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Milí spoluobčané,
právě otevíráte stránky našeho Nezdického občasníku, kterými Vám chceme více přiblížit život v naší obci a zároveň
stručně informovat o tom, co se v Nezdicích v letošním roce chystá za kulturní, společenské a sportovní akce a jaké
nové aktivity plánuje zastupitelstvo Obce Nezdice.
Na začátku mi prosím dovolte malé zamyšlení. Někdy si v tom každodenním shonu tak říkám, kam se to řítíme. Máme
stále dokonalejší techniku, všichni používáme mobilní telefony, není problém cestovat po celém světě, všichni jsme
propojeni online, většina z nás používá sociální sítě, a přesto nestihneme víc práce než naši předkové před sto lety,
když nám vypadne elektrický proud, nekoupíte si v prodejně ani rohlík, na úřadě nic nezařídíte, protože všechno jde
přes počítače a pak jsme všichni bezradní? Tak kde je ta
úspora času? Za ta léta ve veřejné správě pozoruji, jak
nesmyslně a bezdůvodně narůstá administrativa,
vyplňujeme tisíce údajů a tabulek, které se posílají na
pověřený úřad ORP Přeštice, pak trochu jiné na Plzeňský
kraj a pak zase skoro stejné na ministerstva všeho druhu.
Nikdo přesně nezná pravý význam těch zasílaných údajů,
každý jen plní úkoly, které nějaký úředník shora zašle.
Proč? Copak jsme všichni stádo hloupých ovcí, že
budeme plnit nesmyslné pokyny někoho? Proč už se
konečně proti té nesmyslné administrativní šikaně
nevzepřeme? Naši politici a ministerští úředníci by se
měli nad sebou vážně zamyslet a začít více přemýšlet o
svých činech a smysluplných rozhodnutích. Měli by si
konečně uvědomit, že jsou placeni z daní lidí, kteří
poctivě pracují a na rozdíl od nich nějaké skutečné hodnoty vytvářejí. Měli by se víc starat o to, kam a na co se jejich
peníze vynakládají. Všichni víme, že naše populace stárne, ale kdo bude na seniory pracovat, když místo pracovních
míst se tvoří nová místa úřednická a vymýšlí se jeden nesmysl za druhým? Prosazení všech těch nesmyslů však stojí
spoustu peněz, a když se po nějakém čase zjistí, že ten nesmysl v praxi nefunguje, tak se zase zruší, ale vyhozené
finance na jeho zavedení už nikdo nevrátí a protože nikdo nenese za nic odpovědnost, nic se neděje a jede se vesele
dál. Takhle to ale přece nemůže fungovat do nekonečna. Takhle rozmařile chovat si nemůže dovolit ani stát mnohem
bohatší, než jsou Čechy. Za pár let už nebude nikdo na obci chtít ani pracovat, protože než něco uděláte a prosadíte,
pak musíte překonat tolik nekonečných barier, že na konci toho kolotoče už pomalu ani nevíte, co jste vlastně chtěli na
začátku udělat. Nepoctivost a podvody vysokých politiků způsobily, že pak i na všechny poctivé lidi, kteří pracují
v komunální politice na té nejnižší úrovni je pohlíženo pomalu jako na zloděje. Stejně tak na všechny příjemce dotací
je předem pohlíženo jako na podvodníky a podle toho k nim kontroloři také přistupují a místo toho, aby šlo o
vzájemnou spolupráci, připadají si nešťastní žadatelé spíše jako u výslechu a litují, že vůbec o něco žádali.
Ale co s tím? Dá se vůbec něco změnit? Asi ano, ale je to běh na dlouhou trať. Začít však musíme každý sám u
sebe.Vždycky platilo, že rodina je základ státu. Tak to pojďme zkusit. Zkusme žít poctivě ve své vlastní rodině, ve své
obci. Zkusme nelhat jeden druhému, říkat si pravdu a být poctivý. A zkusme tomu druhému na oplátku víc důvěřovat
a předem ho z ničeho nepodezírat. Zkusme si jeden druhého víc vážit a jeden na druhého se víc usmívat, více se
zajímat o lidi kolem sebe a mít je rádi. Zkusme to, a když vydržíme, svět se začne kolem nás měnit k lepšímu, náš
život začne mít smysl a možná se pohneme zase o malý krůček dál. Já tomu věřím, že to půjde. A já to zkusím. A co
vy?
Vaše starostka Hana Bouchnerová
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Co plánujeme v letošním roce v obci realizovat?
1. Vzhledem k současnému již nevyhovujícímu technickému stavu výtlačného potrubí vodovodního
řadu bude zpracovaná nová technická dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení na
novou část výtlačného řadu od úpravny vody v Nezdicích až do míst, kde končí litina a začíná PVC přibližně k hostinci U Trnků. Nová trasa řadu bude navržena tak, aby šla mimo tělesa obou mostů
protlakem pod řekou Úhlavou a náhonem. V příštím roce bude pak obec žádat o dotaci na
realizaci celé akce.
2. Bude zpracována nová technická dokumentace ke stavebnímu povolení na stavební úpravy budovy
hasičské zbrojnice. Rádi bychom budově navrátili původní tvar sedlové střechy a celkově vzhled
budovy upravili tak, aby korespondoval s okolní vesnickou zástavbou.
3. Oprava omítky kostelní zdi a výsadba zeleně v okolí kostela.
4. Výsadba celkem 20 ks ovocných stromů ve dvou lokalitách a to 5 ks stromů na pozemku 26/3 a 15
ks stromů na pozemku 292/5.
5. Oprava hřbitovní zdi a celková obnova márnice na hřbitově.
6. Ozdravný a bezpečnostní řez velkých lip na všech veřejných prostranství v obci a u sochy sv.
Vojtěcha.
7. Oprava kulturní památky výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého včetně odvodnění.
8. Obec usiluje o koupi hostince U Trnků. V obci by vzniklo tolik potřebné centrum pro kulturní a
sportovní aktivity. Objekt by využívala jak obec, tak všechny spolky v Nezdicích. Bohužel současná
cena zatím vysoko převyšuje dosavadní možnosti obce.
Informace z OÚ pomocí SMS : nahlaste své telefonní číslo na obec@obec-nezdice.cz nebo na tel. č.
376 393 565 nebo 723 245 311

Pozvánka na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva
Starostka obce zve srdečně všechny občany na Veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční
v pondělí 30. 3. 2015 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Nezdice.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
pondělí 2. 3. 2015

od 8:00 do 16:00 hod

pátek 6. 3. 2015

od 8:00 do 16:00 hod

středa 8. 4. 2015

od 7:00 do 19:00 hod

středa 15. 4. 2015

od 7:00 do 17:00 hod

čtvrtek 16. 4. 2015

od 7:00 do 17:00 hod

celá lokalita od budovy OÚ směr Lužany,
lokalita při řece k mostu
celá lokalita od budovy OÚ směr Lužany,
lokalita při řece k mostu
celá horní část obce od budovy OÚ ( včetně OÚ) ,
směr Borovy vše
celá horní část obce od budovy OÚ( včetně OÚ) ,
směr Borovy vše
celá obec

čtvrtek 23. 4. 2015

od 7:00 do 17:00 hod

celá obec
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TJ Nezdice - ohlédnutí za rokem 2014
1. 2014 Novoroční pochod 2014
(výstup na Taneček)
21. 4. 2014 Velikonoční pochod 2014
(výšlap na Černou Skálu)
28. 9. 2014 Svatováclavský pochod 2014
(vycházka kolem Nezdic)
5. 7. 2014 Nezdice Cup 2014
(turnaj v malé kopané)
Vítězem turnaje se stal Roupov.
2. TJ Nezdice
3. Horšokury
4. Borovy
5. SDH Nezdice
6. Hujerovci

Zleva: Tureček Josef, Mařán Martin, Dietl Marek, Hořký Miloslav a
sedící Tikal Václav. Na snímku chybí gólman Tikal Lubomír.

26. 7. 2014 jsme se po roční odmlce vydali opět na tradiční turnaj v malé kopané do Malince. I když jsme
družstvo sestavili na poslední chvíli, tak jsme překvapivě obsadili 2. místo. Potvrdili jsme tak, že se nám na
turnajích v Malinci daří.
29. 11. 2014 se konal jako každým rokem předvánoční turnaj v malém florbale v Přešticích. A do třetice
jsme obsadili na turnajích v roce 2014 2. místo. Nad naše síly byl pouze tým Flyers Sušice.
Po celý rok 2014 (2013/2014, 2014/2015) nastupuje florbalové družstvo FBC Nezdice v Bohemia lize
malého florbalu v Plzni. (rozsáhlejší článek o FBC Nezdice v dalším vydání).
Sestava pro sezónu 2014/2015
Brankáři: Sláma Jan, Drda Petr
Hráči: Dietl Marek, Mařán Martin, Matoušek Jan, Langmajer Petr, Tikal Václav, Bořík Miloslav ml., Bořík
Miloslav st., Vlček Pavel, Vávra Michal, Hořký Miloslav
Momentání tabulka BLMF 3.liga divize II

Do konce základní části zbývají poslední dva turnajové dny a boj o co nejvýhodnější pozice do vyřazovací
části je velice vyrovnaný.
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Co plánuje TJ Nezdice v roce 2015
Rok 2015 byl zahájen 1. ledna, kdy se v areálu TJ Nezdice sešli účastníci tradičního novoročního pochodu.
V posledních letech tradiční výstup na Taneček byl zpestřen na samém vrcholu, kdy účastníky vítali dvě
velké dřevěné sochy čerta a Káči.

Sraz účastníků novoročního pochodu na hřišti TJ Nezdice
ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O ZDRAVÝ POBYT V PŘÍRODĚ :

6. 4. 2015 Velikonoční pochod 2015 (výšlap na Černou Skálu)
4. 7. 2015 Nezdice Cup 2015 (turnaj v malé kopané)
28. 9. 2015 Svatováclavský pochod

Hodnocení a shrnutí hasičské sezony 2014
Soutěžní rok 2014 začal, jak již bývá zvykem posledních let svým vrcholem. To jest okrskovou soutěží.
Letos soutěž proběhla ve slavnostním duchu, jelikož se konala ve Vřeskovicích, kde místní SDH slavilo 120
let od svého založení. Nutno dodat, že oslava se jim povedla jak soutěžně, kdy jejich tři týmy obsadili první
tři příčky, tak i kulturně. Dá se tak říci, že mezi hostujícími týmy jsme skončili na místě prvním. Při neúčasti
SDH z Borov a Třebýcinky, tak za námi na 5. místě skončilo Červené Poříčí. I přesto, že se nám moc
nezadařilo, tak za doprovodu malé kapely ZŠ Švihov pod vedením pana Babky, to bylo příjemně strávené
odpoledne.
Loni jsme začali spekulovat, zda bychom i u nás mohli uspořádat hasičskou soutěž. Již za půl roku 21.
6.2014 se naše myšlenky povedlo zrealizovat. Příprava na tuto akci byla náročná, ale společným úsilím jsme
to zvládli. První poděkování patří panu Duchkovi, který nám poskytl areál TJ Nezdice. Celý areál jsme
řádně posekali a upravili, dokonce i sociální zařízení vybudovali. Samotná soutěž probíhala hladce,
vzhledem k tomu, že se z mnoha pozvaných týmů dostavili pouze ženy SDH Třebýcinka a muži z Borov, tak
jsme se dohodli na dva soutěžní pokusy, z čehož se počítal pouze ten lepší. Velkým plusem této soutěže byla
účast nejen třech týmů z Nezdic, ale hlavně i družstva žen, které předvedlo velmi dobré oba pokusy.
V konkurenci zkušených žen z Třebýcinky to bohužel na víězství nestačilo, ale přesto za oba dokončené
útoky patří ženám pochvala. Výborným výkonem se prezentovala v uvozovkách nezdická stará garda, které
jen těsně uniklo druhé místo. V nultém ročníku nezdického hasičáku se z vítězství zaslouženě radovalo
družstvo SDH Borovy. Nezdice 1 a Nezdice 2 se umístili na 2 respektive 4 místě. Důležitější než výsledky
byl však samotný fakt, že se nám soutěž podařilo znovu po x letech v Nezdicích uspořádat. Samozřejmě by
4

nešlo uskutečnit tuto akci bez podpory a přispění Obce Nezdice a TJ Nezdice. Dále bychom chtěli
poděkovat Zahradnictví Přemysl Písař, Řeznictví Gruszka, Aktivios Jižní Plzeňsko, Dumet ZNZ s.r.o.
Přeštice a CSK AGRO zemědělská technika Přeštice, kteří nám přispěli věcnými dary a doufáme, že i
v dalších letech nám zachovají svoji přízeň. A v neposlední řadě patří poděkování rovněž panu Bradovi
s panem Nyklesem, kteří se ujali rozhodcovské činnosti, panu Langmajerovi, že nám celý den ozvučil a
manželům Zábranovým, že jsme měli co pojíst a popít. Po skončení hlavní soutěže probíhala ještě
dovedností soutěž, do které se zapojili i diváci. Mezi necelými 50 soutěžícími nakonec zvítězil náš Pepa
Hořký mladší. Tak to byl nultý ročník nezdického hasičáku, za jehož název vděčíme Kubovi Loulovi, který
bez velkého přemýšlení název záhy vymyslel.
Již o týden později tedy 28. 6. 2014 jsme se po roční odmlce vydali na Kolineckýsrandamatch. Mezi 16
účastníky obsadili naše týmy 12. a 13. místo. Ovšem večerní program nám přinesl i umístění jak se říká na
bedně. Pivní štafeta ve složení Véna Tikal mladší, Václav Tikal starší, Honza Kaše a Pepa Hořký mladší
obsadila třetí místo. Bohužel na podobný výsledek i v samotné hasičské soutěži nemáme zatím dostatečně
konkurenceschopné zařízení. Což se naplno projevilo 12. 7. 2014 na soutěži o Pohár starosty Červeného
Poříčí. Již před samotným startem soutěže, jsme museli naši mašinu odstavit. S vypůjčenou stříkačkou se
nám zadařilo. Ženy závod opět úspěšně dokončili. Sice na předposledním 4. místě, ale v jejich nováčkovské
sezoně jde o to, aby útok úspěšně dokončili, což se jim vždy podařilo. Navíc si myslím, že se jim hlavně
podařilo hodně lidí překvapit, že se vůbec dali dohromady. Doufejme, že jim to vydrží i nadále. Obě
družstva mužů předvedla zatím svoje nejlepší dosavadní výkony. Konkurence byla ovšem neúprosná, čas
vítězných Ostřetic 22:96 hovoří za vše. 6. a 7. místo z 8 sice nevypadá nejlíp, ale se samotnými výkony jsme
mohli být spokojeni. To se bohužel nedalo říci o poslední soutěži v Borovech. 16. 8. 2014 si jistě zapamatují
dva nejmenovaní občané Nezdic, ovšem do historie nezdického SDH se nijak výrazně nezapíše. Soutěž nám
nevyšla snad po všech stránkách. Pravda, že jsme obsadili 2. místo, ale ztráta na vítězný domácí tým byla až
příliš velká. Pořadí uzavřel mírně indisponovaný tým z Červeného Pořící.
Se soutěžní hasičskou sezonou jsme se tak nerozloučili příliš šťastně. Celkově výsledky a výkony
nelze hodnotit příliš pozitivně, co se družstva mužů týká a to už z jakýchkoli důvodů na kterých musíme
řádně zapracovat. Dvě zásadní věci se nám v roce 2014 však povedli. Soutěž nezdický hasičák a sestavení
závodního družstva žen. Poslední velké poděkování patří ještě Mildovi Stachovi za hodiny strávené údržbou
a opravami naší mašiny. Rok 2014 definitivně uzavřela výroční valná hromada, která se konala 17.1.2015
v místním hostinci u Trnků, kde někteří naši zástupci obdrželi malou pozornost od zástupců SDH Červené
Poříčí za pomoc při dětské soutěži Plamen. Doufejme, že rok 2015 bude po všech stránkách úspěšný.
(proslov velitele družstva SDH Nezdice Miloslava Hořkého z VVH)

foto všech účastníků Nezdického hasičáku 2014
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Ohlédnutí za rokem 2014 – divadelní spolek Tradeáši z Nezdic

Foto z divadelního představení pohádky „ O bídě v tabatěrce“.
1. 2. proběhla členská schůze svolaná kvůli plesu. Dohodli jsme se, že kapela bude Žužlan z Lužan. Týden
před bálem 23.2. jsme zvali v kostýmech po vsi. 10 cirkusáků s medvědem dělalo po vsi příjemný rozruch .
Akce splnila účel a o to šlo. Samotná příprava bálu proběhla jako vždy skvěle jakož potom i celý bál.
Skvěle jsme se pobavili a to je dobře.
25. května jsme se jako spolek zúčastnili na výzvu přeštických vodáků akce Čištění řeky Úhlavy. Sešlo se
12 občanů. Zástupci Tradeášů, mladí členové SDH, jeden včelař a jeden novopečený otec. Stáří účastníků od
4 – 56 let. Prodírali se zarostlým břehem a pomáhali břehům řeky od toho co tam jiní milovníci přírody
nechali, anebo co přinesla voda. Jen by měla akce proběhnout, dokud nebyly břehy zarostlé. Dokonce bylo i
občerstvení. Tak takhle nějak to napsala naše pravidelná korespondentka Helena Plincelnerová do všech
světových deníků.
S výběrem divadla jsme tradičně tápali do poslední chvíle. Jak se později ukázalo Andulka Nyklesová
s Ilonkou měly při výběru šťastnou ruku. Přestože opět pohádku byl to milý, zábavný a v podstatě netradiční
příběh stále nespokojené bídy, propletený charaktery jednotlivých postav, kde hlavní sílu opět prokázala
láska. Večerní premiéra proběhla 27. 6. a o pouti se hrálo 6.7.
Dokonce nám letos přálo i počasí a obě představení byla hojně navštívena. Pohádku jsme potom ještě sehráli
po delší době opět 17.8. v Kokořově 28.9. ve Lhovicích , 1.11. v Dolanech. Povedlo se nám to pokaždé,
přestože došlo během roku k několika alternacím.
26. 7. se konal již 13 ročník Nezdické neckyjády, který se tak
nepovedl jako ročník minulý, ale plavidla byl zase pěkná. Sešlo
se nás celkem 13 plavidel. Organizaci měli na starosti Honza
Kaše a Jirka Štich ml. Večerní posezení při kytaře nám přerušil
na chvíli déšť a tak se pan Martin Houška se svoji kytarou
přemístil do sálu a my samozřejmě s ním. Skvěle jsme se opět
pobavili ostatně jako pokaždé, když se sejdeme.
Putováním za Princeznou ze mlýna jsme se spolu s dětmi
rozloučili s prázdninami. 30.srpna. Putování bylo zajímavé,
pěkně připravené leč jaksi pro některé děti a jejich rodiče dlouhé.
Putování připravili zase skvěle Pepa a Honza Hořkých. Celkem
se zúčastnilo 75 dětí s doprovodem i bez doprovodu. Závěrečné
setkání všech účastníků a strašidel již zastihla studená a hluboká
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Slečna Lucie Plincelnerová líčí
představitelku hlavní role paní Lenku
Hochmannovou .

noc a tak přišel k duhu jak plápolající oheň, tak zahřívací nápoje. Prostě - zase se nám to zase povedlo. Jen
ta zima kdyby už večer taková nebyla.
Podzimní plískanice se nekonali a tak jsme na svých dvorcích museli pořád sekat trávu. A do toho jsme
měli naplánovanou Drakiádu. Ta proběhla 5.10. Vítr nebyl draci oproti loňskému roku nelítali. Lítali jen
tatínkové a dědové z kopce do kopce Nakonec se sešlo 11 draků a dvě dračice Jitka
Polívková a Ilonka Přibáňová.
A to je tak v kostce výčet toho co jsme pořádali. A na závěr bych chtěl Vám všem,
tak jako každý rok, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli v letošním roce na
činnosti našeho spolku z hloubi duše poděkovat. Nikoho jmenovat nebudu, ti kteří
pomáhali táhnout tu pomyslnou káru to vědí a ti co se vezli také.
Sluší se poděkovat také Obecnímu úřadu za finanční podporu. Spolupráce s TJ
Nezdice byla doufejme k oboustranné spokojenosti dobrá a děkujeme za vytvořené
podmínky pro naší činnost. Pak dále panu Karlu Prokopovi za uložení kulis.
Úplně na závěr bych rád poděkoval i manželům Zábranovým za zajištění
občerstvení na většině našich akcí.
( Josef Plincelner)

Divadelní nápověda
paní Maruška Hořká

Včelaři v Nezdicích
Včelařství patří mezi nejstarší obory lidské činnosti na Zemi. V ČR je evidováno asi 51 tisíc zájmových
včelařů s 603 000 včelstvy. Tito včelaři jsou sdruženi v jednotlivých včelařských spolcích. tzv. ZO ČSV,
které jsou zastřešeny celostátním svazem včelařů. ČR patří mezi státy s nejvyšší organizovaností chovatelů
včel na světě.
V Nezdicích je celkem 12 zájmových včelařů, kteří chovají 77 včelstev a jsou členy ZO ČSV Švihov. Jsou
to tito včelaři: Drda Václav - 8 včelstev; Drda Stanislav - 6 včelstev; Bešta Zdeněk – 3 včelstva; manželé
Duchkovi – 8 včelstev; Plincelner Josef - 7 včelstev; Šťastný Jan - 7 včelstev; Štich František -7 včelstev;
Žák František -7 včelstev; Tikal Václav ml. - 4 včelstva; Tikal Václav st. - 8 včelstev.
Nesmíme zapomenout na včelaře, kteří již nežijí. Jaroslav Vránek, Jan Bočan, Tomáš Kadlec, Jan Drda
Josef Tančouz, řídicí místní školy Matěj Hořký, Václav Lucák, Josef Štajner, Gustav Bešta, Antonín
Duchek. Včelaření zanechali Jan Brada a Jan Pecl. Ukazuje se, že v Nezdicích byl a je chov včel velmi
oblíbeným koníčkem. Vyžaduje lásku ke včelám a hlavně odbornou znalost. Přináší radost, když včelař
pozoruje život včel v úlu. Přináší ale i bolest a smutek, zapříčiněný hlavně nemocemi včel. To zastihlo
včelaře v roce 2014, kdy nastal v ČR kalamitní úhyn včelstev způsobený nemoci tzv. Varroa destruktor
neboli kleštík včelí, brouka přežívající na včelách. Ten způsobil v loňském roce opravdu destrukci včel.
Hovoří se o úhynu až 200 000 včelstev. Tento hromadný úhyn zatím dle dostupných informací nás nezdické
včelaře nepostihl. Ale nepředbíhejme. Moudřejší budeme až po první jarní prohlídce. Proto přejme našim
včelám hodně zdravých a bohatých letů za snůškou a ony se nám odvděčí vysokými výnosy medu.
( Tikal Václav)

Ocenění pana Václava Tikala
V pátek 9. 1. 2015 převzal z rukou starosty města Švihova
pana Václava Petruse ocenění za svoji práci v Českém svazu
včelařů pan Václav Tikal z Nezdic.
Blahopřejeme.
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Žijí mezi námi
V našem občasníku Vám budeme přinášet informace o
našich spoluobčanech, kteří jsou nejen nadprůměrně aktivní,
ale současně reprezentují naši obec. Mnozí z nás asi ani
neví, že jedním z nich je 18tiletý Jiří Štich, který se již
několik let věnuje zajímavému sportu a dosahuje v něm
vynikajících výsledků. Tím sportem je Silový trojboj. Jirka
se mu věnuje 3 roky, z toho 2 roky závodně. Jeho dvorní
posilovnou je Fitness V Přešticích pod kostelem, kde trénuje
4 x týdně. Zájem o sport a vytrvalé cvičení Jirkovi přineslo
nejednu radost.
Jirka je dorostenecký mistr západních Čech za r. 2014.
Jeho největší úspěch je určitě 1. místo na Mistrovství ČR
v kategorii RAW – bez vybavení, ve váze do 93 kg. Současně je nutné říct, že mladý sportovec je držitelem
rekordu ČR ve dřepu s činkou, která vážila neskutečných 197,5 kg. Klobouk dolů a obrovská gratulace
k tomuto rekordu. Díky výborným výkonům se dostal do kvalifikace na ME v Plzni, které se bude konat od
21. 3. do 28.3. 2015, kde Jiří Štich jako jediný zastupuje ve své kategorii ČR. Všichni mu držíme palce a
přejeme, aby kvalifikace dopadla co nejlépe. Samozřejmě tento sport není zadarmo a tak Jirka rád uvítá
každého sponzora. Velmi si vážíme jeho sportovního zájmu a věříme, že i v jeho mladém věku může být
příkladem pro ostatní a přejeme mu hodně radosti ze sportování a hodně úspěchů.
Co je to silový trojboj?
1. dřep s činkou, kterou si odejme ze stojanu, udělá krok vzad a na povel start provede s činkou klasický dřep
s podmínkou, že kyčelní kloub musí být níže než kolenní kloub.
2. benchpress – závodník v leže na lavici vyjme činku ze stojanu a na povel start ji spustí na hrudník a na povel Tlak
činku vytlačí zpět do napnutých rukou. V tomto případě Jirka Š. zvednul činku 127,5 kg !
3. mrtvý tah – činka leží na zemi a závodník ji uchopí a zvedá do vzpřímeného postoje – v tomto případě má Jirka Š.
v rukou 200 kg !

( Roman Plachý)

5. ročník soutěže amatérských fotografů „Přešticko ve fotografii“

vítězný snímek „Cestou, necestou“
slečny Lucie Svobodové

V dubnu 2014 vyhlásil Mikroregion
Přešticko již pátý ročník soutěže
amatérských fotografů „Přešticko
ve fotografii“. V letošním roce byly
vyhlášeny dvě soutěžní kategorie a to „
Život
v našem
regionu
aneb
fotografujeme
lidi
v našem
mikroregionu „ a „ Ostatní“. Dne
30. září byla fotosoutěž ukončena
a 2. října se sešla hodnotící komise
ve složení: Josef Kubát, Ing. Jiří Běl,
slečna Lucie Svobodová
Mgr. Antoní Kmoch, Josef Kastner
první zprava
a Petr Vacek. Úkol to byl nelehký,
protože se sešlo 52 snímků od 20 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 2014 v 17:00 hodin v Domu historie Přešticko.
V kategorii do 15 let z devíti soutěžících zvítězila Lucie Svobodová
z Nezdic se snímkem „Cestou, necestou".
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Evidence obyvatel
Nezdice mají k 31. 1. 2015 dle evidence obyvatel 210 obyvatel.
Z toho je : 96 mužů
a 114 žen
Průměrný věk obyvatel Nezdic je 43 let.
Průměrný věk mužů je 44 let.
Průměrný věk žen je 42 let.
Nejstarší obyvatelem Nezdic je paní Růžena Beštová, o půl roku
později se narodil pan Jan Berka.

V letech 2013-2014 se narodili:
18. 5. 2013 - Maruška Kadlecová
30. 11. 2013 -Samuel Raschta
2. 12. 2014 - Tomášek Touš
Vítáme vás na světě!

V letech 2013 – 2015 jsme se navždy rozloučili:
s panem Jiřím Andrlíkem
s panem Josefem Tančouzem
s paní Jarmilou Sudovou
s paní Marií Mečlovou
s panem Janem Drdou
a s paní Josefou Holoubkovou

Blahopřejeme
V letošním roce oslaví významné životní jubileum:
paní Anna Schejbalová
paní Helena Šťastná
paní Marie Pekárnová
a pan Jaroslav Zábran
Zastupitelstvo obce přeje všem jmenovaným pevné zdraví, hodně
štěstí, jasnou mysl
a mnoho osobní pohody do dalších let.

V letech 2013 -2015 se k nám přistěhovali:
do domu č. p. 81 pan David Cibulka
do domu č. p. 64 paní Lucie Prosserová s dcerou Zuzankou
Ježkovou
do domu č. p. 100 paní Kadlecová Ludmila se synem Jeníčkem
do domu č. p. 75 paní Jana Trefancová se synem Pavlíkem
do domu č. p. 99 paní Sedláčková Jiřina
do domu č.p. 45 paní Iveta Kaiserová
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Kronika obce rok 1941
Zima v roce 1940/41
byla
velmi
krutá,
zejména leden a únor.
11. Ledna na příklad
bylo u nás naměřeno –
29 °C, v Zeleném - – 29
°C, v Lužanech dokonce
– 37 °C. V lednu napadlo
nebývalé množství sněhu
a vítr způsobil mocné
závěje. Německými úřady
bylo přísně nařízeno, že
silnice
musejí
býti
udržovány ve sjízdném
stavu. Proto byla v
obcích
pracovní
povinnost pro muže, kteří
museli sníh prohazovat.
Naši občané museli
chodit prohazovat sníh
až k Loupensku, ač této
silnice z Nezdic nikdo
nepoužívá, ale leží na
katastru
obce.
Za
prohazování se platilo 2
Kč na hodinu. V únoru
byl led na Úhlavě silný
až 40 cm. Pamatuji se,
tenkrát jsem působil ve
Kbele, jak jsme se z jara
divili tomu, že stromy při
silnici Kbel-Malinec byly
od zajíců ohryzány až v
korunách. Tak vysoké
totiž byly tehdy závěje a
prohazováním sněhu se
zvýšily.

Kostel sv. Prokopa v Nezdicích žije
Obnovení svatebních obřadů
Máme velkou radost, že se do této významné a
krásné kulturní památky opět vrací život.
V sobotu 16. srpna 2014 se konala znova po
dlouhých 47 letech v kostele sv. Prokopa svatba.
Oddáni byli Jitka Polívková a Marek Dietl.
Novomanželům přejeme hodně lásky a štěstí na
cestě do společného života.

Koncerty v kostele v roce 2014
V rámci Evropského festivalu duchovní hudby
ŠUMAVA-BAYERISCHER WALD, se konal v pátek
9. k větna 2014 koncert dvou dětských pěveckých
sborů z Klatov Berušky a Sedmikrásky.
Jedná se o nesoutěžní setkání pěveckých sborů, instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky a Německa, ale i dalších
evropských zemí.
Na tradičním Adventním koncertu, který se
uskutečnil v
sobotu
7.12.2014 přijali pozvání
muzikanti "MUSICA IMPERFEKTA" z Klatov
vedené panem Jaroslavem Pletichou.

V rámci 22. ročníku festivalu Haydnových
hudebních slavností v úterý 16. září
2014 vystoupilo Sojkovo kvarteto s hostem
Josefem Lászlem,

Veřejná sbírka na obnovu obrazů křížové cesty v kostele
Jedná se o čtrnáct obrazů, které jsou značně poškozené, včetně větších trhlin, které
bylyzajištěny izolepou. Uvolněná plátna byla připevněna napínáčky. Rovněž
poškození rámů, je značné (nečistoty, dřevokazný hmyz, atd.). Celkový stav obrazů
křížové cesty je velmi kritický a hrozí nenávratné zničení. Z tohoto důvodu 1. září
2014 vyhlásila Obec Nezdice veřejnou sbírku. Konání veřejné sbírky bylo řádně
oznámeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, který vydal osvědčení o konání sbírky
pod číslem jednacím VVŽÚ/9084/14 dne 24. 7. 2014. Stav sbírky k 1.3.2015 je
19 841,78 Kč.
Způsob provádění sbírky:
shromažďováním příspěvků na bankovním účtu 107-7948210207/0100 zřízeném výhradně pro tento účel.
• pokladničkou, které je k dispozici v kanceláři OÚ Nezdice.
Děkujeme všem za příspěvek.
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Výroba adventních věnců v sobotu 29. listopadu 2014
od 14,30 hod v klubu dětí na společnou

Tradiční zpívání u vánočního stromu v sobotu 20. 12.
2014 od 18 hodin

Ohlédnutí vánoční charitativní sbírka „
Daruj hračku“
V prosinci 2014 uspořádal OÚ Nezdice vánoční charitativní sbírku pro
děti z Klokánku v Janovicích nad Úhlavou. V pondělí 22. prosince
2014 osobně předal pan Roman Plachý dárky dětem. Všem dárcům
hraček velmi děkujeme a přidáváme pozdrav dětí z Janovic.
11

Začíná letní semestr Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)
Již od podzimu 2011 se konají pravidelné zajímavé přednášky v rámci Univerzity třetího věku. Senioři
z Nezdic a okolí si tak mohou na půdě OÚ Nezdice pod vedením. VU3V se svým tématem Svět okolo
nás přináší poznávání v různých oblastech od filozofie, přes odívání, historii až po čínskou medicínu či
myslivost. Již šest semestrů úspěšně zakončilo již patnáct studentů (z celkového počtu 46 studujících
ve 4 střediscích) z konzultačního střediska Přeštice a Nezdice. Na závěr každého univerzitního studia čeká
úspěšné absolventy promoce. Ve čtvrtek 15. ledna 2015 se jí zúčastnili i naši studenti VU3V v aule České
zemědělské univerzity v Praze (viz. foto).
Letní semestr , který začal 2.3. 2015 se bude věnovat zajímavému tématu Barokní architektura
v Čechách. Přednášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si
můžeme prohlédnou v Čechách. Po úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších
zástupců se budou přednášky postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje –
Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.
Semestrální výuka probíhá v zasedací místnosti OÚ Nezdice :
Hodina je vždy v pondělí od 9,30 hod. – 11,00 hod ( 2.3. , 16. 3., 30. 3., 13.4. a 20.4.2015)
.

15.1.2015 v aule v Praze absolventi VU3V z Nezdic z leva:
paní Helena Duchková, Ing. Josef Netrval z Dolní Lukavice,
Ing. Josef Nykles,
paní Miloslava Mečlová, paní Anna
Stőberlová.

Přijďte, těšíme se na Vás.

Ing. Josef Nykles přebírá „Osvědčení o absolutoriu
Univerzity třetího věku“ při Provozně ekonomické
fakultě České zemědělské univerzity v Praze.

Tříkrálová sbírka 2015
V neděli 4. ledna 2015 proběhla, tak jako všude
a jako každý rok, i v Nezdicích Tříkrálová sbírka.
V letošním roce se vybralo úžasných 9 759,- Kč.
Všem dárcům děkujeme a zejména děkujeme
koledníkům
Lucince
Svobodové,
Martinovi
Svobodovi, Vašíku Žákovi, Terezce Gruszkové,
Jeníku Kadlecovi, Tobíku Gruszkovi a Matýsku
Žákovi. Velké poděkování patří i tříkrálovému
doprovodupaní Stanislavě Žákové, panu Janu
Kadlecovi a Janu Kuklovi.
Koledníci a manželé Jitka a Václav Berkovi Nezdice č. p. 30
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Obecní knihovna

Knihovna je otevřena každý pátek od 17.00 do 18 hod.

V roce 2014 jsme získali z rozpočtu Ministerstva kultury ČR dotaci ve výši 35 tis. Kč na vybavení
a „virtuální otevření“ knihovny, které umožní přístup pro čtenáře knihovny 24 hod denně, sedm dní
v týdnu. Díky této on-line službě si mohou uživatelé v klidu domova zajistit rezervaci vypůjčených knih,
podívat se, jaké novinky knihovna nakoupila. Pokud zde požadované tituly nejsou, mohou si čtenáři knihy
objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
Z dotačních prostředků jsme zakoupili: jednu počítačovou sestavu
(počítač, monitor, klávesnice, myš) včetně operačního systému
Windows a Microsoft Office, jeden USB skener pro snímání
čárkových kódů, jednu laserovou tiskárnu, pracovní stůl pro
knihovnici včetně pracovní židle.

Dále jsme nechali nově potáhnout
stávající židle pro čtenáře a zavedli
do knihovny internetové připojení.
Celkové náklady na provoz knihovny v roce 2014 byly 85 tis. Kč.
V průběhu uplynulého roku proběhlo 1 856 výpůjček knih a časopisů.
Knihovna nabízí všechny žánry a každý čtenář si jistě najde něco
zajímavého. Knihovna je stálým odběratelem Vlastivědného sborníku
jižního Plzeňska Pod Zelenou Horou. V roce 2014 jsme zakoupili 31 ks
nových knih a mimo jiné i druhé vydání encyklopedické publikace s
regionální tematikou Pošumavské pivovary, která zachycuje detailní historii
50 pivovarů a pivovárků, které na Šumavě a v Pošumaví (v regionu Sušicka
a Klatovska) vařily pivo ještě po zrušení propinačního zákona v roce 1869.

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
Pá 8.00 -12.00 17.00 - 18.00 hod

Výměna šoupat a hydrantů na
vodovodní síti
V lednu 2014 jsme podala Obec Nezdice již podruhé žádost o dotaci
z Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova na
výměnu starých nefunkčních šoupat a hydrantů. Žádali jsme o 300 000
Kč, nakonec jsme získali 200 000 Kč . Jistě se shodneme, že vodovodní
řad je za hranicí životnosti a je potřeba se zaměřit postupně na jeho celkovou obnovu. Funkční šoupata při
poruše na vodovodním řadu tak umožní odstavit jednotlivé větve vodovodu a bude tak zajistěn větší
komfort pro obyvatele neboť při poruše bude odstavena jen nezbytná část obce ( zavře se např. jen jedna
větev) a zajistí se tak zároveň úspora pitné vody ( nemusí se vypouštět voda z celého systému ) . Funkční
hydranty opět zajistí požární ochranu obce a dále budou sloužit k odkalování vodovodního řadu. Celkové
náklady výměny činily 603 tis. Kč.
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Výměna vodoměrů
Dalším velkým problémem je výměna vodoměrů. Dle zákona o Vodovodech a kanalizacích se musí
vodoměry obměňovat každých 6 let. Při poslední prohlídce bylo zjištěno, že mnoho nemovitostí má
vodovodní přípojky ještě v železe a tyto přípojky jsou již rezavé a propouštějí vodu, ventily před i za
vodoměrem jsou nefunkční a nelze s nimi hýbat. Výměnu vodoměrů sice hradí obec, ovšem ventily před i za
vodoměrem jdou za majitelem nemovitosti stejně jako výměna starých železných přípojek za nové. Výměna
vodoměrů na staré železné přípojky není možná. Upozorňujeme proto majitele nemovitostí, že pokud
nebudou ventily funkční a dojde k havárii, podle nového zákona, jdou veškeré ztráty vody za
majitelem nemovitosti.

Cesta na vodojem
Již v roce 2013 jsme oslovili všechny vlastníky dotčených pozemků a po několika jednáních se sešli na
místě s geodetem. V roce 2014 všech šest vlastníků ( paní Marie Hořká, paní Zdeňka Fořtová, paní paní
Blanka Peclová, paní Marie Pekárnová, pan Josef Mlynařík, pan Václav Motlík) prodali obci za
symbolickou cenu ( celkem 1 084 Kč) část nebo celé své pozemky. Od Lesů České republiky, s.p., Lesní
správa Přeštice, jsme získali souhlas, že můžeme využívat lesní pozemek k přístupu k vodojemu.
Všem zúčastněným děkujeme za vstřícnost.

Dokončení opravy budovy úpravny vody
V roce 2014 byly dokončeny poslední plánované úpravy na objektu vodárny. Jistě jste si všimli nového
nátěru na fasádě, natřeny jsou i parapety a okapy, nově je opraveno i vstupní schodiště. Do budoucna zbývá
vyřešit ještě nové oplocení kolem celého objektu vodárny, které je také již na hranici své životnosti. Ovšem
vzhledem k rozloze pozemku se předpokládá nové oplocení ve výši cca 200 tis. Kč. Možná stojí za úvahu,
zda je nutné oplocení v takovém rozsahu.

Úřad pro zastupování státu hledá vlastníky pozemků
ÚZSVM zveřejňuje seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně
identifikovaný, tzv. neznámý vlastník. Vyzývá vlastníky, aby se přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM.
k.ú.

podíl

právní vztah

výměra

druh pozemku

parcela

LV

Nezdice nad Úhlavou

Bočanová Anna

1/11

vlastnické právo

232

trvalý travní porost

139/3

453

Nezdice nad Úhlavou

Bočanová Anna

1/11

vlastnické právo

42

ostatní plocha

140/18

453

Nezdice nad Úhlavou

Bočanová Anna

1/11

vlastnické právo

555

ostatní plocha

140/1

453

Nezdice nad Úhlavou

Bočanová Anna

1/11

vlastnické právo

926

ostatní plocha

140/5

453

Nezdice nad Úhlavou

Duchek Tomáš

2/40

vlastnické právo

156

ostatní plocha

181/10

456

Nezdice nad Úhlavou

Duchek Tomáš

2/40

vlastnické právo

594

trvalý travní porost

181/42

456

Nezdice nad Úhlavou

Běl František

1/21

vlastnické právo

783

trvalý travní porost

270/33

457

Finanční zdraví obce Nezdice – jak si stojíme?
Příjmy obce v roce 2014 po konsolidaci
Výdaje obce v roce 2014 po konsolidaci
Přebytek roku 2014

2 941 644 Kč
2 400 752 Kč
+ 540 892 Kč

K 31. 12. 2014 vykazovaly běžné účty obce sumu 29 593,83 Kč, spořící účet obce 950 608,04 Kč
pokladna obce 16 836,00 Kč, účet Fondu obnovy vodovodu a úpravny vody 96 503,75 Kč a účet Veřejné
sbírky 19 841,44 Kč.
Obec nesplácí žádný úvěr, hospodaří bez dluhu.
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Přehled přijatých dotací roku 2014
akce
Oprava šoupat hydrantů
Modernizace knihovny
Veřejně prospěšné práce pan Hřebec
Veřejně prospěšné práce pan Hrdonka
Volby do Evropského parlamentu
Volby do zastupitelstva obce
Celkem

poskytovatel
Plzeňský kraj
Ministerstvo kultury
Úřad práce ČR
Úřad práce ČR
Plzeňský kraj
Plzeňský kraj

výše dotace
200 000 Kč
35 000 Kč
79 158 Kč
68 340 Kč
18 500 Kč
21 000 Kč
421 998 Kč

Bližší informace k hospodaření obce budou zveřejněny v Závěrečném účtu obce za rok 2014, který bude po
dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce OÚ Nezdice a zastupitelstvo obce má povinnost ho schválit do 30. 6.
2015 na svém veřejném zasedání.
Příspěvek na činnost spolků v obci
Spolek název
Sbor SDH Nezdice
Divadelní spolek Tradeáši z Nezdic
TJ Nezdice , oddíl florbalu

2014
10 000 Kč
10 000 Kč

2015
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Vodné 2015
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání schválilo cenu vody na rok 2015 ve výši 32 Kč/ m3 s
DPH a pevná roční složka za vodoměr je 230 Kč s DPH pro rok 2015, kterou platí každý, kdo je napojen na
vodovodní řad.

ODPAD – KAM S NÍM ?
druh odpadu

papír – modrý
kontejner

umístění kontejneru

co do kontejneru patří

u prodejny potravin COOP
v horních Nezdicích u č.p. 9

u prodejny potravin COPP
sklo – zelený kontejner
v horních Nezdicích u č.p. 9

textil – bílý kontejner

drobná elektrozařízení
použité inkoustové
cartridge a laserové
tonery z tiskáren

u prodejny potravin COOP

v budově OÚ, v přízemí na
chodbě, hned za vstupními
dveřmi
v budově OÚ, v přízemí na
chodbě, hned za vstupními
dveřmi
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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.
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!
Sběr starého šatstva, bot, bytového textilu,
módních doplňků a hraček, textilie do nového
kontejneru vkládejte čisté a v zavázaných
igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe
svázané po párech.
baterie, starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné
počítačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač.
použité inkoustové cartridge a laserové tonery z
tiskáren

Svoz plastů a PET lahví
Obec Nezdice ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s. pořádají v pondělí 25. 5.
2015 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
Obec Nezdice ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby
a.s. pořádají Svoz objemných odpadů a textilu z komunální sféry.
V pátek 22. 5. 2015 budou přistaveny kontejnery v těchto místech:
u mlýna
kontejner na objemný odpad
u hasičské zbrojnice
kontejner na objemný odpad
kontejner na staré věci z domácnosti (nábytek, koberce, lina, WC,
umyvadla atd.)
u Peclů č.p.9
kontejner na objemný odpad
V pondělí 25. 5. 2015 budou tyto kontejnery odvezeny.

Obecní kronika rok 1941:
„Protože
obecní
cesty
potřebovaly nutnou opravu a
obecní finanční prostředky
nestačily, bylo rozhodnuto,
aby občané dodali na cesty
kámen zdarma a to podle daně
pozemnosti a živnostenský
předepsanou jim na rok 1941.
V případě nedodání kamene
byl
občan povinen tento
zaplatit a to 30 Kč/ m3.“

Sběr problémových (nebezpečných) odpadů
Obec Nezdice ve spolupráci se Svazkem obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství pořádá ve dnech:
Jarní termín: čtvrtek 28. květen 2015
Podzimní termín: říjen 2015 (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.

Sběr kovu
– budou svážet místní hasiči o víkendu 23. -24. 5. 2015
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Kronika obce rok 1981:
Národní výbor dostal nařízení
snížit intenzitu
veřejného
osvětlení na 25% a sledovat
dodržování
stanoveného
limitu. To bylo na začátku
roku. Protože během roku
došlo k jeho překročení, musel
národní výbor vypnou veřejné
osvětlení v celém obvodu na
6 týdnů. Při překročení limitu
elektrické energie je finanční
postih funkcionářů národního
výboru v částce 4 Kč za
překročenou 1 KW. Další
problém je vyvážením septiků.
Protože byly sníženy limity
nafty, odmítlo JZD septiky
vyvážet.

Biologicky rozložitelný odpad – jako dosud si bude likvidovat každý občan sám na svém vlastním
pozemku. S tímto odpadem obec nikdy žádný problém neměla.

Komunální odpad
Připomínáme, že obec Nezdice má platnou vyhlášku č. 2/2014 (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.“
Sazba poplatku pro rok 2015:
1 x měsíčně
1 x 2 týdny
1 x týdně
kombi svoz

1 000 Kč
1 700 Kč
2 400 Kč
2 100 Kč

Během roku si můžete zakoupit známku na jednorázový svoz, která stojí 200 Kč a je k dispozici na OÚ
Nezdice do 31. 12. 2015.
Všem občanům děkujeme za spolupráci při péči o naše společné životní prostředí bez odpadků a jedů
z našich komínů.

Jak třídíme?
množství odpadu je uvedeno v tunách

druh odpadu

2014
1,76
1,29
2,39
34,15

papír
sklo
plasty
komunální odpad

2013
1,44
1,04
2,53
37,05

Kolik stojí odpadové hospodářství?
Příjem - místní poplatek
Příjem - odměna od EKOKOMU
Celkem příjem
Likvidace odpadu
Celkem výdaj
Rozdíl

2012
1,65
0,72
4,4
37,92
uvedeno v Kč

2014
133 245 Kč
19 417 Kč
152 662 Kč
188 351 Kč
188 351 Kč
- 35 689 Kč

2013
130 700 Kč
17 681 Kč
148 381 Kč
235 912 Kč
235 912 Kč
- 87 531 Kč

2012
130 984 Kč
31 827 Kč
162 811 Kč
198 547 Kč
198 547 Kč
- 35 736 Kč

Informace o kontrole komínů
V sobotu 21. 3. 2015 bude obec Nezdice obcházet kominík pan Radek Tureček z Dolní Lukavice. Čištění a
vymetení jednoho komína bude stát 200 Kč + 21% DPH = 242 Kč a čištění,vymetení a kontrola jednoho
komínu vč. zprávy o kontrole za 500 Kč + 21% DPH = 605 Kč. Zájemci o tuto službu se musí nahlásit do
středy 18. března 2015 na OÚ Nezdice (376 393 565, 723 245 311, obec@obec-nezdice.cz) nebo v prodejně
potravin COOP.

Povolování kácení dřevin
Dne 1. listopadu 2014 v platnosti novela, kterou se mění vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení. Novela má číslo 222/2014 Sb. Po více než roce se tak opět
mění pravidla hry pro povolování kácení
Jaké jsou podstatné změny?
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Z vymezení pojmů zmizela definice zahrady, která nemá v jiném zákoně oporu. Nyní se sleduje stav v
katastru nemovitostí. Sleduje se, zda strom roste v zastavěném území.
Je zaveden termín ovocná dřevina. V prováděcím předpisu jsou ovocné dřeviny konkrétně jmenované.
Jedná se o: Angrešt, Rybíz, Broskvoň, Hrušeň, Jabloň, Temnoplodec (Arónie), Jeřáb obecný moravský,
Kdouloň, Líska obecná, Mandloň obecná, Meruňka, Morušovník, Ořešák vlašský, Maliník, Ostružiník,
Slivoň, Třešeň.
A konečně, je změněna část, která bude nejvíce zajímat vlastníky zahrady a která definuje charakteristiku
dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení. Mimo jiné tedy není třeba povolení pro ovocné dřeviny
rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Pokud je, ale strom součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí nebo pokud je mimo zastavěné
území, povolení ke kácení potřeba je.

Změna kronikáře
Od ledna 2015 bude funkci kronikáře zastávat paní Marie Tíkalová, bytem Nezdice 52.

„ Pajzovně je „ 92 let
V roce 1923 začíná v Dolních Nezdicích ve směru na Příchovice vznikat nová část obce zvaná „PODLESÍ
či PAJZOVNA“.
Deset manželských párů koupilo zvláštními smlouvami trhovými od strany prodávající – Ředitelství státních
statků v Praze v zast.Československého státu jako vlastníka panství Koruno-Poříčského stavební místa od
poz.parc.č.255 role v Nezdicích, k účelům novostaveb domků.Na jaře 1923 byly stavebníky položeny
základy budoucích domků s původními č.p. 30 až 39.Výstavbu jednotlivých domků pak realizovali níže
uvedení občané.V závorce je uvedeno současné č.p.:
Duchek
Antonín
Duchková
Barbora
č.p.30
(70)
Sedláček
Václav
Sedláčková
Barbora
č.p.31
(72)
Kriml
Josef
č.p.32
(74)
Krimlová
Kateřina
Sedláček
Josef
Sedláčková
Josefa
č.p.33
(76)
Cibulka
Josef
č.p.34
(78)
Cibulková
Anna
Havránek
Václav
Havránková
Marie
č.p.35
(80)
Fišer
Václav
Fišerová
Anna
č.p.36
(86)
Žák
František
Žáková
Magdaléna
č.p.37
(88)
Bláha
František
Bláhová
Barbora
č.p.38
(87)
Brada
Josef
Bradová
Marie
č.p.39
(89)
Za ulici o celkové výměře 708 m2 (par.č.255/11) výše uvedení stavebníci zaplatili 1593 Kč a jako veřejný
statek k veřejnému užívání jej pak převzala obec Nezdice.Při výstavbě se pamatovalo i na případné nálezy
starožitných nebo cenných předmětů,kdy byla stanovena povinnost okamžitě práce přerušit a informovat
vrchní správu v Červeném Poříčí.Nalezené předměty zůstávají majetkem státu Československého.
Funkci starosty obce Nezdice v této době vykonával Fiala Vojtěch a členy obecního zastupitelstva byli
Holoubek Josef, Duchek František, Bláha Josef.
Zdroj: Kroniky - Obec Nezdice, p. Tomáš Voves
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Kulturní kalendář 2015
neděle 28.3.2015 – Velikonoční tvoření – v klubu dětí, pořadatel OÚ Nezdice
pondělí 6. 4. 2015 - Velikonoční pochod 2015 (výšlap na Černou Skálu), pořadatel
TJ Nezdice
sobota 18. 4.2015 od 17 hodin - Přednáška o Africe s fotografem nezdickým rodákem Václavem

Přibáněm.
sobota 18. 4.2015 povede přes Nezdice 50 km trasa 20. ročníku pochodu Gymnaziální padesátka 2015,
pořadatelem pochodu Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech, vedení 50 km trasy - Klatovy,
Točník, Hráz, Nezdice, Lužany, Švihov, Dolany, Klatovy, více na www.stránkách gymnázia v Klatovech.
8.5. -7. 6. 2015 v kostele sv. Prokopa koncert v rámci Evropského festivalu duchovní hudby ŠumavaBayerischer Wald ( termín konání bude upřesněn)
sobota 30. 5. 2015 Dětský den s tématem Z pohádky do pohádky
sobota 27. 6. 2015 předpremiéra divadelní hry „ Elixír „ - uvádí divadelní spolek Tradeáši
sobota 4. 7. 2015 Nezdice Cup 2015 (turnaj v malé kopané), pořadatel TJ Nezdice
neděle 5.7.2015 pouťové divadlo, premiéra divadelní hry „ Elixír „ - uvádí divadelní spolek Tradeáši
sobota 25. 7. 2015 Nezdická neckyáda , divadelní spolek Tradeáši
sobota 29. 8. 2015 konec prázdnin aneb strašidelná noc, divadelní spolek Tradeáši
úterý 22. 9. 2015 v kostele sv. Prokopa koncert v rámci 23. ročníku Haydnových hudebních slavností,
Vystoupí Hana Fleková a Monika Knoblochová. Monika Knoblochová je cembalistkou vynikajících uměleckých a
technických kvalit. Hana Fleková studovala hru na violoncello.

pondělí 28. 9. 2015 Svatováclavský pochod, pořadatel TJ Nezdice
prosinec 2015 – tradiční Adventní koncert v kostele sv. Prokopa
úterý 22. prosince 2015 - Zpívání u vánočního stromu

O co lze na OÚ požádat?
Ověřený výstup
Katastr nemovitostí
Výpis z rejstříku trestů
Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Výpis z bodového hodnocení řidičů

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

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

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

Staré pohlednice
Mikroregion Přešticko připravuje společně s Ing. Jiřím Bělem publikaci o starých pohlednicích z vesnic na
Přešticku. Obracíme se na Vás s prosbou, kdo máte doma zajímavé staré pohlednice a můžete je poskytnout
k otištění, kontaktujte prosím paní Bouchnerovou ( tel.728 168 248) nebo pohlednice přineste na OÚ
Nezdice. Po oskenování Vám budou pohlednice vráceny.

Vlajka pro Tibet 2015
Obecní úřad Nezdice se dne 10. 3. 2015 připojí k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 2015 a to
vyvěšením tibetské vlajky dne na budově úřadu.

20

