek sv. Jana, nazývá se někdy Jánská. O tom, že vodní živel
zaútočil s neobvyklou razancí svědčí i počet mrtvých, které po sobě zanechal. V několika vsích a usedlostech zemřelo více než padesát lidí, což je více než při „moderních“ povodních v letech 1997 a 2002, kdy ovšem voda zasáhla
mnohonásobně větší území.
O rozsahu katastrofy nepřímo svědčí i zájem tehdejších médií, který vyvolala. Svého zvláštního dopisovatele vyslaly
dokonce i Národní listy, které v několika následujících dnech přinášely svým čtenářům poměrně obsáhlé zpravodajství z nejvíce postižených míst.
Území, na kterém udeřila prudká bouře se všemi následky, se dá vymezit několika způsoby. Zjednodušeně řečeno
se jednalo o nevelké území vpravo od nynější hlavní silnice z Klatov do Plzně, zhruba od Červeného Poříčí
po Přeštice. Nejvíce postiženou obcí byla malá vesnička Jíno (dříve Jinín) ležící cca 400 metrů od zmiňované silnice,
mezi Červeným Poříčím a Borovy. Povodeň také značně zasáhla Příchovice u Přeštic, oběti na životech si ovšem
vyžádala i v Radkovicích, Tyrolích (dnes Stropčice) a ve mlýně Liebštejn u osady Vitouň.
Zatímco např. v roce 2002 děsila obyvatele tohoto regionu voda přitékající sem ze Šumavy Úhlavou, tenkrát
se jednalo (zcela v duchu charakteristik bleskové povodně) o rozvodnění velice malých potůčků, jejichž hladina dosahuje za normálního stavu maximálně několik desítek centimetrů. Konkrétně o Vlčí potok, který protéká Jínem
a Stropčicemi, a několik kilometrů vzdálený Příchovický potok (s přítoky) , který teče přes Luh, Horšice,Vitouň,
Radkovice a Příchovice.
Pojďme se tedy podívat na dávnou tragedii, zdrojem informací jsou tentokrát kromě obligátního Šumavanu i již zmíněné Národní listy.
Jisté je, že oné noci se nad zmíněnou oblastí okolo 22 hodiny večer strhla neobyčejně silná bouřka. Nejvíce srážek
spadlo nad hřbetem mini kopců na údolím Úhlavy, kterému vévodí vrch Luh (564 m.n.). Obrovské množství vody
tak mohly pohltit především dva výše jmenované potůčky – Příchovický a Vlčí. Na území mezi těmito toky paradoxně živel nezanechal větší škody, ušetřeny tak zůstaly např. Lužany.
Dle svědectví místních panovalo před osudnou nocí několik dní velké vedro a klimatická katarze se tedy dala očekávat. Správce lužanského velkostatku J. Pachmayer popisoval následně reportérovi NL výjimečnost bouře: „Blesky
nebyly klikaté, nýbrž celá obloha chvěla se téměř stále v jediném žáru, rovněž nebylo slyšeti hřmění s obvyklým rachotem nebo praskotem občasným, nýbrž hrom duněl temně, příšerně a nepřetržitě, jen někdy zaduněl ještě silněji,
jakoby hrozil z dáli, jakoby kdesi velmi daleko silně uhodilo“. Skutečně blesk uhodil do dvou topolů u Příchovic
a dokonce do školní budovy v Přešticích.
Voda z prudkého lijáku stékala s okolních kopců (kupodivu ani nijak vysokých), směrem k Úhlavě. Nejvíce zkázy
zanechala velká voda v Jíně (nazývaném tehdy Jinín). V malé vesnici, která měla tehdy 40 „čísel“, zemřelo během
neblahé noci neuvěřitelných 24 lidí. Obsáhlé svědectví o zkáze podala zpravodaji Národních listů podala A. Bouřilová. Dům její rodiny se nacházel v podstatě uprostřed nově vzniklého koryta, zůstal stát jen proto, že nad ním stála
stodola, která jednak rozrážela masu vody a druhak se za ní vršily trosky zničených domů, které stávaly výše.
„Dleli jsme v jizbě s mužem svým, kdežto děti své uložili jsme v jiné jizbě. Hřmělo a proudy vody lily se s oblak; venku nebylo viděti ani na krok – neočekávali jsme však žádného nebezpečí od potůčku, jen několik kroků vzdáleného;
vyšla jsem po jedenácté hodině ven, potok nedaleko chalupy hrčel silněji a zřetelněji, nemohouc pro temnotu ničeho
pozorovati, vrátila jsem se a řekla muži klidně: Přijde-li voda větší, přijde až ráno! Uplynulo sotva pět minut; v tom
hrom zarachotil a zapraskal jak by se skály nad námi drtily a chalupa naše byla v jednom ohni. Vyběhla jsem ven,
myslíc, že hoří. V tom však jsem již byla po kolena ve vodě. Spěchám do jizby k muži, voda hrne se za mnou – nevím
dnes, zavřela-li jsem dvéře či nikoli – vyskočím na lavici, leč voda s ní už je zároveň, i lezla jsem na kamna a můj
muž na vysokou sříň- sama nevím jak. Voda naplnila zatím celou jizbu, prolomila okna a hrnula se jimi do síně, stoupajíc stále s úžasnou rychlostí. Venku zatím slyšela jsem zoufalý křik, praskot, že slovy nikdy to podat bych nemohla.
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Tam v temnu několik kroků od nás zatím proud lámal a odnášel dům po domku-sedm v malé chvíli; slyšela jsem
ve tmě zoufalé volání o pomoc, praskot olšin, temné nárazy trámů to plujících o jiné domy, nový praskot a stonání
rozervaných střech – nové výkřiky. Nikdy, nikdy ani v poslední své hodince nezapomenu této hrůzy! A kolem nás bylo
všude-všude temno, černá tma , nic neviděli jsme – jen slyšeli – to, co jsem slyšeli bylo hrozné, přehrozné! Neměli
jsme již naděje na život, nic už jsme neočekávali od budoucnosti, na nic jsme nevzpomínali,- zdálo se, že jsme již pohřbeni po zemí, že je již vše odbyto. Tu ozval se křik- křik hocha vyděšeného ze spánku: Táto, spad jsem do potoka,
pomozte táto! Bylo to dítě naše, jež se probudilo a v prvním vyděšení plujíc ve vodě, myslilo, že spadlo do potoka,
na jehož břehu často si hrávalo. Křik ten probudil nás z otupělosti zase k životu, připomenul nám, že co děje se, byť
sebe hroznější v úplné této temnotě, jest přece jen ještě v skutečnosti životem! Ale nespěchali jsme jim ku pomocinemohli jsme- třeba srdce se nám bylo rozdíralo, neboť byli v druhé jizbě, a kdybychom byli se ku zemi spustili, byli bychom se přes hlavu do vody, v nichž i okna se již ztrácela, ponořili. Vytrvali jsme tak, majíce dolní část těla ve vodě, až do rána,
kdy my i dítky naše, plovoucí na lůžkách v druhé jizbě, byli zachráněni.“
Po opadnutí vody se v domě, který stál cca metr nad potokem, se ukázalo, že výška vody v obou místnostech dosáhla 1.9 metru.
Kromě obětí na životech způsobila voda v Jíně také obrovské materiální škody. Sedm domů bylo zcela zničeno, dalších dvacet
více či méně poškozeno. Domy, které zůstaly stát byly zaneseny bahnem až do výše 2 a půl stopy (70 cm). K pádu domů také
přispěl stavební materiál, ze kterého byly většinou vystavěny. Tzv. vepřovice z nepálené směsi hlíny, vápna a slámy samozřejmě
nejsou úplně ideálně pevné, zvlášť působí-li na ně obrovský a déletrvající tlak vody. Během velké vody také zahynulo více než
40 kusů dobytka. Zvířata měla pochopitelně ještě menší šanci se zachránit než lidé. I tak bylo druhý den na loukách pod Jínem
celé stádo dobytka, který sem byl doslova odplaven.
Výrazně byla také poškozena kaple ležící uprostřed obce vystavěná v roce 1877. Zřítila se část klenby a proudící voda vyrazila
ve stavbě dvě obrovské díry, jednou přitékala, druhou odtékala. Socha Panny Marie z kostela byla vylovena až u mostu
přes Úhlavu v Lužanech.
Voda a především trosky domů a další předměty, které sebrala voda, také ohrožovaly stabilitu mostů na Úhlavě – např. u mlýna
v Borovech, který poničila chalupa (dokonce ještě údajně osvětlená!), kterou sem přinesl proud. Podobné to bylo i u mostu
v Lužanech, trosky zde již od soboty odklízela dvacítka dělníků.
Hned po povodni se také objevily kritické hlasy směrem k oficiálním představitelům. Do oblasti byla sice vyslána vojenská ženijní jednotka z Plzně, jejiž příslušníci měli pomáhat s odstraněním následků velké vody, ale již po dvou dnech v nebyl v Jíně ani
jeden voják. Podobně si novinář z Národních listů všimnul, že okresní hejtman Schreuer se do nejvíce postižených obcí vypravil
až čtvrtý den po katastrofě, byť to měl z Přeštic slabou hodinku cesty. Jako paradox se jeví fakt, že zatímco obyvatelé obcí vlevo
od silnice spojující Klatovy a Plzeň se maximálně mohli modlit, aby jim do domu neuhodil blesk, v obcích několik málo kilometrů vzdálených, ležících napravo od cesty, probíhal doslova boj o život. I tak ale přívalový déšť rozvodnil částečně i Úhlavu a její
další přítoky, zatopeno bylo např. devět domků v Kokšíně, voda zaplnila i všechny příkopy kolem hlavní silnice. Stejně tak byla
odplavena velká část polí od Točníka po Přeštice.
Více o povodni na http://klatoviny.blogspot.cz/2013/08/zapomenuta-tragedie-janska-povoden-1889.html
Na www. obec-nezdice.cz jsme zveřejnili kroniky Obecné školy v Nezdicích z období 1945 - 1965,
kroniky obce Nezdice z období 1921 - 1995 a matriční knihu - narození Dolní Nezdice 1850 - 1883, oddaní Dolní Nezdice
1850 - 1879, zemřelí Dolní Nezdice 1850 - 1887, narození Horní Nezdice 1850 - 1884, oddaní Horní Nezdice 1850 - 1885, zemřelí Horní Nezdice 1850 - 1887.

Řidičské průkazy
vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nej
později do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy
pozbývají platnosti.
Jak postupovat při výměně?
Výměny ŘP provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) příslušný podle místa trvalého pobytu držitele ŘP na území České republiky. Pro účely této výměny „si přineste“ jednu barevnou nebo černobílou fotografii průkazového
formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na
pracovištích ORP. Návod na vyplnění formuláře „Žádost o vydání ŘP“ naleznete zde. Některé ORP umožňují objednání přes
internet (webové stránky jednotlivých ORP) – tímto je možné se vyhnout delším čekacím lhůtám (jak na podání žádosti, tak na
vyzvednutí ŘP).
Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož se jedná o povinnost z platné právní úpravy, není
výměna ŘP zpoplatněna. Pokud bude požadováno vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů
od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní poplatek 500 Kč.
Nezapomínejte, že vyřízení žádosti o vydání dokladu trvá až 20 dnů!
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Ke kácení stromů na zahradě nemusíte mít povolení
Dne 15.července 2013 vešla v platnost vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, kterou se provádí ustanovení § 8 zákona České národní rady č. 114//1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (zároveň se ruší § 8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterým byla tato problematika doposud upravena).
Nová vyhláška vymezuje pro účely zákona pojmy „zapojený porost dřevin“, „společenské funkce dřeviny“,
„zahrada“ a „stromořadí“, upřesňuje co jsou nedovolené zásahy do dřevin a popisuje, jaké náležitosti má
mít žádost o povolení kácení dřevin a kdy není třeba žádost o povolení podávat. Náležitosti žádosti se oproti původnímu ustanovení nijak zásadně neliší, podstatnou změnu přináší § 3 „Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení“, který stanoví, že:
„Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3
odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž
dřevin,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.“
Parametry zůstávají nezměněny, ale osvobození kácení dřevin v zahradách od správního řízení přináší
vlastníkům značnou úlevu při obhospodařování pozemků.
I toto ustanovení však platí jen za určitých podmínek. V první řadě je třeba se zaměřit na to, zda se skutečně jedná o zahradu, tak jak ji definuje výše uvedená vyhláška, t.j. „pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti“ (nelze se řídit pouze druhem pozemku v katastru nemovitostí). Všechny tyto vlastnosti musí zahrada splňovat současně. Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou považovány např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen, a také zahrady ohraničené pouze živým plotem.
Dále je podstatné, zda nejsou dřeviny součástí stromořadí (což se na zahradě příliš nepředpokládá) či významného krajinného prvku. Významné krajinné prvky jsou jednak vymezené zákonem: lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, a jednak registrované pověřeným obecním úřadem.
V platnosti zůstává rovněž ustanovení, že kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního
klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických
funkcí dřeviny. Přesto, že vyhláška přímo nenařizuje kácet v tomto období, je to výhodnější kvůli vlastní
manipulaci s dřevinou, odpovídá to jejím fyziologickým pochodům a navíc v té době nehnízdí ve větvích či
v dutinách stromů ptáci, kteří jsou rovněž obecně chráněni. Zákaz úmyslného vyrušování ptáků, zejména
během rozmnožování a odchovu mláďat a poškozování nebo ničení jejich hnízd vychází ze směrnice EU a
je zakotven v zákoně o ochraně přírody a krajiny.
Www.obce nově obsahují unikátní technologii syntézy řeči, která umí přečíst nahlas napsaný text. Unikátnost tohoto řešení spočívá v překladu napsaného textu do hlasového výstupu online. Hlas je tvořen
roboticky, nicméně již na tak kvalitní úrovni, že připomíná hlas rodilého mluvčího. Hlas dokáže intonovat, na konci vět dodrží pomlky. Užití této vlastnosti ocení jistě lidé se zrakovým postižením, ale též např. senioři.
Hlasové čtení funguje i v mobilních zařízeních jako jsou chytré telefony či tablety.

Již druhým rokem obec připravuje realizaci víceúčelového hřiště. V současné době je vyhotovena studie
( studii si můžete prohlédnout na OÚ). Nyní nás čeká příprava projektové dokumentace, která je nezbytná
k dalšímu stavebnímu řízení. Zatím ovšem Obec Nezdice nemá dostatek financí na samotnou realizaci,
přesto doufáme, že se projekt podaří v následujících několika letech postupně zrealizovat.
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Pohádka o Tradeášské kronice
„Bylo nebylo. Na jih od města Plzně a na sever od města Klatov, za jednou řekou a pod jednou horou, ve
vesničce velké asi jako dvě dlaně, žili byli Tradeáši….“ Tak takto nějak by, milí čtenáři Nezdického občasníku, mohla někdy v budoucnosti začínat Pohádka o Tradeáších napsaná na základě nálezu zaprášené, zubem času poznamenané Tradeášské kroniky. A děti, znuděné technickými výdobytky, by seděly a ani nedutaly. Poslouchaly by vyprávění o době, kdy lidé měli k sobě blízko. Kdy je těšilo dělat radost ostatním a
společně se u toho bavit.
Na konci roku 2012 byla dopsána první Tradeášská kronika. Bezmála 100 listů pětileté historie nezdického
ochotnického spolku. Dětské dny, divadelní představení, neckyády, strašidelné noci, drakiády, valné hromady, kostýmové tancovačky. Vše zachycené na fotografiích, ve vlepených novinových článcích, v ručně
psaném textu s popisem událostí. Doplněné plakátky a programy představení. A dokonce, dokonce Hymna
Tradeášů, jejímž autorem je Standa Polívka.
Inu, krásných pět let prožitých hledáním textů divadelních her, vymýšlením a malováním kulis, obstaráváním kostýmů a rekvizit. Spousta trémy, třesoucích se kolen a tajících se dechů při vstupu na jeviště. A pak
přílivy radosti při reakcích a potlesku diváků. Hodně legrace, smíchu, šťastných dětí i dospělých, kteří dětmi nikdy nepřestali být. Bujná fantazie proměněná ve skutečnost.
Na závěr nezbývá než poděkovat těm, kdo se o první Tradeášskou kroniku zasloužili. Honzovi Hořkému za
její vedení, Lence Plaché, Andulce Plaché a Marušce Hořké, jejichž úhledné písmo nás kronikou provází.
Vám všem, kdo jste se na obsahu kroniky podíleli jako tvůrci, organizátoři, sponzoři, účastníci či diváci
jednotlivých akcí. Díky vám se totiž možná někdy v budoucnosti bude dětem vyprávět Pohádka o Tradeáších. Bude to pohádka o dobru, legraci a zábavě.
B.Pilcová

Hymna Tradeášů
Stanislav Polívka
Opona padá, hercové se loučí,
pohasly reflektory, utichl i sál.
Jeviště osiřelo – tahle hra už končí,
ale už příště zase hrát se bude dál.
Tak už to chodí a vždy, když něco skončí,
hned cosi nového tu právě začíná.
Každá ta premiéra v něčem bude lepší,
však na ty předešlé se nezapomíná.
Nezdičtí Tradeáši, račte na scénu.
Zahrajte ještě jednou, než se půjde spát.
Paruky, líčidla, kostým ze saténu
a hurá na jeviště všechny roztleskat.
Však nejen na pódiu tenhle příběh žije,
i mimo scénu může klidně probíhat.
Život je divadlo a každý z nás v něm hraje
a je jen na nás všech umět mu naslouchat.
O prázdninách roku 1942 daroval nezdické škole soudní rada JUDr. Jan Trnka z Plzně ( zdejší rodák z hostince U Trnků) loutkové divadlo s 28 loutkami
a s elektrickým osvětlením. A k tomu dodal množství divadelních knížek.
( Kronika obce str.51/ rok 1942)
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Několik snímků z tradeášských akcí v roce 2013

Kostýmová tancovačka

Dětský maškarní bál.
Děkujeme Blance Peclové za skvělé moderování!

Pohádka Čertův švagr v Nezdicích

Netradiční tradiční Neckyáda

a v Dolní Lukavici
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Studie úpravy křižovatky silnice I/27 ( směr Plzeň– Klatovy) a III/0276 ( směr Nezdice)
Již několikrát jsme apelovali na Policii ČR KÚ
Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství ve věci přehodnocení stávající
místní úpravy provozu v místě křižovatky.
Jednání se zúčastnili zástupci Ředitelství silnic a
dálnic, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
Policie ČR, OÚ Nezdice a MěÚ Přeštice.
18.12.2012 schválilo Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje variantu A. dopravního řešení
křižovatky.
Daný úsek bude doplněn o zpevněnou krajnici
na úkor silničního příkopu. Řešení odstraní nejčastější příčiny dopravních nehod spočívajících
v nárazu vozidla do vozidla odbočujícího vlevo
a umožní odbočující vozidlo objet přes zpevněnou krajnici.
Betonové CITY bloky umístěné ve středu připojované komunikace umožní z vozidel užívající
silnici č.27 křižovatku identifikovat. V současné
době obzvlášť v noci, křižovatku snadno přehlédnete. Bude prodlouženo vodorovné značení
s plnou střední dělící čárou ve směru jízdy od
Klatov. Betonové bloky budou umístěny tak, aby
donutily vozidlo najíždějící na silnici zastavit u
okraje silnice kolmo a tím byly zajištěny podmínky pro odpovídající rozhled z vozidla.
Mobilní turistický průvodce
Obec Nezdice se zapojila do projektu „Mobilní turistický průvodce„ Mikroregionu Přešticko a Plzeňského
kraje. Mobilní turistický průvodce umožňuje majitelům chytrých mobilních telefonů a tabletů s operačním
systémem Android zobrazovat turistickou mapu s aktuální polohou a zobrazovat v ní turistické zajímavosti v podobě
bodů zájmů. Poskytuje informace o turistických atraktivitách v textové, obrazové a především v hlasové podobě
v několika jazykových mutacích. Aktuální informace lze do mobilního průvodce nahrát prostřednictvím internetu
předem a aplikace pak funguje nezávisle i v místech bez pokrytí signálem GSM, či datových služeb. Na stránkách
obce je instalována interaktivní mapa. Celý projekt by měl být ukončen do konce roku 2013.

ZŠ Švihov a MŠ Borovy v roce 2012.
V období leden – červen /2012 navštěvovalo ZŠ Švihov 14 dětí, v období září – prosinec /2012 8 dětí z Nezdic. Celkem bylo
školní jídelnou vydáno 1663 obědů nezdickým žákům. Obec Nezdice zaplatila Městu Švihov příspěvek ve výši ve výši
71 416,75 Kč. MŠ Borovy navštěvovalo 7
dětí, Obec Nezdice zaplatila Obci Borovy
příspěvek za rok 2012 ve výši 60 000 Kč.

Dne 9. 12.1948
byly Nezdice připojeny
na telefonní síť.
Veřejná hovorna byla
zřízena v obchodě Josefa
Sedláčka č.p.29.
čerpáno z kroniky
Obecné školy v Nezdicích

Připravujeme instalaci stojanů s malovanými mapami plzeňského Nejstarší obyvatel Nezdic pan Jan Drda
regionu. Dva stojany budou umístěny u zastávky ČSAD a jeden při volbách do Poslanecké sněmovny
2013 s členem okrskové volební komise
stojan na odbočce „ ke Smrčí“.
panem Václavem Krsem.

NEZDICKÝ OBČASNÍK

STRÁNKA 13

Obnova památného místa - socha sv. Vojtěcha
Vážení a milí,
také jste si všimli, jak je naše česká krajina doslova poseta drobnými křížky, kapličkami, sochami či božími mukami? Všechny tyto památky vtiskly naší krajině obdivuhodný a nezaměnitelný ráz a všechny tyto památky provází příběhy. Někdy nám
připomínají smutné lidské osudy, jindy jsou poděkováním, vyjádřením vděku za
uzdravení, někdy se váží na legendy či pověsti. Představují pro nás bohatství, které
nám zde zanechali naši předkové a my bychom je měli chránit a zachovat pro další
pokolení. Jednu takovou památku se podařilo zachránit i nám – je to socha sv. Vojtěcha u Zeleného.
Dřevěnou sochu sv. Vojtěcha nechal postavit pan Pecl z obce Zelené roku 1817 na
mystickém místě, mohylovém pohřebišti na památku svého syna, který padl
v napoleonských válkách. V roce
1842 byla socha nahrazena sochou
pískovcovou nákladem zelenských
občanů a kolem vysazeny čtyři lípy.
Ještě v sedmdesátých letech minulého
století byla socha celkem zachovalá.
Ovšem v devadesátých letech již zbylo ze sochy jen torzo a socha nebyla
ve spleti trnkových keřů a náletových
stromů téměř k nalezení.
V dubnu 2006 se uskutečnila první velká obnova tohoto památného místa. Za účasti zelenských a nezdických dobrovolníků došlo k vyčištění celého okolí sochy. Na opravu pilíře, včetně obnovy původních nápisů
a konservaci torza přispěl Plzeňský kraj částkou 45 000,- Kč, Obec Nezdice částkou 17 000,-Kč a obec
Lužany 5 000,-Kč. Okolí sochy se od té doby udržuje nákladem obce Nezdice.
Úplné obnovy se sv. Vojtěch dočkal letos v květnu díky projektu „ Oživme společně památky a pověsti
z míst tajemných a kouzelných“, který v letech 2011 – 2013 realizovalo Občanské sdružení Aktivios.
Jeho hlavním cílem byla záchrana a obnova slovesných i hmotných pamětihodností regionu jižního Plzeňska. Jedním z jeho sedmi výstupů byla i obnova sochy sv. Vojtěcha. Celá oprava byla pořízena z 90 %
dotace PRV ČR ( přes MAS Aktivios), Obec Nezdice se podíla částkou 11 798,-Kč.
V sobotu 7.9. 2013 jsme se sešli na malé slavnosti, kde sochu vysvětil Mons. Karel Plavec a do duše promluvil ak. malíř Jaroslav Šindelář. Velké poděkování patří velmi sochaři panu Jaroslavu Šindeláři ml.,
který sochu znovu oživil a úžasné zpěvačce rodačce Jitce Šťastné, která celou slavnost svým nádherným
Hana Bouchnerová
hlasem doprovázela.
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4. ročník fotosoutěže "PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII"
V dubnu letošního roku vyhlásil Mikroregion Přešticko již 4. ročník soutěže amatérských fotografů
„Přešticko ve fotografii“. Dne 27. září byla fotosoutěž ukončena a 7. října se sešla hodnotící komise. Celkem se sešlo 80 snímků od 30 fotografů. Každý porotce hodnotil samostatně s možností udílení bodů
v rozmezí 1 až 5, hodnota pět byla nejvyšší. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny na vernisáži výstavy dne 14. října 2013 v KKC
Přeštice. V kategorii dospělých obsadil 2. místo Jaroslav Kaňka
z Nezdic se snímkem nezdického jezu „ Síla vody “. Všichni ocenění dostali poukázky na odběr zboží v hodnotě od 500 Kč
do 3000 Kč, keramickou sošku z dílny ZUŠ Přeštice Jany Boškové, květinu, knihu a pamětní list s kresbou paní Jiřiny Andrlíkové .
Z vítězných snímků budou opět vydány kapesní kalendáříky.
5. ročník bude vyhlášen 1. dubna 2014 www. presticko.cz.

Autobusy – jízdní řád platný i po 14.12.2013
Směr Plzeň
Klatovy autobusové nádraží

6.00 hod*

8.00 hod ≈

11.00 hod

Švihov nám.

6.13 hod

8.13 hod

11.15 hod

Nezdice

6.21 hod

8.21 hod

11.22 hod

Přeštice nám.

6.30 hod

8.30 hod

11.28 hod

Plzeň autobusové nádraží příjezd

7.05 hod

8.50 hod

12.06 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

13.00 hod

16.50 hod

Přeštice nám.

13.30 hod

17.20 hod

Nezdice

13.39 hod

17.29 hod

Švihov nám.

13.48 hod

17.37 hod

Klatovy autobusové nádraží příjezd

14.05 hod

17.55 hod

Školní autobus
Stropčice

13.44 hod

15.53 hod

6.50 hod

Jíno

13.33 hod

15.40 hod

7.02 hod

Nezdice

13.24 hod

15.32 hod

7.11 hod

Borovy

13.20 hod

15.29 hod

7.15 hod

Švihov u ZŠ

13.12 hod

15.20 hod

7.25 hod

V roce 2013 zaplatila obec Nezdice Plzeňskému kraji finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou 4 280 Kč.
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Oprava budovy obecního úřadu
Další prioritou v roce 2013 byla oprava střecha budovy obecního úřadu a obecní kolny. Do střech na několika místech již
zatékalo několik let a krov byl ohrožen hnilobou. Výměnu
střešní krytiny na budově OÚ vč. latí, opravu komína a výměnu klempířských prvků provedl pokrývač pan Jan Míka. Oprava stála 463 tis. Kč z toho 200 000 Kč činila dotace z Plzeňského kraje.
Na střeše OÚ je umístěn vysílač signálu pro internetové připojení.

Současně s vyklízením půdy se uskutečnilo skartační řízení dokumentace
obecního úřadu a 9.9.2013 převzal vyřazené archiválie Státní okresní archiv Klatovy.
Výběr ze soupisu dokumentů vybraných za archiválie:
Výkaz docházky a prospěchu první třídy dvoutřídní školy obecné - časový rozsah 1911 - 1926.
Věstník vládní u věcech škol obecných v královstvím Českém - časový rozsah 1875 - 1911.
Výplatní listiny o služebních platech vyplacených berním úřadem v Přešticích správě obecné školy v
Nezdicích.
Stavební dokumentace, plány staveb - časový rozsah 1913 - 1941. Kopie nejzachovalejších stavebních
plánů si budou k vidění na chodbě obecního úřadu.

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

100 Kč
50 Kč

Letecké snímky Nezdic

249 Kč

Hrnky se znakem

120 Kč

Samolepky se znakem
Pohlednice

20 Kč
5 Kč

CD pověstí - namluvil Otakar Brousek st. 50 Kč
Kniha pověstí Přešticko

100 Kč
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Evidence obyvatel
Trocha statistiky:

V roce 2012 a 2013 jsme se navždy rozloučili:
s paní Zdeňkou Veselou,
s panem Josefem Dankem,
s panem Jiřím Andrlíkem a
s paní Jarmilou Sudovou

Nezdice mají k 25.10.2013
dle evidence obyvatel 208 obyvatel.
Mužů : 92
Žen: 116
Průměrný věk obyvatel Nezdic je 43let.
Průměrný věk mužů je 46 let.

Naši noví malí sousedé v roce 2012-2013

Průměrný věk žen je 40 let.

2.8.2012 se narodil Petřík Volf

Nejstaršímu občanovi je 91 let.

20.2. 2012 přišla na svět Terezka Hrdonková

Mezi nejpočetnější ročníky patří rok

Děťátkům přejeme pevné zdraví

1993 ( 9 obyvatel),

a rodičům a prarodičům hodně radosti ze svých ratolestí!

1949 a 1989 ( 7 obyvatel),
1946, 1952 a 1965 ( 6 obyvatel).

Blahopřejeme
Do školních lavic poprvé zasedli v pondělí 2. září 2013
Pavlínka Drdová, Šárinka Nyklesová a Matýsek Žák.

paní Josefa Holoubková,

Statistika jmen:
Václav
Jan
Anna
Marie
Josef
Petr
František
Jana, Hana, Eva, Helena
Jitka, Pavel, Jiří, Jaroslav, Jiřina, Kateřina
Adéla, Lucie, Miloslav, Miroslav, Stanislav, Růžena, Tereza

V letošním roce oslavili významné životní
jubileum :

14
12
11
9
8
7
6
5
4
3

Eliška,Karel,Kristýna, Martin, Roman, Veronika,
Lenka, Lubomír, Pavla, Zdeňka, Marcela, Matěj, 2
Michal, Nikola, Pavlína, Vladislav

paní Marie Vlasáková,
paní Zdeňka Zemanová,
pan Václav Loula,
paní Helena Nyklesová,
paní Vlasta Rejtharová
Zastupitelstvo obce přeje všem jmenovaným
hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a
mnoho osobní pohody do dalších let.

Lidnatost obce Nezdice v roce 1930
( čerpáno z kroniky obce)

Alžběta, Antonín, Boleslava, Ilona, Jaroslava,
Libuše, Matúš, Milan, Miluše, Noemi, Simona,
Šárka, Vlasta, Žofie, Aleš, Andrea, Barbora, Darina, Emílie, Jakub, Jarmila, Karolína, Ludmila,
1
Markéta, Martina, Michaela, Patrik, Petra, Štěpánka, Václava, Vladimír, Alice, Blanka, David,
Josefa, Libor, Luboš, Marta, Miloslava, Paulina,
Radka, Stanislava, Věra, Zuzana

Nezdice Dolní : 42 domy - 60 rodin

232 obyvatel

Nezdice Horní : 40 domů - 44 rodin
215 obyvatel
——————————————————————
Celkem
82 domy - 104 rodiny 447 obyvatel
z toho 427 katolíků
18 Č.bratr.
2 bez vyznání
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Srdečně zveme
všechny příznivce koled
a svařeného vína na

Tradiční zpívání u vánočního stromu
v sobotu 21.12. 2013 od 18 hodin
na návsi u mlýna.
Přijďte s lucernou nebo svíčkou
pro plamínek betlémského světla.
Připraveno bude tradiční občerstvení „ u Plincelnerů“.

Obecní knihovna
V průběhu uplynulého roku a letos jsme rozšířili nabídku knih v obecní knihovně formou nákupu ( 16 113
Kč) a zapůjčením výměnného fondu z Městské knihovny Klatovy. Nabídka knih je skutečně pestrá ( 1 632
knih). Knihovna nabízí všechny žánry a každý čtenář si najde něco zajímavého. Knihovna je stálým odběratelem Vlastivědného sborníku jižního Plzeňska Pod Zelenou Horou. Do knihovny se nám povedlo získat
sborník Západočeské archivy 2012, kde je mimo jiné zveřejněn Salbuch panství Červené Poříčí a Roupova. Jedná se o unikátní popis panství z roku 1760, kdy součástí panství byly i Nezdice.
V roce 2012 bylo zaregistrováno celkem 44 čtenářů, z toho 14 ve věku do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem 435 osob, vypůjčených knih a časopisů bylo v roce 2012 1 830 kusů.
V letošním roce jsme do knihovny pořídili nové regály na knihy. V roce 2014 bychom se rádi zapojili do
projektu automatizace malých knihoven. Cílem projektu je oslovení nových čtenářů. V rámci projektu můžeme do knihovny pořídit nejen nový počítač, tiskárnu, ale především katalogizaci knižního fondu a jeho
následné zveřejnění na www.stránkách obce. Elektronický katalog je výkladní skříní každé moderní
knihovny a zároveň i takovou samoobsluhou, ve které si moderní uživatel, v pohodlí domova non-stop,
sám snadno najde, to co hledá.
Knihovna je otevřena každý pátek od 17.00 do 18.00 hod.
Ještě jednou velký dík patří naší paní knihovnici Anně Nyklesové.
Internet pro veřejnost je přímo v knihovně, kde je počítač s internetem určený pro služby čtenářům zdarma.
PO 8.00 -15.00 15.00 - 20.00 hod
St 8.00 -.12.00 13.00 - 15.00 hod
Pá 17.00 -.18.00 hod
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Popis Nezdic z roku 1930,
který provedl pan Václav Topinka, řídící učitel v Nezdicích (čerpáno z kroniky obce):
Obec se skládá ze dvou samostatných částí: Dolních Nezdic a Horních Nezdic. Každá má popisná čísla od 1 počínaje. Dohromady tvoří jednu politickou obec s jedním společným starostou a obecním zastupitelstvem. Dolní Nezdice jsou položeny v údolí při
pravém břehu Úhlavy, na západ. úpatí Lužanské nebo též Zelenské hory a částečně na sever. Svahu Borovské hory. Nejnižším
místem je mlýn Prokopův, na nejvyšším místě stojí č.p. 40—dům Václava Bočana. Horní Nezdice se skládají z více dílů: Vrchu,
Rochlova a Záhoří. Jsou zdaleka viditelné. Leží většinou na východním až severovýchodním úpatí Borovské hory. Cesta u pomníku padlých vojínů je jakousi hranicí mezi Horními a Dolními Nezdicemi. Nejvýš postavena je budova Bartoloměje Černého,
č.p. 13. Názvy pozemků dle katastrální mapy a parcelního protokolu : Za rybníkem, Za Lužanskou horou , Velký les, U skalky,
U skály, Na Ovčácké. Lid si však své pozemky nazval i jinak podle různých věcí nebo vlastností: Na dlouhých záhonech, Za
polesných, Závaditá, U 1., 2. a 3 rokle, U Chvojíčka, U kanálu, Na průhoně, Ve štěpnici, Na Výrovně, U sv. Vojtěcha a jiné.
Veřejné budovy jsou: dvoutřídní škola, dříve již trojtřídní , kostel sv. Prokopa, obecní domek č.p.11. Jsou zde dva hostince: U
Trnků č.p. 3 a Nad Úhlavou č.p. 16. Vzorný mlýn postavený na místě starého r.1922. U kostelní sakristie viděti jsou ještě zbytky staré tvrze, o níž v starých dějinách Nezdic se laskavý čtenář dočte.
Stavby jsou dvojí: staré dřevěné, kryté slaměnými došky a nové, většinou z kamene a cihel pálených, kryté taškami hliněnými
neb cementovými. Na některých budovách je krytina eternitová tj. umělá břidlice. Dolní Nezdice mají budovy nejvíce zděné.
Dřevěné většinou při velkém požáru z jara 1918 vyhořely. Dřevěné a kryté slámou jsou dosud č.p. 12., 13., 19. a 21. Zdá se však,
že i tyto vezmou za své, neboť při nich již hospodářské budovy jsou zděné a kryté taškami. Nezdice Horní mají více budov starých ve Vrchu, ostatně převládají již také zděné úplně, jiné alespoň kryté taškami.
Jména částí obce:
Nezdice Dolní: U pomníku, U kostela, U mlýna, Na pajzovně, U chudobince
Nezdice Horní: Ve vrchu, V Rochlově a Záhoří. Několik budov mez Záhořím a Rochlovem bývá posměšně zváno „ Přetržené
jelito“. Rochlov nazývá se proto, že prý byl kdysi v těchto místech, kde nachází se nyní cesta Rochlovem, hluboký příkop, lidově
„ rochle“ zvaný. V dobách roboty do r.1848 příkop zavezen a upravena tam cesta, při níž postaveny budovy, původně obydlí
panských a lesních dělníků.

Hřbitov
Obecní zastupitelstvo Obce Nezdice na svém
Veřejném zasedání schválilo cenu za služby
spojené s nájmem hrobového místa ( jedná se o
vývoz kontejneru, sekání trávy, úklid hřbitova,
vodné) na období 2014/2015.

Památný strom
na obecním hřbitově

Částka byla stanovena ve výši 150 Kč / 1 rok,
dle skutečných nákladů v uplynulého období.
Platbu za služby spojené s nájmem hrobového
místa na roky 2014, 2015 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.

Nabízíme k pronájmu volná hrobová místa č. 3., 26., 48., 85., 91., 108. a
114..Nájem hrobového místa je 3 Kč/ 1m3 za 1 rok pronájmu + služby s nájmem hrobového místa spojené.

Městský úřad Přeštice , odbor
životního prostředí na doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
vyhlásil dne 3.4.2013, podle
ustanovení § 46 odst.1 zákona
o ochraně přírody, lípu na
hřbitově památným stromem
nesoucím název „Nezdická
lípa“. Jedná se o lípu velkolistou s obvodem kmene 310 cm
ve 130 cm výšky kmene.
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Virtuální univerzita třetího věku pokračuje
Již čtyři úspěšně zakončené semestry mají za sebou studenti a studentky
z konzultačního střediska v Přešticích a v Nezdicích, kteří se vydali i po letech
na cestu za poznáním. A to trochu netradiční formou výuky. Virtuální univerzita třetího věku je založena na setkáních 1x za 14 dní a studenti společně sledují
přednášku natočenou vysokoškolskými lektory a promítanou z internetu na
plátno. Po každé přednášce se předpokládá společná diskuze v návaznosti na přednášené téma, doplňující otázky je
možno směřovat na lektora, kurzy zahrnujíc i cvičné a zkušební testy – vše podobně jako při prezenční výuce.
V Nezdicích v letním semestru proběhlo 6 přednášek na téma Čínská medicína v naší zahrádce.
Součástí studia bylo také slavnostní ukončení pro všechny seniorské studenty, na kterém senioři obdrželi Pamětní list
o absolvování daného semestru. Slavností ukončení proběhlo ve čtvrtek 25.května 2013 v Horažďovicích. Z celé
republiky bylo přítomno téměř 250 seniorů (studentů a studentek) z téměř dvacítky konzultačních středisek, přičemž
z Nezdic přítomny 4 studentky. Pro studenty byly připravena procházka po pamětihodnostech města s prohlídkou
kostela sv. Petra a Pavla, návštěva klášterního kostela a muzea. Prohlídku využili téměř všichni přítomní hosté z řad
studentek a studentů. Ceremoniál závěrečného semináře se odehrál v kulturním domě, kde se o úvod a přivítání postaral dětský pěvecký sbor Kvítek. Poté následoval program samotného semináře, při kterém byla například oceněna nejlepší esej,
nejdříve narozená dáma či pán. V Horažďovicích jsme strávili moc
příjemné chvíle.
Opět do „lavic“ – začal zimní semestr školního roku 2013/2014
V říjnu po letním studijním odpočinku začal nový školní rok.
V Nezdicích studenti vybrali z nabízených témat Lidské zdraví . Ke
studiu se přihlásilo 11 studentů. Letní semestr školního roku
2013/2014 bude začínat v únoru 2014. Studium je otevřeno i pro
další zájemce z řad seniorů či invalidních důchodců bez rozdílu věku
nebo osob na 50 let (nezaměstnaní apod.).
Nikdy není pozdě začít objevovat nové či prohloubit své dosavadní znalosti nebo je i předat dál….
Mgr. Martina Hanzlíková, lektorka VU3V v Nezdicích

Posezení při harmonice se líbí
Již třikrát jsme se sešli v hostinci U Trnků na posezení s harmonikou. Dvakrát s panem harmonikářem
Josefem Míkou a jeho kamarádem. Letos se ujal organizace celé akce pan
František Štich , starosta Sboru dobrovolných hasičů a domluvil na sobotu 19.
října harmonikáře pana Ladislava Čadu. Obecní úřad zajistil občerstvení. Jak se
posezení povedlo? O tom svědčí nejen následující fotografie, ale i ohlasy zúčastněných.
Těšíme se na dalším zpívání s Vámi se všemi v
novém roce 2014.
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Českomoravská myslivecká jednota udělila v červnu 2013
panu Josefu Polívkovi a panu Josefu Tančouzovi
za aktivní a dlouholetou činnost v Českomoravské myslivecké jednotě

Věrnostní medaili.
Blahopřejeme.

Pochody TJ Nezdice v letošním roce
Historie pochodů začíná Novoročním v roce 1987. Tehdy pomalu ustávala činnost v národní házené a
všimli jsme si, že po novoročním obědě chodí hodně lidí na procházky. Ať ještě k odstranění následků po
Silvestru či novoročním obědě nebo z touhy po pohybu v přírodě. Pokusili jsme se je dát nějak dohromady
a určitě jsme si nemysleli, že to potrvá tak dlouho. V roce 1992 jsme navázali na dřívější iniciativu mládežníků, kteří několik let chodili na Velikonoce na Černou skálu a přidali pondělní Velikonoční. A protože se
nám zdálo, že je mezi nimi dost dlouhá mezera, od loňského roku přibyl ještě Václavský. Časem se Novoroční a Velikonoční pochody ustálily na pevné trase, Václavský ji má pohyblivou, zatím vedla okolo některého kopce v okolí obce. Průměrně se účastní 36 lidí, ujdou skoro 7 kilometrů a celkem jich už za 26 let a
po 51 akcích přišlo 216.
Letošní Novoroční měl už podruhé cíl na Tanečku, nejvyšším kopci v okolí Nezdic. Počasí přálo, přišlo
rekordních „novoročních“ 55 lidí a zdá se, že byli spokojeni. Trasa měří asi 5,5 km, cestu k dosažení vrcholu si může každý vybrat sám. Výhled z kopce pak stojí za to. Účast loni i letos potvrzuje, že přinejmenším nějakou dobu trasu měnit nebudeme.
Velikonoční pondělí letos připadlo na Aprila. A počasí tomu opravdu odpovídalo. Sněžilo a u Černé skály
byla místy i ledovka. Pochod se konal už po dvaadvacáté, kromě prvních dvou let se chodí na stejné místo.
Tady je připraven táborák a po příjemném občerstvení se volně odchází zase domů. Absolvuje se osm kilometrů. Letos i když tomu klima příliš nepřálo, se nás sešlo 45. Tady nás nejvíce, dvaašedesát, bylo 12. 4.
2004.
Po loňské premiéře Václavského pochodu, kdy jsme šli kolem Borovské hory, letos trasa vedla okolo Skalky. Je to kopec s už polozapomenutým názvem, svou nadmořskou výškou 484 m si ale příliš nezadá ani
s jen o 15 m vyšším Tanečkem. Tady je poznat, že tento pochod ještě nemá plně ukotvenou tradici a na tříkilometrovou, spíše než pochod, vycházku, přišlo jen 18 osob.
Letos tedy tři pochody uvítaly 118 lidí, ušlo se skoro 17 kilometrů a nově přišlo osm nových účastníků. Unikátní, stoprocentní účast mají už jen dva z oněch celkem 216 pochodujících, Miroslav Brada a Karel Vodička. Ale dá se říci, že
zhruba první třicítka s největší účastí se dost pravidelně zapisuje do prezenčních listin. Protože jim let neubývá, přáli bychom si, aby v pohodě absolvovali ještě mnoho dalších a aby
přicházelo pořád dost mladých, jak se to v poslední době daří. A nejbližší příležitostí k tomu budou dva nejstarší pochody. Novoroční a Velikonoční, který bude v roce 2014
v pondělí 21. dubna. Tady jsou zatím trasy dány. Václavský,
28. září, ještě nemá definitivní podobu.
Ing. Josef Nykles

Stálá účastnice pochodů paní Helena Duchková
s vnoučkem Matějem Žižkou.
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Odpady
V roce 2013 jsme pro vás pořídili dva nové kontejnery - jeden na papír a jeden
na sklo. Nově lze do tohoto kontejneru bezpečně vkládat sklo tabulové a přibyl
i otvor pro vhazování velkých sklenic. Současně je podána u společnosti EKOKOM další žádost na dva kontejnery pro horní Nezdice.

E– box

10,92 tuny
oxidu uhličitého,
to je hodnota,
kterou obyvatelé
Nezdic
ušetřili
přírodě díky třídění odpadů.

Zdarma
si můžete
na OÚ
vyzvednout
pytle
na třídění plastů.

Jak jsme třídili odpad v roce 2012?
papír textil sklo plasty komunální odpad
1,7 t 0,68 t 0,72 t

4,4 t

37,92 t

Každý občan má možnost
zanést baterie, starý mobil,
kalkulačku, telefon, drobné
počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač
na obecní úřad a zdarma se
jej zbavit vyhozením do
připravené nádoby, tzv. Eboxu. Je umístěn v budově
OÚ, v přízemí na chodbě,
hned za vstupními dveřmi . Kolektivní systém
ASEKOL následně zajistí
zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Od 9.5. -12.5. 2014 budou opět přistave- Nezapomeňte !

ny kontejnery na nepotřebné věci z do- Od 2.1. do 15.2.2014
mácnosti , textil a objemný odpad. bude splatný místní
poplatek za komunál(přesné dny budou včas oznámeny).
ní odpad a poplatek
ze psů na rok 2014 .

Ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství pořádáme

sběr problémových ( nebezpečných) odpadů a velkých elektrospotřebičů
Jarní termín : květen
Podzimní termín : říjen
(přesný den a hodina je vždy včas oznámeno).
Místo : parkoviště u mlýna
Sběr nebezpečného odpadu je zdarma, náklady hradí OÚ.

V úterý 7. ledna 2014
proběhne sběr plastů a pet-lahví.
Pytle s odpadem
připravte před svůj dům.

Co do kamen nepatří aneb co rozhodně doma nespalovat.
Zvyšující se ceny energií s sebou nesou návrat k topení v kotlích na pevná paliva. Bohužel lidé topí nejen
palivy k tomu určenými, ale také odpadky nejrůznějšího původu a konzistence. Spalováním materiálů,
které do kamen nepatří, totiž vznikají nebezpečné látky, které mohou dlouhodobě poškozovat lidské zdraví.
Tak se například z plastů uvolňují ftaláty, které poškozují ledviny a játra, spalováním dřevotřísek,
koberců či tapet vzniká formaldehyd a další aldehydy, které mají rakovinotvorné a mutagenní účinky,
dráždí oči a plíce a vyvolávají alergie.Při spalování PVC vzniká vysoce jedovatý fosgen, který při nižších
koncentracích způsobuje nemoci dýchacích cest, při vyšších koncentracích může mít produkce tohoto
plynu za následek poleptání plic a smrt. Jeho nebezpečnost dokumentuje například to, že byl za 1. světové
války používán k boji.
Bohužel, řada lidí si tato rizika neuvědomuje a ničí tak zdraví sobě a svým sousedům.
Informace čerpány z letáku Proč nepálit odpady doma (vydala ROSA – společnost pro ekologické informace a aktivity, o. p. s. v dubnu 2006)
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Vzpomínka na 28. říjen
„ V samém srdci Evropy leží země , kterou obývá pracovitý mírumilovný lid. Ale také lid statečný. Lid československý. Sama příroda mu dala tvrdé pohraniční hory a hluboké hvozdy, aby ochránila srdce Evropy.
Ale ani ty hory ani ty lesy nestačily. Přes tisíc let tu žije náš lid. Přes tisíc let brání svou vlast. Tisíc let nedalo odpočinuti české paži, jenom abychom mohli pracovati v míru a pokoji.“
Z díla Armáda a Národ
Je obdivuhodné, s jakou samozřejmostí se naší krajané dobrovolně hlásili do nově vznikajícího vojska. Připomeňme si, že byly tehdy z největší části občany rakouskými nebo uherskými a že jim hrozil trest smrti,
kdyby se dostali do zajetí. 95. výročí vzniku samostatného československého státu bylo v obci vzpomenuto
prostým položením věnce a zapálením svíčky u pomníku padlých a vyvěšením státní vlajky a obecního
praporu na budově bývalé školy, nynějšího obecního úřadu.S úctou a pokorou se skloňme před všemi, kteří
se svým způsobem podíleli na tehdejších událostech. Na základně dostupných informací se pokusím ukázat, jak těžký úděl na sebe vzali. Omlouvám se, že nejsem schopen věrohodně hovořit o všech, ale dále
zveřejněná fakta jsou věrohodná.
V obci Nezdice v legiích bojovali:
BERKA František
Nar. 20.10.1890 v Nezdicích povoláním zedník; narukoval v roce 1915, zúčastnil se bojů na ruské frontě
v Karpatech, kde se v r.1915 dostal do zajetí. V únoru 1918 se hlásí do legií v Kyjevě účastní se bojů
v legiích a domů se vrací přes Vladivostok. V bojích byl raněn. V roce 1918 mu umírá otec, domů se vrací
až v roce 1920. Jeho syn Jan Berka žije v Nezdicích č.p.23 s manželkou Jiřinou.
TYKVART Matěj - v roce 1915 přeběhl do ruského zajetí, následně v roce 1916 se hlásí do legií.
BROŽ Jan - hlásí se do legií v roce 1917 v Itálii.
KRIML Josef - hlásí se do legií v roce 1917 v Itálii.
KALAŠ Martin - hlásí se do legií v roce 1916 v Rusku.
POTUŽNÍK Alois - do legií se hlásí v r.1917 v Itálii, domů se vrací v r.1918. Dále působil na Slovensku
do roku 1919. Dosáhl hodnosti štábního kapitána.
VELÍK Václav - nepodařilo se zjistit podrobnější údaje
VELÍK František— nepodařilo se zjistit podrobnější údaje
ŽÁK Václav—nepodařilo se zjistit podrobnější údaje

II. Odboj v obci ztělesňuje mjr. Josef FIALA
Pan Josef Fiala se narodil v roce 1913 v Nezdicích jako šesté dítě v rodině. Rodina měla celkem 8 dětí.
Z vyprávění pana Kadlece z Domažlic , rodáka , si pamatuji, že společně chodili do obecné školy
v Nezdicích a měšťanské školy v Přešticích. Dále pak nastoupil na stavební průmyslovku, což potvrzuje jak
JUDr. Jan Kadlec, tak i pan Jan Berka z čp.23. Po maturitě a odvodu pan Fiala nastoupil vojenskou službu
a stal se důstojníkem československé armády. Dle sdělení pí.Polívkové ilegálně odešel do Anglie. Byla to
strastiplná cesta, kterou pak následně zakreslil do mapy. První pokus přes Polsko se nezdařil. Následovala
pak cesta přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Turecko, Egypt, přes středozemní moře do Anglie.
V Anglii vyučoval na válečné škole a následně se účastní bojů a přes Ardeny postupuje až na české území.
V roce 1945 je v obci vítán jako hrdina, avšak po roce 1948 je vše jinak. Major Josef Fiala je degradován
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na vojína . Z Prahy Letné se stěhuje do Klánovic do podnájmu, kde měl k dispozici pouze jednu místnost,
manželka Božena má zákaz vyučování ve škole. V květnu 1968 je rehabilitován, je mu vrácena hodnost
majora, jmenovaný v 55 letech umírá a s vojenskými poctami je za přítomnosti Generality v čele
s armádním generálem Lomským, který byl jeho přítelem pohřben, na nezdickém hřbitově.
Vážení občané, domnívám se, že tací občané zasluhují opravdovou úctu
JUDr. Jan Drda

Včelaři v Nezdicích
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás seznámil s jednou nevšední, velice užitečnou zájmovou činností. Jedná se o včelaření, které je
úzce spojeno s využíváním volného času, ale i s biologií a činností v přírodě, neboť život včel má nemalý
význam ( asi 95%) pro opylování rostlin a to jak volně rostoucích, tak hospodářsky využívaných.
Včelařství nejdříve přinášelo včelí produkty jakými je med a vosk, postupem času a vývojem v tomto oboru též využití mateří kašičky včelího jedu a pylu. Dá se říci, že včelařství je v úzké souvislosti s využíváním poznatků přírodního léčitelství a kosmetiky. Nechci, ale popisovat jednotlivé pozitivní účinky této činnosti, protože Vám jsou již některé produkty včel a jejich účinky dobře známé. S rozvojem vědy a novými
objevy v oblasti včelařství vznikla v 19. stol potřeba včelařů se scházet, předávat si zkušenosti, ale též společně hájit zájmy. Proto vznikaly na územních celcích obcí první včelařské spolky. Včelaři obce Nezdice
od roku 1960 působí pod ZO ČSV Švihov . Pokud se budete chtít podrobněji seznámit s činností včelařů a
jejími výsledky včetně získání včelařských produktů přímo od včelařů, obraťte se ZO včelařů, potěšení budou při oslovení i jednotliví včelaři. Možno zorganizovat i místní předváděcí akci či přednášku na téma
„ Včelaření, med a včelí produkty“. Český med je uznáván jako jeden z
nejlepších a není průmyslově upravován . Zejména děti docení v tomto
období sladkosti vonící medem a možná se i v budoucnu budou včelařství věnovat.
Děkuji občanům za ohleduplnost při naší včelařské činnosti a tím i za
udržení života v přírodě.
Hodně zdraví, štěstí a úspěchů v následujícím období
Vám i včeličkám přeje za nezdické včelaře Václav Bláha.
Včelaři na území obce Nezdice v roce 2013: Václav Bláha ( 14 včelstev), Václav Drda ( 10 včelstev), Jan
Šťastný ( 5 včelstev) , Helena a Antonín Duchkovi ( 6 včelstev) , Josef Plincelner ( 7 včelstev), František
Štich ( 8 včelstev), Václav Tikal ( 9 včelstev), František Žák ( 9 včelstev), Zdeněk Bešta ze Švihova ( 3
včelstva), Václav Jedlička z Jína ( 18 včelstev), Václav Motlík z Lužan ( 5 včelstev), Stanislav Vodička z
Příchovic ( 18 včelstev).

!Výzva majitelům motorových vozidel !
Někteří majitelé osobních automobilů zavádějí v obci nešvar v podobě trvalého parkování na
místních komunikacích před svými domy. Přitom všichni mají možnost parkovat vozidlo na
svém pozemku. Obzvláště nyní v nadcházejícím zimním období, odstavené vozidlo brání řádné údržbě
místních komunikací a majitelé se navíc vystavují nebezpečí poškození svého vozidla.
Dále upozorňujeme majitele, že pokud budou parkující vozidla bránit řádné zimní údržbě, obec bude řešit
tento problém v součinnosti s Policií ČR.

O co lze na OÚ požádat?
Katastr nemovitostí (vydání ověřeného výstupu)
kopie katastrální mapy

první strana
100,- Kč
další i započaté 50,- Kč
Nejžádanější :

100,- Kč

Výpis z rejstříku trestů
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)

50,- Kč

Vidimace listiny ( za každou i započatou stránku)

30,- Kč

Legalizace podpisu ( za každý podpis nebo otisk razítka)

30,- Kč

Výpis z katastru nemovitostí
Kopie katastrální mapy
Výpis z rejstříků trestů
Vidimace listiny
Legalizace podpisu

Obecní úřad Nezdice
Nezdice 46
334 01 Přeštice
e-mail:obec@obec-nezdice.cz
tel. 376 393 565, 723 245 311
www. obec-nezdice.cz
ID schránky : h5bbz9j
pondělí 8,00 -15,00 hod
17,00 – 20,00 hod
středa

8,00 –12,00 hod
12,30 – 15,00 hod

Přiravujeme: vidimační místo moje ID
Obecní úřad Nezdice bude ověřovat nejvyšší stupeň identity pomocí občanského průkazu
pro službu mojeID. Díky službě mojeID získáte vaší internetovou ověřenou identitu, je to
taková vaše "průkazka" nebo "občanka" ve virtuálním světě. Můžete se jí prokazovat
na dalších webových stránkách, eshopech nebo internetových službách. Nebude už muset
znovu a znovu vyplňovat registrační formuláře, a vaše příspěvky nebo hlasy budou prokazatelně od vás. Zároveň se nemusíte se bát, že by vaše osobní data byla veřejně přístupná, sami si při přihlášení na každý web určíte, které data webu poskytnete (adresu, telefon, věk,
atd.)Registrací do služby mojeID získáte možnost plnohodnotně hlasovat do anket na webu a jednotné
příhlášení do dalších webů. Díky tomu si nemusíte pamatovat několik různých hesel pro každý web
zvlášť. Registrace a používání služby je zdarma.
Evidence adres pro doručování na žádost občana
Na základě písemné žádosti občana lze v evidenci obyvatel vést údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení, ohlásí občan
ohlašovně obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu .
Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně, použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je
možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně
ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.
Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaném poskytovatelem certifikačních služeb
nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá,
aby na adresu, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, byly písemnosti doručovány. V opačném
případě se jedná o datum podání žádosti.
Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se nevybírá správní poplatek.

