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Zpráva starostky obce Nezdice z VZOZ konané dne 26.9. 2011
od 19,00 hod na OÚ Nezdice
Vážení spoluobčané,
vítám Vás na třetím VZOZ obce Nezdice v roce 2011.
Nejprve ve stručnosti shrnu, co se v naší obci událo za posledních čtvrt roku a přiblížila, co dalšího
nás letos ještě čeká. A Protože naše obec je členem Mikroregionu Přešticko a Občanského sdružení
OS Aktivios, ráda bych vás zastupitele i své spoluobčany seznámila s aktuálními informacemi
z těchto organizací, neboť jsme jejich součástí a naše činnost s nimi také souvisí
Dne 6. září 2011 jsme podali žádost o dotaci „Výměna a instalace strojně - technologického
zařízení úpravny vody v obci Nezdice“ přes MAS Aktivios z PRV ČR. Projekt řeší zlepšení
procesní technologie, dále demontáž starého a montáž nového strojně-technologického zařízení ( tj.
dvou stávajících pískových filtrů a akumulační nádrže na vodu na upravenou vodu vč. ventilů ,
armatur a potrubí, výměnu zkorodovaných pochozích plechů nad trubními kanály za nové
kompozitové a bezpečnější rošty v budově úpravny vody obce Nezdice. Dále pak instalaci nové
dávkovací stanice manganistanu draselného pro lepší odstranění železa a manganu ze surové vody.
Celková výše projektu je 1 115 760,-Kč. 90% dotace se počítá ze způsobilých výdajů tj. částky bez
DPH a pokud uspějeme, pak bude činit 836 820,-Kč. Nyní probíhá kontrola a hodnocení našeho
projektu, konečný výsledek bychom měli znát do konce října 2011. Samotná realizace projektu
včetně výběrového řízení bude probíhat v příštím roce 2012.
V současné době se zpracovává cenová nabídka na novou elektroinstalaci taktéž v budově úpravny
vody, a ještě si necháme do konce tohoto roku zpracovat i cenovou nabídku na novou střechu
úpravny. Potřebné finance se pokusíme získat z dotace PK z Programu stabilizace a obnovy
venkova, příjem žádostí bude pravděpodobně v lednu 2011.
Vzhledem k velmi špatnému stavu krytiny na budově obecního úřadu, jsme nechali zpracovat
cenovou nabídku od pana Míky ze Stropčic, který v poslední době již několikrát zasahoval při
havarijních stavech a vždy udělal nejnutnější opravu ( vždy zdarma). Nabídka na střechu hlavní
budovy činí 563 780,-Kč vč. DPH ( střecha je 390 m2), včetně všech klempířských prvků a odvozu
a uložení suti.

Co nejdříve se objednám přímo k hejtmanovi PK s prosbou o získání finančních prostředků
z havarijního fondu, protože takovou investici si bohužel nemůže obec sama dovolit.
Obec nepřestala usilovat o vybudování důstojného sportoviště, které by splňovalo současné základní
základní parametry. Bohužel s panem Trnkou, majitelem místního hostince, jsme se nedohodli.
Požadavky pana Trnky nemohlo zastupitelstvo obce akceptovat. Nakonec jsme vešli v jednání
s panem Veselým a rádi bychom zakoupili od něho pozemek par.č. 32/3 o rozloze 429 m2, Tento
pozemek sousedí s obecním pozemkem a spojením obou vznikne dostatečný prostor pro vybudování
pěkného víceúčelového hřiště. V příštím roce bychom se věnovali přípravě celého projektu, tj.
zhotovení technické dokumentace a vyřídit vše nezbytné pro stavební povolení, abychom hned
v zimě 2013 mohli požádat o dotaci z PRV ČR přes MAS Aktivios.
Také nás oslovil pan Písař, že by rád obci pomohl vytvořit příjemný hrací koutek pro malé děti a
jejich maminky ( osadit herními prvky). Tak musíme společně najít nějaké vhodné místo.
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Dne 7.9. 2011 byla svolána odborem dopravy KÚ PK schůzka zástupců obce Nezdice, úředníku
odboru dopravy PK, Policie ČR a … jako reakce na dopis zastupitelstva obce Nezdice ze dne … řešení křižovatky na hlavní silnici ( mezi Borovy a Lužany). Účastníci se shodli na tom, že,
křižovatka je nepřehledná a za této situace nebezpečná. Plzeňský kraj se zavázal, že vypracuje do
konce roku 2011 studii, která by tuto situaci vyřešila. Uvažuje se o navržení nového odbočovacího
pruhu.
A nyní pár slov ke kultuře. Ráda bych z tohoto místa poděkovala všem, kteří jste pomohli se
zajištěním koncertu ve středu 24.8.2011 od 18,00 hod v kostele sv. Prokopa v Nezdicích. Při své
cestě do Paříže si vybral náš kostelík pro svou jedinečnou akustiku pěvecký sbor z Třince ( Pěvecké
sdružení Martinů z Třince pod vedením pana Michala Zátopka a Třinecký komorní orchestr (pod
vedením Aleny Kostkové) .Vystoupení padesátičlenného pěveckého sboru za doprovodu
komorního orchestru přineslo všem zúčastněným neopakovatelný zážitek a bouřlivý potlesk
nadšeného publika hovoří za vše. Vybrané vstupné bylo uloženo na Veřejnou sbírku. Ještě jednou
moc děkujeme za nádherný koncert.
V rámci 19. ročníku Haydnových hudebních slavností se v úterý 14. září od 18,00 hod konal další
koncert i v našem kostele. Tyto koncerty se staly již tradicí a mě velmi těší, že je u nás vždy tolik
lidí. Často totiž slyším starosty z okolních obcí, že na Haydnovy slavnosti chodí stále jen pár lidí,
s potěšením mohu říkat, že v Nezdicích bylo opět plno.
V sobotu 24.9.2011 jsme se zúčastnili od 16,00 hod oslav ke 120. výročí založení SDH
v Nezdicích. Chtěla bych poděkovat za milé pozvání na tuto akci a ještě jednou popřát všem jejím
členům hlavně pevné zdraví do dalších let a mnoho radosti při společně strávených akcích,
pořádaných spolkem. Dále bych chtěla poděkovat panu ing. Josefu Nyklesovi za napsání a vydání
brožurky mapující 120 let činnosti SDH.
A nyní slíbené informace :
z Mikroreginu Přešticko - v úterý 20.9. 2011 se konala VH Mikroregionu Přešticko.
- Do konce září lze posílat fotky do soutěže 30.9.2011 do 15 hod. Tato fotosoutěž bude mít
vyhlášení nejlepších snímků na vernisáži dne 17. 10.2011 v 17 hod v malém sále KKC
Přeštice.
Ty
nejlepší
snímky
budou
odměněny.
Více
v pravidlech
na
www.presticko.cz/fotosoutěž
-

-

Na VH Mikroregionu Přešticko vystoupila se svou prezentací paní ……..za Svaz měst a obcí
ČR. Nabízejí možnost bezplatně proškolit členy obecních zastupitelstev v rámci projektu
„Vzdělaný zastupitel“. Výhody: proškolení zcela zdarma, přímo na místě OÚ, v kteroukoli
denní hodinu (i večer), kromě toho nabízí i bezplatnou právní poradnu.
Minimální počet účastníků semináře je 15 zastupitelů, proto semináře budou probíhat přes
MP, vždy se mohou domluvit dvě i více obcí a v jedné z nich se seminář uskuteční.
Témata :
Zastupitel jako manažer ( řízení obce z hlediska čas. Úkolů, řízení zastupitelstva, rady, komisí
)
jako vyjednavač a reprezentant ( zastupování při společen. příležitostech, propagace obce,
vyjednávání …)
jako hospodář – majetek( hospodaření s majetkem dle zákona o obcích, péče)
jako osoba odpovědná za dlouhodobý rozvoj obce( strategický plán obce, ÚP)
jako zákonodárce a ombudsman ( legislativa, práva občanů, práva zastupitelů)

a informace z MAS Aktiviosu:
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ráda bych Vás jménem Občanského sdružení Aktivios pozvala na několik zajímavých akcí, které se
uskuteční ještě v letošním roce.
Zítra 27.9. 2011 se koná v aule ZŠ Na Jordáně odborný seminář věnovaný problematice účetnictví
pro obce – tradičně pod vedením pana ing. Davida Vičara.
Tak především v říjnu začíná projekt Univerzita třetího věku VU3V, z našeho regionu proběhne
zatím jen naší obci Nezdice a v Přešticích.
Připomínám, že Univerzita třetího věku funguje v mnoha univerzitních městech, tedy především
krajských městech. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je však tato možnost aktivního
stáři nedostupná. Místní akční skupina Občanské sdružení Aktivios (MAS OS Aktivios) jako
garantující organizace střediska proto od října 2011 odstartuje první z cyklu čtyř přednášek prvního
(pilotního) semestru tzv. Virtuální Univerzity třetího věku.
Přednášky budou probíhat ve dvou střediscích, na začátku studia si můžete vybrat, obsah přednášek
bude totožný:
v Kulturním a komunitním centru v Přešticích
Zahájení: 14. října 2011 (pátek) vždy od 10,00 – do 12,00 hod
4. listopadu 2011
18. listopadu 2011
2. prosince 2011
na Obecním úřadě v Nezdicích
Zahájení: 14. října 2011 (pátek) – zahajovací hodina v Kulturním a komunitním centru v Přešticích
vždy od 10,00 – 12,00 hod
pondělí 24. října 2011
pondělí 7. listopadu 2011
pondělí 21. listopadu 2011
1 semestr obsahuje 4 přednášky
1 přednáška trvá cca 2 hodiny 1x za 14 dní
Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu
budeme sledovat přednášku přenosem z internetu na plátno. Po každé přednášce se předpokládá
společná diskuze v návaznosti na přednášené téma. Dále je možné nejasnosti a doplňující otázky
směřovat na lektora, kurzy zahrnují i cvičné a zkušební testy a možnost exkurze – vše podobně jako
při prezenční výuce.
Po ukončení semestru a splnění daných podmínek o studiu proběhne slavnostní ukončení pro
všechny seniorské studenty, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.
Téma přednášek 1. semestru:
Astronomie - Měřením času se lidstvo zabývá od pradávna. Seznámíme se s technickým, výtvarným
a uměleckým řešením slunečních hodin od antiky po současnost a poznáme také slavné astronomy
rudolfínské doby.
Kdo se může přihlásit ke studiu?
Senior (statut důchodce)
Invalidní důchodce bez rozdílu věku
Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní, osoby čekající na přiznání důchodu apod.)
Pilotní semestr pro obyvatele z území MAS OS Aktivios zdarma!
Sylabus (studijní materiál): 20,-Kč/přednáška (není povinný)
Kontakt a bližší informace (a přihlášky):
Mgr. Martina Hanzlíková – projektová manažerka, místní akční skupina OS Aktivios (MAS)
Tel: 725 883 296
www.mas-aktivios.cz/VU3V e-mail: info@mas-aktivios.cz
Portál Virtuální Univerzity třetího věku : www.e-senior.cz
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Další pozvánka je na veletrh cestovního ruchu ITEP 2011, který se koná od 20. do 22. října 2011.
Letošní již sedmý ročník se poprvé přesouvá do prostor nové haly TJ Lokomotiva Plzeň v Úslavské
ulici v Plzni na Slovanech ( za plaveckým bazénem). Kromě přehlídky celé řady vystavovatelů z řad
obcí, měst, neziskových organizací a zástupců cestovních agentur je pro Vás po celé tři dny
připraven bohatý kulturní program – slovenské dopoledne, bavorské odpoledne, indické tance a
písně, odborné semináře, ukázky řemesel a regionálních potravin apod. Slavnostní zahájení veletrhu
je ve čtvrtek 20.10. 20211 od 10 hod. Naše sdružení jako vždy bude propagovat celé naše území –
Přešticko, Staroplzenecko a Mirošovsko. Máte-li nějaké prezentační materiály a máte zájem o Vaši
propagaci prostřednictvím našeho stánku, ozvěte se nám buď mailem info@mas-aktivios.cz nebo
na tel. 376 382 312, 724 526 008.
Pro starosty i ostatní zastupitele obcí a měst pořádá naše sdružení MAS OS Aktivios ve spolupráci
s MV ČR dva zajímavé a důležité semináře. Ve čtvrtek 13.10. 2011 Zákon 106/ Sb. a ve čtvrtek
10.11. 2011 Obecně závazné vyhlášky ( vč. jednacích řádů zastupitelstev), oba semináře se konají
v aule ZŠ Na Jordáně v Přešticích od 9,00 hod ráno.
Sdružení OS Aktivios je letos opět partnerem velmi krásného projektu Modlitba za domov
2011 http://www.mas-aktivios.cz/28102011-modlitba-za-domov-/
Letos se jedná dokonce o dvoudenní akci :
27.10. 2011 od 13,00 do 17,00 proběhne konference na téma " Svoboda je volba ", která se
uskuteční pod záštitou NS MAS ČR a hostuje v krásných prostorách Arcibiskupského
paláce, Hradčanského náměstí v Praze.
Na konferenci navazuje koncert v katedrále s. Víta od 18,00 hod - oratorium ke cti sv. Anežky
České.
Druhý den 28.10. 2011 od 10,00 hod se koná již tradičně v Krabčicích (u Roudnice nad Labem) a na
hoře Říp.
Zde se budou prezentovat venkovské regiony ve venkovních stáncích a krátkých rozhovorech na
podiu. Na místě bude teplé zázemí - čajovna, soutěže pro děti a mládež o věcné ceny, duchovní
doprovodný program, možnost vycházky na nedalekou rotundu na hoře Říp.
Ve 14,00 hod pak začne přímý přenos ČT2 z Krabčického kostela a místa konání.
Více informací na www.modlitbazadomov.cz
Naše MAS OS Aktivios stejně jako minulý rok zajišťuje pro zájemce dopravu autobusem :
– odjezd z Přeštic ( zastávka ČSAD ve směru Plzeň, na náměstí) v 9,00 hod
další zastávka Starý Plzenec ( zastávka ČSAD, náměstí) v cca 9,20 hod
Cena za dopravu : 150 Kč / 1 osobu
Rezervace míst na tel.:
376 382 312 ,724 526 008, 725 883 296
nebo e-mailem : info@mas –aktivios.cz
Ve středu 14.12. 2011 od 10,00 hod srdečně zveme do prostor Kulturního a komunitního zařízení
v Přešticích na tradiční Den s Aktiviosem . Společná setkání v předvánoční atmosféře jsou pro nás
velmi příjemná a cenná, neboť společně nalézáme nejen nové podnětné návrhy na další zajímavé a
smysluplné projekty, ale zároveň získáme zpětnou vazbu na naši dosavadní práci.
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Na jednom z podobných společných setkání se zrodila i myšlenka nádherného projektu spolupráce.
Původně to bylo jen o možnosti knižního vydání starých pověstí, které leží zasuté v archivu Domu
historie Přešticka. A jak to nakonec vše dopadlo? Při společných sezení vznikl projekt s názvem „
Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných“, který bude mít několik
rozměrů a jehož realizace skončí až v červnu 2013.
A aby projekt měl opravdu význam a pokryl území celého jižního Plzeňska, zúčastní se ho naši
sousedé - MAS Pošumaví a MAS sv. Jana z Nepomuku. Hlavním cílem našeho společného projektu
je záchrana a obnova slovesných i hmotných pamětihodností našeho regionu jižního Plzeňska.
Téměř na každém kroku se setkáváme s bohatstvím, které nám zanechalo více než tisíc let působení
křesťanství v naší zemi. Kostely, kapličky, křížky, boží muka a sochy vtiskly nezaměnitelný a
obdivuhodný ráz naší krajině. Všichni bychom si měli vážit toho, co zde zanechaly ruce naši předků.
Chránit poklady našeho kraje a předávat je dalším pokolením a to nejen fyzicky ale i duševně.
Výstupy projektu:
1. Na území jižního Plzeňska se uskuteční sběr pověstí. Z vybraných pověstí pak vznikne bohatě
ilustrovaný tištěný soubor tří publikací s jednotným designem se společným přebalem.
2. CD s mluveným slovem – výběr pověstí na CD namluví Mistr Otakar Brousek st.
Soubor knih včetně CD bude předán bezplatně do všech obcí, místních knihoven informačních
center, škol a školek, zohledněny povinné výtisky státním institucím. Soubor tří knih bude
možno i zakoupit, a to buď jako celek nebo jako každou publikaci zvlášť.
3. Symbolicky budou z každého území opraveny tři památky – sochy, které se váží na některou
z vybraných pověstí – socha sv. Vojtěcha (u obce Zelené), socha putti na ohradní zdi kostela
v Žinkovech a socha sv. Jana Nepomuckého v Klatovech.
4. V květnu 2013 se v prostorách zámku Nebílovy uskuteční první ročník putovního divadelního
festivalu, kde ochotnické spolky z území našich MAS představí pověsti, které si vybraly,
dramaticky zpracovaly a nastudovaly. Na tomto festivalu proběhne i slavnostní křest knih a CD.
Další doprovodnou rovinou projektu je zapojení žáků základních škol z území formou literární
soutěže na téma nových pověstí, míst, kde žijeme a kde to máme rádi. Vítěz bude vyhlášen a
odměněn přímo na festivalu spolu s autorským čtením.
5. Na divadelním festivalu se uskuteční umělecko-historický workshop zaměřený na ukázky
správných technických postupů při obnově památek.
Na projektu se kromě sousedních dvou MAS bude podílet ještě dalších třináct partnerů z řad
neziskových organizací zabývajících se historií, ochotnických spolků apod. :
Dům historie Přešticka, Spolek pro záchranu historických památek na Přešticku, Divadelní
ochotnický spolek v Lužanech, MVDr. Pavel Kroupa- regionální historik a geolog, Lucie Medovákeramička, Střední umělecko-průmyslová škola Zámeček, Plzeň , OS Pod Zelenou horou, Mezi
kopci o. s., Společnost přátel starého Nepomuka, o.s., Matice sv. Jana Nepomuckého, Kočovné
loutkové divadlo Hany Čížkové, Klub přátel Klatovska, Ochotnický spolek za oponou.
Rádi uvítáme pomoc i Vás ostatních, které projekt zaujal. Znáte ze svého okolí nějakou
zajímavou legendu či pověst? Ozvěte se nám.
O průběhu realizace celého projektu Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím tisku i našich
webových stránek. Projekt je podpořen z PRV ČR, osa IV, opatření 4.2.1
Za OS Aktivios Hana Bouchnerová, manažer MAS a koordinátor projektu spolupráce
Tel: 724 526 008, 725 883 296
www.mas-aktivios.cz
e-mail: info@mas-aktivios.cz
Více informací ke všem akcím se dozvíte na www. mas-aktivios.cz
Hana Bouchnerová, starostka obce

