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Úvod, slovo starostky
Milí spoluobčané,

máme za sebou dlouhý a těžký rok, který přinesl spoustu ztrát a bolestných 
událostí, přesto se u nás život nezastavil. Obec jde cestou, která je 
příznivější životnímu prostředí (podpora domácích čistíren, led úsporná 
osvětlení ve všech obcích, zadržování vody v krajině, výsadba stromů, …). 
Dále jde cestou maximálního využívání dotačních titulů pro zvyšování 
občanské vybavenosti a zlepšení kvality života v našich obcích.

Měli jsme možnost projevit aktivní solidaritu s obcemi postižených tornádem 
na Moravě. 

Zhruba před rokem jsem byla 
požádána redakcí zpravodaje 
Sdružení místních samospráv 
ČR jako zástupce za starosty 
z Plzeňského kraje o článek 
do ankety na téma: Jaký je 
Váš recept na dobrou náladu 
v těžkých časech? Tento 
článek zůstal nadčasový.

Pokračování na str. 2
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Jaký je Váš recept na dobrou náladu v těžkých časech?
Co to jsou těžké časy, myslím, že už si lidstvo dokázalo vytvořit 

spoustu těžkých chvil, let, desetiletí. Stále jsme nepoučitelní, stále 
si myslíme, že můžeme vládnout a ovlivňovat dění ve světě a ještě 
větší pošetilost, že můžeme ovládat přírodu. 

Stále platí, že jedinec může tvořit dějiny, nebo naopak jedince 
nezlomí většina, udrží si vlastní názor, udrží si chuť do života, 
neztratí životní jiskru. K tomu potřebuje alespoň částečně funkční 
tělo,  částečně pracující mozek a víru v cokoli. Přiznám se, že když 
jdu na úřad, svůj mozek nechávám doma. Myšlení zdržuje při práci 
a hledání logiky v zákonech, formulářích a vyhláškách opravdu 
není možné. To je zákon přežití. Dobrá nálada, to už je vyšší level, 
jak by zaznělo z úst mladší generace. Co je to dobrá nálada? 
Poslední záchvěv před vyhledáním odborné pomoci, nebo abso-
lutní smíření se slovy „Mě je to jedno, já to dám, jsem v pohodě. “ 
a obličej v křeči se pokouší o úsměv.

Je spousta zaručených rad, jak si udržet dobrou náladu: čas 
s rodinou, sport, pobyt na čerstvém vzduchu, dobré jídlo a pití, čas 
s přáteli, výlety a cestování atd. V době nouzového stavu a omezení 
jsme přišli o možnosti „dobít baterky“. 

Naučila jsem se mít radost z maličkostí, vážit si každé příjemné 
chvíle s rodinou a v přírodě, nebo že si nesu z úřadu razítko, které 
mě posouvá blíže k realizaci nějakého projektu – cíle. Cítím obrov-
skou pokoru a úctu k životu, jsem vděčná, že tady mohu být, že se 
mohu pohybovat, že mohu tvořit a být užitečná. Přestala jsem 
„remcat“ při jízdě do kopce.

Miluji chvíle, kdy mám čas a uvařím doma dobré jídlo, napeču 
domácí rohlíčky, nebo vyrazíme s rodinou na výlet. Úplně nejvíc mi 
nabíjí a udržují dobrou náladu šílené věci, nebo různé výzvy např. 

přejet Pálavské vrchy na kole v letním parném dni, vylézt na 
nejvyšší kopce v okolí, nebo absolvovat dvouminutovou netradiční 
koupel v mrazáku, který si pořídil kamarád k otužování, s vodou 
2 °C. Úžasný zážitek. 

Také je úžasný pohled na shrabanou louku a vysázený sad 
partou dětí, které by mohly sedět u počítače, nebo mobilů. Je 
naplňující dělat něco pro druhé a to je hlavní recept na dobrou 
náladu. 

Dělejme šílené věci. Já už začala vstupem do komunální 
politiky.

Tak neztrácejme optimismus, víru a zdravý rozum. 

Babička se narodila ve vesnici jménem Mileč. Od malička velmi 
ráda čte a už ve 3 letech šla s kalendářem do školy, zda by jí vzali 
do učení, ale to samozřejmě nebylo možné, tak si musela počkat 
o 3 roky déle. Velmi často si půjčovala knihy z knihovny, a nebo 
měla předplatné několika časopisů. Ráda podnikala výlety po okolí 
Nepomucka se svými mladšími bratry. Jelikož rodina neměla moc 
peněz, šla Maruška pracovat na statek do Měcholup v roce 1937. 
Nevzpomíná na to ráda, byla to ohromná dřina, od 4 ráno do veče-
ra bylo stále co dělat. V roce 1938 šla pracovat do Hotelu Panský 
dům na bílovickém náměstí. Další rok se přes ženu sedláka 
Neumanna dostala do Prahy, kde pracovala jako zástupce domu, 
chodila na úřad, pro potravinové lístky apod. Chodila ráda po Praze 
na Vyšehrad a vzpomíná i na Matějskou pouť. Díky dobrým 
známkám na propouštěcím vysvědčení se dostala babička do vily 
k panu JUDr. Zbislavu Petersonovi. Babička vzpomíná na rodinu 
i na to, jak jednoho dne utekl domovník a ona měla na starost 

ústřední topení, kde ztopila metrák koksu za den. Po válce rodina 
emigrovala do USA.  Ráda navštěvovala divadlo, pokud to bylo 
možné – např. Národní divadlo, Malostranské, ale za války na 
divadlo peněz nezbývalo. Roku 1944 měla moje babička svatbu 
s dědou. Vzpomíná na ty časy za války, jak se vše muselo 
schovávat i základní a dnes běžné věci jako mouku do komína, 
obilí do lesa či i schovávali slepice. Na osvobození vzpomíná, jak 
kolem domu projížděly tanky, jednou k nám přišel voják se oholit 
a dal synům čokoládu. V neděli se chodívalo k muzice. Poté 
babička pracovala v JZD od roku 1960-1989. Od té doby užívá 
penze, má dceru a 3 syny, 9 vnoučat a 15 pravnoučat a jedno pra-
pravnouče je na cestě. Od 80 let stále do teď čte bez brýlí, dříve 
hodně vyšívala. Babička vyšila přes 400 deček, jsou vždy na 
výstavě na obecním úřadu v Neurazech. 

Kristýna Škardová

Vážená „naše babi“ paní Špetová,

jménem obecního úřadu a všech spoluobčanů Vás jako 
nejstarší občanku obce moc zdravíme a prosím, přijměte 
co nejsrdečnější gratulaci k Vašim neskutečným 
104 letům života. Jste pro nás obrovskou inspirací a moc 
si vážíme toho, že jste naše občanka.

Do dalších let Vám přejeme hlavně hodně zdraví, 
štěstí, optimismu, spoustu krásných knih a velkou 
milující rodinu kolem sebe.

Děkujeme Vám za Váš úsměv, za Vaše vyprávění a za to, 
že jste.

Nositelem dobré nálady je i nejstarší občanka 
Marie Špetová ze Soběsuk, která oslavila 
obdivuhodných 104 let

Naše babička Marie Špetová
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demokratické strany. Městským soudem v Praze byla jeho činnost 
kvalifikována jako „podvracení republiky“ a JUDr. Jandečka byl 
odsouzen k dalším čtyřem letům odnětí svobody a dokončení 
trestu prvního. Vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu mu byl na 
žádost rodiny koncem roku 1964 zbytek trestu prominut. Do té 
doby Vojtěch Jandečka strávil v nacistických a komunistických 
žalářích 18 let.

Během Pražského jara doktor Jandečka navštěvoval vysoké 
školy a vedl kampaň za rehabilitaci studentů vyloučených z poli-
tických důvodů. Ač těžce nemocen, nedbal rad přátel, aby šel do 
důchodu, a ani po roce 1969 nepřerušil politickou práci. Stále se 
scházel s pamětníky z koncentračního tábora a psal směrnice, jak 
pracovat v ilegalitě. Věděl, že pádu komunistického režimu se sice 
nedožije, ale stále se tomu snažil napomáhat.

Polistopadové soudní rehabilitace se pamětník nedočkal. 
Zemřel uprostřed práce ve věku 58 let 28. července 1973 
v nemocnici Na Františku. Za svou aktivitu a účast v národním 
odboji obdržel vysoké vyznamenání od prezidenta Edvarda 
Beneše. V roce 1994 udělil Vojtěchu Jandečkovi Český svaz 
bojovníků za svobodu vyznamenání Za věrnost in memoriam.

Třetím čestným občanem byl zvolen 21. 12. 2021 
PhDr. František Fröhlich, který se narodil 13. května v roce 1934 
v Praze do harmonické, poměrně dobře zajištěné měšťanské rodi-
ny. Idylické rané dětství brzy ukončila druhá světová válka. Jako 
židovské dítě putoval v sedmi letech s matkou do Terezína, odkud 
se oba vrátili po třech letech; otec a většina rozvětveného příbu-
zenstva podobné štěstí neměli. Po návratu z Terezína nastoupil do 
školy, kde musel dohánět roky zameškané v koncentračním 
táboře. Svůj handicap brzy vyrovnal do té míry, že mohl z měšťan-
ky přestoupit na gymnázium. Odmaturoval v roce 1952 a byl přijat 
na Filozofickou fakultu v Praze na obor angličtina-čeština, po roce 
studia vyměnil češtinu za dánštinu. Přestože celková atmosféra 
první poloviny padesátých let samozřejmě pronikala i do ovzduší 
pražské Filozofické fakulty – tehdy po sovětském vzoru přejmeno-
vané na fakultu Filologickou –, zastihl František Fröhlich na škole 
ještě mnoho osobností české předválečné lingvistiky. O studijních 
pobytech v zahraničí si tehdejší posluchači mohli nechat jen zdát, 
i tak se však podle Františka Fröhlicha jazyky naučili velmi slušně.

On sám v prvních letech po absolutoriu uplatnil především 
angličtinu, v roce 1957 nastoupil do anglické sekce zahraničního 
vysílání Československého rozhlasu a pracoval tu až do roku 
1969, kdy musel z politických důvodů odejít. Nakrátko pak našel 
azyl jako pedagog v Institutu překladatelství a tlumočnictví při 
Univerzitě 17. listopadu v Praze, než, jak říká, ho dostihly kádrové 
materiály z rozhlasu a byl v roce 1972 propuštěn i odtud. Mezitím 
se však ještě stihl zapojit jako překladatel a lektor-dramaturg do 
života pražského Činoherního klubu a zúčastnit se tak konce 
„zlatých šedesátých“ let v českém divadle.

Skutečnost, že se v roce 1972 ocitl bez vyhlídky na stálé 
zaměstnání, paradoxně vyřešila jeho dlouholeté předchozí dilema. 
Už od dob studií chtěl překládat – nejprve publikoval na stránkách 
nově založené Světové literatury, několik překladů mu však do roku 

1972 vyšlo i knižně, kupříkladu Vyhaslý případ Grahama Greena, 
Dva světy Jense Petera Jacobsena nebo První ráno Hanse 
Christiana Brannera. Při zaměstnání měl ovšem na překládání jen 
málo času. Teď tedy mohl okusit, jak chutná život překladatele ve 
svobodném povolání v režimu, který systematicky potlačoval 
svobodu slova a velmi podezíravě se díval na neorganizované 
intelektuály, zvláště když ke své práci využívali kontakty s kapita-
listickou cizinou.

Na pozadí uvedených obtíží ještě lépe vyvstane význam 
překladatelského díla Františka Fröhlicha: českým čtenářům 
zprostředkovával knihy tak netendenčních autorů, jako byli 
kupříkladu Karen Blixenová, Henrik Pontoppidan, Hans Christian 
Andersen, William Heinesen, Saul Bellow nebo básník Benny 
Andersen. Četné a opakovaně uváděné jsou jeho překlady 
divadelních her Henrika Ibsena, Augusta Strindberga, Harolda 
Pintera, ze slavných i méně známých alžbětinců přeložil hry 
Williama Shakespeara, Johna Webstera, Thomase Dekkera, ze 
současných severských 
autorů objevil například 
Astrid Saalbachovou, 
Nikoline Werdelinovou 
nebo Line Knutzono-
vou.

Je držitelem Státní 
ceny za překladatelské 
dílo (za rok 2006) a vy-
znamenání přímo od 
dánské královny za 
překlady Hanse Christi-
ana Andersena.

Jako první byl zvolen akademický malíř pan Ladislav Rada, 
který nás 7. června 2021 opustil ve věku 92 let. Narodil se 
20. března 1929 ve Vojovicích v č.p. 24 rodičům Janu a Josefě 
Radovým (matka za svobodna Jandošová). Obecnou školu 
navštěvoval v Neurazech, měšťanku pak v blízkém Nepomuku. 
V roce 1947 maturoval na Střední průmyslové škole v Plzni. 
V letech 1947-1949 pracoval jako kreslič technických výkresů. 
V této době navštěvoval kurzy při Lidové škole umění v Plzni pod 
vedením profesorů Vladimíra Modrého a Pavla Maura, žáka 
samotného Maxe Švabinského. V letech 1950-1956 studoval 
UMPRUM v oddělní filmové grafiky, plakátu a kresleného filmu, 
byl prvním žákem v atelieru Adolfa Hoffmeistera. V letech 1956-
78 pracoval v Supraphonu jako výtvarník (později vedoucí 
oddělení) v návrhovém a propagačním oddělní, odkud byl 
propuštěn z politických důvodů. Rok zůstal na volné noze a od roku 
1979 do roku 2009 působil coby profesor na Vyšší odborné škole 

uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 
na Žižkově. Zde vyučoval mnoho oborů od kresby po fotografii. 
V letech 1958-1982 úzce spolupracoval se Symfonickým 
orchestrem hlavního města Prahy FOK (Film, Opera, Koncert), pro 
které vytvořil v roce 1962 dodnes používané logo. Je ceněn pro mi-
mořádně povedené návrhy obalů desek a karikatury, vyzdvihované 
pro svou jednoduchost coby pokračování tvůrců klasické české 
karikatury. Jeho hlavním domovem byly vždy Vojovice, druhým 
domovem Praha.

Ve vzpomínkách pana Rady na dětství se objevovaly především 
rodné Vojovice, Zelená Hora, okolí Žinkov: zámek, rybník, obora 
i zámecký park. Od útlého dětství v něm jeho okolí pociťovalo 
umělecké sklony a nadání. Za svoji kariéru pan Rada vytvořil na 
70 karikatur, ilustroval 10 knih a nespočet gramofonových desek, 
plakátů, kreseb a obrazů.

Dalším čestným občanem byl zvolen JUDr. Vojtěch Jandečka, 
který se narodil 3. října 1914 v Neurazech v č.p. 50 v křesťanské 
rodině malorolníků. V roce 1936 odešel do Prahy studovat práva. 
Zapojil se do činnosti katolických studentských organizací a také 
protinacistického odboje. V listopadu 1939 se účastnil příprav 
pohřbu Jana Opletala, který se díky účasti tisíců studentů stal 
manifestací odporu proti hitlerovské okupaci. Odplatou nacistů 
byly ruzyňské popravy, zavření vysokých škol a internace stovek 
mladých lidí v koncentračním táboře Sachsenhausen. Z kon-
centračního tábora byl Vojtěch Jandečka propuštěn v roce 1942.

Během květnového povstání v závěru 2. světové války 
organizoval bojové skupiny studentů v Praze i dalších městech. Po 
osvobození působil při zakládání organizace studentů vězněných 
po 17. listopadu 1939. Zastával hodnoty prvorepublikové 
demokracie, byl činný i v československé straně lidové. Úzce 
spolupracoval s prezidentem Edvardem Benešem a byl činný ve 
světové studentské organizaci a velkou měrou přispěl k uznání 17. 
listopadu jako Světového dne studenstva.

Ve svém politickém angažmá pokračoval i po únoru 1948. Na 
podzim téhož roku svolal k salesiánskému faráři na faru 
do Vinoře tajnou schůzku, které se dále účastnila Milada Horáko-
vá, bratr tehdy již bývalého prezidenta Edvarda Beneše  – Vojta 
Beneš, Josef Nestával a Zdeněk Peška. Schůzku se však 
nepodařilo utajit. Jandečka byl v lednu 1949 obviněn z toho, že 
jeho cílem na schůzce bylo založit ústředí protikomunistického 
odboje. Za několik měsíců později byl pro velezradu odsouzen ke 
dvaceti letům odnětí svobody. Po vyšetřovací vazbě v Uherském 
Hradišti a v Praze byl vězněn na Borech a v jáchymovských 
táborech. Tam onemocněl tuberkulózou páteře a v kritickém stavu 
byl převezen na Mírov, kde se nacházelo zvláštní nemocniční 
oddělení. Vězeňská anabáze Vojtěcha Jandečky však pokračovala. 
Následovala Ilava a Leopoldov.

Po podmínečném propuštění na amnestii v květnu 1960 se 
Vojtěch Jandečka vrátil domů. Jen s velkými obtížemi našel místo 
ve skladu Družstva klempířů. Krátce nato byl však spolu s dalšími 
jedinci znovu zatčen pro údajnou přípravu obnovy křesťansko-

O udělování čestného občanství jsme se zmiňovali v minulém čísle. V současné době máme již 3 čestné občany, kterým jsou mimo jiné 
věnovány umělecké lavičky na Stezce osobností.
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demokratické strany. Městským soudem v Praze byla jeho činnost 
kvalifikována jako „podvracení republiky“ a JUDr. Jandečka byl 
odsouzen k dalším čtyřem letům odnětí svobody a dokončení 
trestu prvního. Vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu mu byl na 
žádost rodiny koncem roku 1964 zbytek trestu prominut. Do té 
doby Vojtěch Jandečka strávil v nacistických a komunistických 
žalářích 18 let.

Během Pražského jara doktor Jandečka navštěvoval vysoké 
školy a vedl kampaň za rehabilitaci studentů vyloučených z poli-
tických důvodů. Ač těžce nemocen, nedbal rad přátel, aby šel do 
důchodu, a ani po roce 1969 nepřerušil politickou práci. Stále se 
scházel s pamětníky z koncentračního tábora a psal směrnice, jak 
pracovat v ilegalitě. Věděl, že pádu komunistického režimu se sice 
nedožije, ale stále se tomu snažil napomáhat.

Polistopadové soudní rehabilitace se pamětník nedočkal. 
Zemřel uprostřed práce ve věku 58 let 28. července 1973 
v nemocnici Na Františku. Za svou aktivitu a účast v národním 
odboji obdržel vysoké vyznamenání od prezidenta Edvarda 
Beneše. V roce 1994 udělil Vojtěchu Jandečkovi Český svaz 
bojovníků za svobodu vyznamenání Za věrnost in memoriam.

Třetím čestným občanem byl zvolen 21. 12. 2021 
PhDr. František Fröhlich, který se narodil 13. května v roce 1934 
v Praze do harmonické, poměrně dobře zajištěné měšťanské rodi-
ny. Idylické rané dětství brzy ukončila druhá světová válka. Jako 
židovské dítě putoval v sedmi letech s matkou do Terezína, odkud 
se oba vrátili po třech letech; otec a většina rozvětveného příbu-
zenstva podobné štěstí neměli. Po návratu z Terezína nastoupil do 
školy, kde musel dohánět roky zameškané v koncentračním 
táboře. Svůj handicap brzy vyrovnal do té míry, že mohl z měšťan-
ky přestoupit na gymnázium. Odmaturoval v roce 1952 a byl přijat 
na Filozofickou fakultu v Praze na obor angličtina-čeština, po roce 
studia vyměnil češtinu za dánštinu. Přestože celková atmosféra 
první poloviny padesátých let samozřejmě pronikala i do ovzduší 
pražské Filozofické fakulty – tehdy po sovětském vzoru přejmeno-
vané na fakultu Filologickou –, zastihl František Fröhlich na škole 
ještě mnoho osobností české předválečné lingvistiky. O studijních 
pobytech v zahraničí si tehdejší posluchači mohli nechat jen zdát, 
i tak se však podle Františka Fröhlicha jazyky naučili velmi slušně.

On sám v prvních letech po absolutoriu uplatnil především 
angličtinu, v roce 1957 nastoupil do anglické sekce zahraničního 
vysílání Československého rozhlasu a pracoval tu až do roku 
1969, kdy musel z politických důvodů odejít. Nakrátko pak našel 
azyl jako pedagog v Institutu překladatelství a tlumočnictví při 
Univerzitě 17. listopadu v Praze, než, jak říká, ho dostihly kádrové 
materiály z rozhlasu a byl v roce 1972 propuštěn i odtud. Mezitím 
se však ještě stihl zapojit jako překladatel a lektor-dramaturg do 
života pražského Činoherního klubu a zúčastnit se tak konce 
„zlatých šedesátých“ let v českém divadle.

Skutečnost, že se v roce 1972 ocitl bez vyhlídky na stálé 
zaměstnání, paradoxně vyřešila jeho dlouholeté předchozí dilema. 
Už od dob studií chtěl překládat – nejprve publikoval na stránkách 
nově založené Světové literatury, několik překladů mu však do roku 

1972 vyšlo i knižně, kupříkladu Vyhaslý případ Grahama Greena, 
Dva světy Jense Petera Jacobsena nebo První ráno Hanse 
Christiana Brannera. Při zaměstnání měl ovšem na překládání jen 
málo času. Teď tedy mohl okusit, jak chutná život překladatele ve 
svobodném povolání v režimu, který systematicky potlačoval 
svobodu slova a velmi podezíravě se díval na neorganizované 
intelektuály, zvláště když ke své práci využívali kontakty s kapita-
listickou cizinou.

Na pozadí uvedených obtíží ještě lépe vyvstane význam 
překladatelského díla Františka Fröhlicha: českým čtenářům 
zprostředkovával knihy tak netendenčních autorů, jako byli 
kupříkladu Karen Blixenová, Henrik Pontoppidan, Hans Christian 
Andersen, William Heinesen, Saul Bellow nebo básník Benny 
Andersen. Četné a opakovaně uváděné jsou jeho překlady 
divadelních her Henrika Ibsena, Augusta Strindberga, Harolda 
Pintera, ze slavných i méně známých alžbětinců přeložil hry 
Williama Shakespeara, Johna Webstera, Thomase Dekkera, ze 
současných severských 
autorů objevil například 
Astrid Saalbachovou, 
Nikoline Werdelinovou 
nebo Line Knutzono-
vou.

Je držitelem Státní 
ceny za překladatelské 
dílo (za rok 2006) a vy-
znamenání přímo od 
dánské královny za 
překlady Hanse Christi-
ana Andersena.

Jako první byl zvolen akademický malíř pan Ladislav Rada, 
který nás 7. června 2021 opustil ve věku 92 let. Narodil se 
20. března 1929 ve Vojovicích v č.p. 24 rodičům Janu a Josefě 
Radovým (matka za svobodna Jandošová). Obecnou školu 
navštěvoval v Neurazech, měšťanku pak v blízkém Nepomuku. 
V roce 1947 maturoval na Střední průmyslové škole v Plzni. 
V letech 1947-1949 pracoval jako kreslič technických výkresů. 
V této době navštěvoval kurzy při Lidové škole umění v Plzni pod 
vedením profesorů Vladimíra Modrého a Pavla Maura, žáka 
samotného Maxe Švabinského. V letech 1950-1956 studoval 
UMPRUM v oddělní filmové grafiky, plakátu a kresleného filmu, 
byl prvním žákem v atelieru Adolfa Hoffmeistera. V letech 1956-
78 pracoval v Supraphonu jako výtvarník (později vedoucí 
oddělení) v návrhovém a propagačním oddělní, odkud byl 
propuštěn z politických důvodů. Rok zůstal na volné noze a od roku 
1979 do roku 2009 působil coby profesor na Vyšší odborné škole 

uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 
na Žižkově. Zde vyučoval mnoho oborů od kresby po fotografii. 
V letech 1958-1982 úzce spolupracoval se Symfonickým 
orchestrem hlavního města Prahy FOK (Film, Opera, Koncert), pro 
které vytvořil v roce 1962 dodnes používané logo. Je ceněn pro mi-
mořádně povedené návrhy obalů desek a karikatury, vyzdvihované 
pro svou jednoduchost coby pokračování tvůrců klasické české 
karikatury. Jeho hlavním domovem byly vždy Vojovice, druhým 
domovem Praha.

Ve vzpomínkách pana Rady na dětství se objevovaly především 
rodné Vojovice, Zelená Hora, okolí Žinkov: zámek, rybník, obora 
i zámecký park. Od útlého dětství v něm jeho okolí pociťovalo 
umělecké sklony a nadání. Za svoji kariéru pan Rada vytvořil na 
70 karikatur, ilustroval 10 knih a nespočet gramofonových desek, 
plakátů, kreseb a obrazů.

Dalším čestným občanem byl zvolen JUDr. Vojtěch Jandečka, 
který se narodil 3. října 1914 v Neurazech v č.p. 50 v křesťanské 
rodině malorolníků. V roce 1936 odešel do Prahy studovat práva. 
Zapojil se do činnosti katolických studentských organizací a také 
protinacistického odboje. V listopadu 1939 se účastnil příprav 
pohřbu Jana Opletala, který se díky účasti tisíců studentů stal 
manifestací odporu proti hitlerovské okupaci. Odplatou nacistů 
byly ruzyňské popravy, zavření vysokých škol a internace stovek 
mladých lidí v koncentračním táboře Sachsenhausen. Z kon-
centračního tábora byl Vojtěch Jandečka propuštěn v roce 1942.

Během květnového povstání v závěru 2. světové války 
organizoval bojové skupiny studentů v Praze i dalších městech. Po 
osvobození působil při zakládání organizace studentů vězněných 
po 17. listopadu 1939. Zastával hodnoty prvorepublikové 
demokracie, byl činný i v československé straně lidové. Úzce 
spolupracoval s prezidentem Edvardem Benešem a byl činný ve 
světové studentské organizaci a velkou měrou přispěl k uznání 17. 
listopadu jako Světového dne studenstva.

Ve svém politickém angažmá pokračoval i po únoru 1948. Na 
podzim téhož roku svolal k salesiánskému faráři na faru 
do Vinoře tajnou schůzku, které se dále účastnila Milada Horáko-
vá, bratr tehdy již bývalého prezidenta Edvarda Beneše  – Vojta 
Beneš, Josef Nestával a Zdeněk Peška. Schůzku se však 
nepodařilo utajit. Jandečka byl v lednu 1949 obviněn z toho, že 
jeho cílem na schůzce bylo založit ústředí protikomunistického 
odboje. Za několik měsíců později byl pro velezradu odsouzen ke 
dvaceti letům odnětí svobody. Po vyšetřovací vazbě v Uherském 
Hradišti a v Praze byl vězněn na Borech a v jáchymovských 
táborech. Tam onemocněl tuberkulózou páteře a v kritickém stavu 
byl převezen na Mírov, kde se nacházelo zvláštní nemocniční 
oddělení. Vězeňská anabáze Vojtěcha Jandečky však pokračovala. 
Následovala Ilava a Leopoldov.

Po podmínečném propuštění na amnestii v květnu 1960 se 
Vojtěch Jandečka vrátil domů. Jen s velkými obtížemi našel místo 
ve skladu Družstva klempířů. Krátce nato byl však spolu s dalšími 
jedinci znovu zatčen pro údajnou přípravu obnovy křesťansko-

O udělování čestného občanství jsme se zmiňovali v minulém čísle. V současné době máme již 3 čestné občany, kterým jsou mimo jiné 
věnovány umělecké lavičky na Stezce osobností.
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Obec žije!
Požehnání vlajce obce Neurazy

Obec Neurazy představila své nové symboly a odhalila 
pamětní desku významného rodáka

Ve velmi komorním duchu proběhlo 7. 5. 2021 požehnání 
vlajce obce Neurazy a kladení věnce bojovníku proti fašismu 
Vojtěchu Jandečkovi při příležitosti osvobození obce Neurazy. Byla 
velká škoda, že novou vlajku a znak, krásně provedenou firmou 
Alerion, nemohla vidět široká veřejnost vzhledem k přísným 
vládním opatřením. Pan farář J. Špiřík vlajce i obci Neurazy 
požehnal za přítomnosti čestné stráže SDH.

Poprvé jsme vlajku představili při nádherné a důstojné akci 
Modlitba za vlast, která se konala v kostele sv. Jana v Nepomuku 
17. 5. 2021 při příležitosti oslav blahořečení sv. Jana 
Nepomuckého.

Každá obec je jiná, jedinečná, stejně jako její obyvatelé, kteří ji 
tvoří. Proto by měla mít své jedinečné symboly, které ji cha-
rakterizují a zdůrazňují hodnoty, na nichž všem záleží. 

Neurazy se také konečně dočkaly. Dne 10. 9. 2020 jim byly po 
mnoha náročných jednáních uznány symboly obce – vlajka a znak. 
Kvůli koronavirové epidemii nemohly být tyto symboly předány 
osobně v Poslanecké sněmovně ČR, byly zaslány pouze poštou. 
O důvod víc, proč veřejnosti  symboly představit důstojně. A tak se 
také stalo, spolu s připomenutím jedné výjimečné osobnosti.

V pátek 28. 5. 2021 proběhlo slavnostní veřejné setkání 
s odhalením pamětní desky neurazského rodáka JUDr. Vojtěcha 
Jandečky, narozeného v roce 1914. Byl to mimořádný člověk. 
Podle výpovědí pamětníků, historiků i jeho příbuzných byl velký 
vlastenec a demokrat, neuvěřitelně statečný, charismatický a silně 
věřící muž, který hluboce ctil pravdu, a přesto (nebo spíš právě 
proto) byl za svá přesvědčení krutě stíhán a vězněn, nejprve faši-
stickým a poté komunistickým režimem. Svobodu ztratil celkem 
na 18 let. Jeho první odboj probíhal už během studentských let, 
v době okupace. Za svůj život spolupracoval s mnoha významnými 
osobnostmi, mimo jiné s Janem Opletalem, Miladou Horákovou 
a byl i vrchním ministerským předsedou v úřadě prezidenta 
Edvarda Beneše, od něhož dostal vysoké státní vyznamenání 
Válečný kříž 1939 za aktivní účast v odboji během nacistické 
okupace, medaili za věrnost a v roce 1994 in memoriam pamětní 
medaili za zásluhy v boji za osvobození Československa.

Právě pro blízkou spolupráci JUDr. Vojtěcha Jandečky s naším 
druhým prezidentem bylo pro tuto významnou akci vybráno datum 
28. 5. (den narození E. Beneše), které tyto dva výjimečné muže 
opět, alespoň symbolicky, propojilo.

JUDr. Vojtěch Jandečka byl politicky aktivní po celý život a na 
světovém kongresu, jehož byl předsedou se zasloužil o uznání 
17. listopadu jako Mezinárodního dne studenstva.

Před slavnostním odhalením pamětní desky k veřejnosti 
promluvila starostka obce Mgr. Marie Svejkovská, která přivítala 
příbuzné JUDr. Vojtěcha Jandečky, starosty okolních obcí, 
zastupitele plzeňského kraje, další hosty a místní obyvatele. Poté 
byla veřejnosti jeho osobnost přiblížena prostřednictvím osobního 
dopisu od jeho nejstarší dcery Jany Svejda. Dopis přítomným četla 
příbuzná pana Jandečky, která dokreslila charakter tohoto 
významného člověka vlastními vzpomínkami.

Celá akce se nesla v duchu ocenění osobní statečnosti této 
výjimečné osobnosti a jeho víry v pravdu a čest. Kromě poděkování 
blízkých příbuzných za vzpomínku a připomenutí jeho odkazu 
promluvili i další významní hosté: Mgr. Radka Trylčová – zastu-
pitelka Plzeňského kraje, páter J. Špiřík a zástupce klubu Přátel 
české historie z Klatov Ivan Rubáš.

Atmosféru vkusně doplnilo několik citlivě zvolených tema-
tických písní v podání místní mládeže a sváteční odpoledne bylo 
důstojně zakončeno tóny české hymny.

Je mi ctí, že jsem mohla být u toho

starostka obce

Výjimeční lidé v Neurazech – pan Miroslav Polívka
Bude tomu rok, co nás opustil pan Miroslav Polívka, který byl 

do poslední chvíle velice aktivní a s úžasným smyslem pro humor. 
Svou prací pomohl mnoha lidem změnit život, zlepšit jeho kvalitu 
a za to mu se mu dostalo i v době, kdy už nepracoval, mnoho 
osobních poděkování od pacientů.

Narodil se 15.8.1931 v Kramolíně jako nejmladší syn rodičům 
Alžbětě a Petrovi Polívkovým. Jeho nejstarší bratr Josef byl jeho 
velkým vzorem, a proto měli spolu po celý život dobrý 
sourozenecký vztah. Sestra Růžena se vdala a odstěhovala do 
Šanova a sestra Zdena se vdala a odstěhovala do Neuraz, kde i on 
ve svých 23 letech potkal svou celoživotní lásku Annu, roz. 
Beníškovou.

Od první do čtvrté třídy chodil do obecné školy v Kramolíně 
a poté pokračoval ve studiu v měšťanské škole v Nepomuku. Po 
ukončení základní školy nastoupil na studium do Plzně, kde se 
vyučil ve zdravotnictví, v oboru protetika jako bandažista. Po 
ukončení studia pracoval do svých 60 let v Protetickém oddělení 
v Plzni. Za svou práci byl oceněn plaketou za celoživotní přínos pro 
společnost. 

Dne 7. února 1956 se oženil s Annou Beníškovou a společně 
začali bydlet v Neurazech, kde se stal členem dobrovolných 
hasičů, rád sportoval, hrál fotbal a házenou. S manželkou spo-
lečně vychovali syna Miroslava, který se oženil s manželkou Janou 
a měli spolu syna Kamila a dceru Šárku. Pro vnoučata a později pro 
pravnoučata byl starostlivým dědečkem a vždy se o ně s láskou 
staral. Vždy si na ně udělal čas, chodil s nimi na procházky a rád se 
jim věnoval. S dědou byla velká legrace.

V 58 letech se mu po prodělaném infarktu zásadně změnil 
život. v 60 letech odešel do důchodu, kde se začal starat o domácí 
zvířata, což se stalo jeho velkým koníčkem. V 69 letech ovdověl 
a od té doby se o chod jeho domácnosti starala převážně snacha 
Jana, se kterou měl velmi dobrý přátelský vztah. V době, kdy mu 
jeho zdravotní stav po prodělaných mozkových mrtvicích neu-
možňoval se sám obsloužit, se o něj do posledních okamžiků 
s pokorou starali snacha Jana a syn Miroslav. 

rodina Polívkova

Přátelské posezení
V sobotu 3. července se uskutečnilo přátelské posezení při 

poslechu skupiny Andy a Very na návsi v Neurazech, které 
uspořádalo SDH Neurazy. Během odpoledne pro celou rodinu se 
na akci vystřídalo více jak 100 občanů obce. Pro děti byl připraven 

skákací hrad, trampolína, body zorbing koule a mnoho dalších 
atrakcí, pro rodiče a prarodiče bohaté občerstvení.

Jaroslav Čiviš
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Skvělé, strhující, nezapomenutelné…

Předvánoční a vánoční čas

Lampionový průvod spojený se slavnostním 
otevřením Stezky osobností

Takto hodnotili všichni zúčastnění událost, která v neděli 
3.10.2021 dopoledne proběhla na fotbalovém hřišti. Utkání 
našeho Tatranu se Sokolem Žinkovy se navždy nesmazatelně 
zapsalo do historie tělovýchovné jednoty i dění v obci. Po loňském 
neúspěšném termínu, kdy účast diváků i televizního štábu zhatila 
pandemie, se tentokrát akce uskutečnila a dle výrazů a komentářů 
všech hráčů i diváků se mimořádně povedla. Realizačnímu výboru 
se podařilo připravit pečlivě celý areál i mužstvo tak, že výsledný 
reálný dojem i přenos na ČT Sport byl velice dobře hodnocen. 

Za velmi příjemného říjnového počasí se přišlo na derby podívat 
něco okolo pětistovky diváků. V poločasové přestávce proběhlo 
předání ocenění zasloužilým hráčům, kteří v sedmdesátých letech 
postoupili do krajské soutěže. Po skončení zápasu pak mohli diváci 
ještě navštívit tiskovou konferenci s hlavními komentátory – 
Čapkem a Zelenkou. Přestože se tedy naši hráči nedočkali vítězství 
a podlehli silnému soupeři 1:2, určitě si všichni aktéři zaslouží 
velkou pochvalu za předvedené výkony a nasazení především 

v druhém poločase, kdy za mohutného 
povzbuzování všech fanoušků nebylo 
k vyrovnání daleko.

Poděkování patří také všem sponzo-
rům, kteří nám pomohli akci uspořádat 
a OÚ Neurazy za podporu celého 
průběhu.

Několik statistik k samotnému přenosu:

Celkem vidělo celý přenos 55.000 diváků (věk 15+) a alespoň 
tři minuty se dívalo 156.000 diváků. Pokud se uvažuje i s dětmi 
4+, pak se celkem dívalo 161.000 diváků. Tolik lidí poznalo 
o uplynulém víkendu Neurazy a hned tak na to nezapomene

Děkujeme všem za podporu a budeme se na Vás těšit na dalších 
domácích zápasech!

Pavel Hanzlík

Je krásné sledovat, jak jsme i v této 
době schopni zachovávat tradice, což 
dosvědčují rozsvícené stromečky, které 
jsou k vidění při projíždění obcemi. Letos 
navíc přibyly zářící hvězdy  a komety, tím 
byla předvánoční atmosféra krásně 
dokreslena. V Soběsukách a Partolticích 
byly zasazené živé stromečky, tak ať rostou 
do krásy.

Tímto bych ráda poděkovala sborům 
SDH za nazdobení stromků.

Na konec roku odpolední čas tradičně 
patřil silvestrovskému výšlapu na Velký 
kámen, který pořádal Tatran Neurazy. Na 
Velkém kameni poutníky čekal svařák, 
buřty, čaj, ale hlavně přátelské setkání.

Nový rok zahájila neorganizovaná parta 
otužilců v rybníku Rousováku.

V předvečer výročí vzniku samostatného československého 
státu bylo v Neurazech u místního hřbitova nezvykle živo. Byli zde 
místní i přespolní a kolem nich se hemžila spousta dětí s postupně 
se rozsvěcujícími lampiony. Na šestou hodinu odpoledne bylo 
naplánováno slavnostní otevření Stezky historických osobností 
Neuraz spojené s lampiónovým průvodem.

V kouzelné atmosféře zapadajícího slunce a pomalu tmavnoucí 
oblohy starostka obce Mgr. Marie Svejkovská přivítala veřejnost, 
krátce vzpomněla výročí vzniku naší republiky a poděkovala panu 
Františku Viktorovi za jeho práci pro občany obce i v nelehké době 
nouzového stavu, kdy byl jeho obchod „jako maják v covidovém 
moři“. Spolu s ním poté slavnostně přestřihla pásku a stezka byla 
otevřená. Tím ale program teprve začínal… 

Na stezce od hřbitova až k rybníku Rousováku jsou instalované 
čtyři krásné umělecky vyřezané lavičky od řezbáře Libora Belfína 

zasvěcené čtyřem již nežijícím významným osobnostem Neuraz 
a okolních obcí. Jsou jimi místní farář Bohumil Fürbacher, akade-
mický malíř Ladislav Rada, politický vězeň Vojtěch Jandečka 
a významný překladatel František Fröhlich. U každé lavičky byl 
připraven student či studentka, kteří v roli oné významné osobnosti 
seznámili přihlížející se zajímavostmi  ze „svého“ života.

V obci Neurazy je zasvěcen místní kostel svatému Martinovi, 
proto byl jeden student připraven i na sehrání jeho role. Do plánů 
ale na poslední chvíli zasáhl koronavirus a s ním spojená 
karanténa. Avšak díky moderním technologiím byl „svatý Martin“ 
kontaktován alespoň telefonicky a prostřednictvím reproduktoru 
mohl i on povyprávět účastníkům akce o svém životě, vlivu na 
historii obce Neurazy a popřát všem příjemně strávené odpoledne 
a hlavně pevné zdraví.
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Pomoc Moravě Letní kino

Historické fotografie, pohlednice a obrazy obce Neurazy

Vítání občánků

„Při jedné cyklovyjížďce jsem se setkala s mužem, jenž je bez 
nohy a nemá protézu. Při pohledu na něj, který při každém výjezdu 
většího kopce musel seskočit a kopec vyskákat o jedné noze 
s oporou o jízdní kolo, jsem přestala remcat při jízdě do kopce. 
Když jsem přijela na Moravu do míst zasažených ničivým 
tornádem a aktivně pomáhala lidem, jsem daleko pokornější 
a vděčnější za každý den, který je mi dán.“

Do 1. 7. 2021 byl na Obecním úřadu v Neurazech přijímán 
materiál, který byl zkonzultován s vedením obce Moravská Nová 
Ves. Materiál v hodnotě cca 60 000 Kč jsem 2. 7. 2021 osobně 
předala občanům obce Moravská Nová Ves, a co jsem nerozdala 
na ulici, to jsem odvezla do provizorního skladu v místní 
sokolovně. Hned jsem se zaregistrovala jako dobrovolník. 2 dny 
jsem rozvážela potraviny, pití a věci ze skladu postiženým rodinám. 
Moje oranžové VW Polo se stalo andělem, který umožnil pomoci, 
protože to bylo takřka jediné civilní auto, které jezdilo po Moravské 
Nové Vsi. Ukázalo se, že peníze nejsou všechno (hlavně v prvních 
dnech), když rodina s dobrovolníky uklízí ruiny svého domu, ocení 
v parném dni studenou vodu, nebo iontový nápoj, kousek jídla 
a prodlužovačku pro připojení na elektrocentrálu u sousedů. Díky 
tomu jsem navázala přátelství i s policií, která nám vždy držela 
místo blízko krizového centra. Dostala jsem i dva pomocníky, kteří 
mi byli k ruce při rozvozu. Byl to úžasný mladý pár a bez nich by to 
šlo podstatně hůře, hlavně co se týká psychiky, musím přiznat, že 
to bylo dost náročné. Měla jsem to štěstí, že jsem bydlela 
u kamarádky, mimo poničenou oblast, a když jsem se večer 
zaprášená a unavená vracela do čistého domu, kde šla elektřina, 
do pití mi dali led, čekala mě sprcha a postel, vždy jsem se trochu 

zastyděla, že jsem opustila rodiny, které měly jen přístřešky a na 
záchod chodily na toi – toi.

Jeden den na vinohradu při takzvaných zelených pracích byl 
fyzicky náročný, ale po psychické stránce odpočinek. Pro mého 
15letého syna byla velká zkušenost pomáhat při opravě střechy, 
vidět vše na vlastní oči, slyšet přímá vyprávění. Byly zde 
neskutečné škody na majetku, ale lidská sounáležitost byla 
dojemná.

Další návštěvu postižených míst jsem absolvovala na konci 
července s celou rodinou a Pavlínkou Kratochvílovou v rámci 
dovolené. Pracovali jsme dva dny v Mikulčicích u místního 
radního, který měl hlavní věci opravené, ale pomáhal sousedům 
s vlastní ještěrkou a organizoval sbírku vín, které místní vinaři 
věnovali do dražby, jejíž výtěžek pomohl německým oblastem 
postiženým silnými záplavami. Spali jsme v obývacím pokoji na 
karimatkách, chodby ještě zahalené do igelitů a na jídlo se chodilo 
do krizového štábu. Obce už byly zhruba uklizené, ale spousta 
domů stále chyběla, nebo byly polorozbořené a v částech obcí 
stále nešel proud. Začalo se horšit počasí a domy ušetřené od 
tornáda měly zaplavené sklepy při prudkých lijácích. Bylo měsíc 
po tornádu a nálada lidí se začínala zhoršovat… Kdo nestihl 
opravit domy a využít přítomnosti dobrovolníků, je na tom zřejmě 
v současné době velmi zle. 

O tornádech v USA jsem učila žáky ve škole, ale nenapadlo mě, 
že ničivou sílu přírody uvidím na vlastní oči tady u nás. 

starostka obce

Loňská sezóna i přes velkou nepřízeň počasí a vládních 
opatření, byla úspěšná. Rekordní účast zaznamenal Hartlův film 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel s návštěvností 298 návštěvníků, 
žádným filmem jsme neklesli pod 20 platících návštěvníků. Tímto 
děkuji zaměstnancům obce, kteří pomáhají s chodem letního kina.

Letošní rok je nutné v letním kině zainvestovat do ozvučení a do 
opravy sociálního zařízení. Vše už je takřka v havarijním stavu.

Všechno zlé je k něčemu dobré. Daná situace nás donutila 
vítání občánků uskutečnit venku u MŠ Neurazy. Místní hasiči 
postavili velký stan, kde se připravilo důstojné místo pro tuto akci. 
Počasí nám opravdu přálo a vznikla tak i krásná tradice, že děti 
z MŠ Neurazy vyrobily dárečky a pod vedením nové paní ředitelky 
je osobně předávaly našim občánkům. Bylo to až dojemné. 
Proběhlo zde i symbolické předání hudebnické štafety. Dříve byl 

hudební doprovod v režii děvčat Turjaniců, ale trochu nám vyrostly, 
vdaly se a my už měli i tu čest přivítat dvojčátka nejmladší Alenky. 
Proto pomyslnou štafetu přebrala místní mládež pod vedením 
Martina Kilbergra a myslím, že velmi zdařile. 

Tak ať nám občánci rostou do krásy, moudrosti a zdraví, ať jsou 
hrdí na svoji obec a my můžeme být hrdí na ně.

Vážení občané, pokud máte historické fotografie či jiné předměty spojené s naší obcí a jste ochotni je zapůjčit za účelem 
vytvoření kopií a snímků pro budoucí vytvoření databáze historických snímků nebo vytvoření publikace o naší obci, prosíme 
kontaktujte přímo obecní úřad nebo napište na e-mail: j.civi@seznam.cz
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Výsledky fotosoutěže s obecní tématikou Rybník Rousovák

Někdo sází, někdo ničí

DŮLEŽITÁ INFORMACE 
– Rybník Rousovák je vyňat 
z rybářského revíru

KOLA PRO AFRIKU

Soutěžní fotografie naleznete na stránkách obce - Fotosoutěž  https://neurazy.cz/neurazy/fotosoutez/

Pořadí: 

    1. místo Zuzana Kuhnová

    2. místo Markéta Menšíková

    3. místo pí Benediktová a pí Boušová

Obec Neurazy dlouhodobě podporuje tímto projektem cestu za vzdělání afrických dětí, které mají do školy 
daleko a děvčata jsou často přepadávána. U obecního úřadu je oficiální sběrné místo a při poslední nakládce 
jsme dodali 167 kol. Děkuji všem dárcům.

Nové místo setkávání, nové místo krásných procházek. Místo, 
které se po 30 letech obnovilo a mohlo zvýšit občanskou vyba-
venost. Myslím, že máme být na co hrdí.

K rybníku Rousovák vede 1 km dlouhá cesta. Takřka 500 m 
patřilo státu a po dvouletém úsilí je tato část bezúplatně převedena 
na obec. To je také důvod, proč byla opravována postupně, čekala 
jsem na povolení státu. Dnes je lemována krásnými lavičkami 
a bylo vysázeno 48 jeřábů obecných-jedlých za 100% finanční 
podpory společnosti MY TREES a organizace Sázíme stromy. Parta 
dobrovolníků odvedla dobrý kus práce.

Pionýrský oddíl Babety Neurazy vysázel obecní sad u nově 
opraveného rybníka. Akce byla hrazena z dotace AOPK 100 %, ale 
termín byl takřka šílený. Výsadba probíhala za deště v bahně. Byla 
to neskutečně těžká práce. Za odměnu se stal každý sázející 
patronem jednoho stromu. Sad je vysázen 18 převážně ovocnými 
stromy hrušní, švestek, slivoní a třešní.

Krásnou atmosféru tohoto místa dokresluje altánek, který byl 
hrazen z dotace od Mikroregionu Nepomucko.

Neznámý vandal ustříhal stromky, které vysázely děti z oddílu 
Babety u kravína v Neurazech v dobrovolnické celorepublikové 
akci 72 h. Takový ubohý a nepochopitelný čin nelze komentovat. 
Trochu to bere vítr z placet, ale jak se říká, na každého jednou 
dojde. Obec sázet nepřestane. 

Důkazem toho vznikl další MINISAD NA CIKÁNCE, který byl 
podpořen dotačním titulem PLZEŇSKÉHO KRAJE. Je vysázeno 
13 slivoní – švestek.

Z tohoto důvodu je zde zákaz chytání a hlavně krmení ryb. Rybník je majetkem 
obce Neurazy se všemi právy a povinnostmi. Kdo by rád pokračoval v rybaření, je 
nutné se domluvit na OÚ, kde jsou stanoveny podmínky vzájemné spolupráce.

12

NEURAZSKÉ LISTY

1. místo1. místo1. místo 2. místo2. místo2. místo

3. místo3. místo3. místo 3. místo3. místo3. místo



13

01/2022 www.neurazy.cz

Výsledky fotosoutěže s obecní tématikou Rybník Rousovák

Někdo sází, někdo ničí

DŮLEŽITÁ INFORMACE 
– Rybník Rousovák je vyňat 
z rybářského revíru

KOLA PRO AFRIKU

Soutěžní fotografie naleznete na stránkách obce - Fotosoutěž  https://neurazy.cz/neurazy/fotosoutez/

Pořadí: 

    1. místo Zuzana Kuhnová

    2. místo Markéta Menšíková

    3. místo pí Benediktová a pí Boušová

Obec Neurazy dlouhodobě podporuje tímto projektem cestu za vzdělání afrických dětí, které mají do školy 
daleko a děvčata jsou často přepadávána. U obecního úřadu je oficiální sběrné místo a při poslední nakládce 
jsme dodali 167 kol. Děkuji všem dárcům.

Nové místo setkávání, nové místo krásných procházek. Místo, 
které se po 30 letech obnovilo a mohlo zvýšit občanskou vyba-
venost. Myslím, že máme být na co hrdí.

K rybníku Rousovák vede 1 km dlouhá cesta. Takřka 500 m 
patřilo státu a po dvouletém úsilí je tato část bezúplatně převedena 
na obec. To je také důvod, proč byla opravována postupně, čekala 
jsem na povolení státu. Dnes je lemována krásnými lavičkami 
a bylo vysázeno 48 jeřábů obecných-jedlých za 100% finanční 
podpory společnosti MY TREES a organizace Sázíme stromy. Parta 
dobrovolníků odvedla dobrý kus práce.

Pionýrský oddíl Babety Neurazy vysázel obecní sad u nově 
opraveného rybníka. Akce byla hrazena z dotace AOPK 100 %, ale 
termín byl takřka šílený. Výsadba probíhala za deště v bahně. Byla 
to neskutečně těžká práce. Za odměnu se stal každý sázející 
patronem jednoho stromu. Sad je vysázen 18 převážně ovocnými 
stromy hrušní, švestek, slivoní a třešní.

Krásnou atmosféru tohoto místa dokresluje altánek, který byl 
hrazen z dotace od Mikroregionu Nepomucko.

Neznámý vandal ustříhal stromky, které vysázely děti z oddílu 
Babety u kravína v Neurazech v dobrovolnické celorepublikové 
akci 72 h. Takový ubohý a nepochopitelný čin nelze komentovat. 
Trochu to bere vítr z placet, ale jak se říká, na každého jednou 
dojde. Obec sázet nepřestane. 

Důkazem toho vznikl další MINISAD NA CIKÁNCE, který byl 
podpořen dotačním titulem PLZEŇSKÉHO KRAJE. Je vysázeno 
13 slivoní – švestek.

Z tohoto důvodu je zde zákaz chytání a hlavně krmení ryb. Rybník je majetkem 
obce Neurazy se všemi právy a povinnostmi. Kdo by rád pokračoval v rybaření, je 
nutné se domluvit na OÚ, kde jsou stanoveny podmínky vzájemné spolupráce.

12

NEURAZSKÉ LISTY

1. místo1. místo1. místo 2. místo2. místo2. místo

3. místo3. místo3. místo 3. místo3. místo3. místo



01/2022 www.neurazy.czNEURAZSKÉ LISTY

1514

Slavnostní otevření sportovního hřiště v Neurazech

Říká se „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“ 
a to platí všude.

Druhý zářijový víkend přinesl krásné, téměř letní počasí, což 
uvítali všichni, kteří se přišli aktivně bavit do Neuraz.  

V neděli 12. 9. 2021 se Neurazy mohly hrdě zařadit mezi obce, 
které investují do dětí a mládeže, neboť tento den bylo slavnostně 
otevřeno krásné nové sportovní hřiště se speciálním umělým povr-
chem. Čestným hostem při této příležitosti byl zlatý olympijský 
medailista z letních her v Mexiku v roce 1968, pan Jan Kůrka. 
Jeho disciplínou byla střelba z libovolné malorážky vleže. Úspěch 
to byl tenkrát až neuvěřitelný s přihlédnutím k jeho handicapu 
v podobě pěti dioptrií. Musel prokázat obrovskou vůli a houževna-
tost, aby navzdory své silné krátkozrakosti dokázal uspět mezi 
nejlepšími střelci z celého světa…

V neděli se tedy krátce po poledni začali v Neurazech za 
Martinskou hospodou scházet mladší i starší příznivci florbalu. Na 
programu dne bylo již zmíněné slavnostní otevření hřiště a na něm 
následně turnaj ve florbale o pohár starostky Neuraz. Zapsalo se 
6 týmů z Neuraz i okolí (Nepomuk, Sušice). A aby se nezapomnělo 
na sportovní motivaci nejmenších, byl zařazen i zápas pro děti od 
4 let proti dospělým různých handicapů. A nasazení dětí bylo 
opravdu záviděníhodné….

Krátce po jedné hodině, po úvodním slově starostky obce Mgr. 
Marie Svejkovské, byla slavnostně přestřižena páska a hřiště bylo 
oficiálně otevřeno a představeno veřejnosti. Tohoto úkonu se spolu 
se starostkou ujala ředitelka místní mateřské školy Mgr. Lenka 
Čengeryová a výše zmiňovaný Jan Kůrka, který následně popřál 
hřišti mnoho nadšených hráčů a ve svém krátkém, avšak 
výstižném projevu zdůraznil potřebu celoživotního pohybu jako 
zdroje radosti a pevného zdraví! Následně byl pan Kůrka 
k dispozici každému, kdo projevil zájem o fotografii s autogramem. 
S přítomnými diváky rád pohovořil a ochotně odpovídal na veškeré 
otázky nejen ohledně své sportovní kariéry.

Po slavnostním přípitku následovaly informace k průběhu 
odpoledne. Mimo jiné byla odstartována soutěž s názvem „Silový 
trojboj“, při které (především děti) soutěžily v disciplínách: výdrž 
v poloze „plank“, stoj na jedné noze se zavřenýma očima a ve visu 
na hrazdě. Děti plnily zmíněné disciplíny většinou poprvé v životě, 
ale s nadšením jim vlastním.

Zároveň byly odstartovány zápasy ve florbale, kdy se hrálo 
taktéž s plným nasazením, ale hlavně s radostí, podle pravidel fair-
play, ale zároveň s citem pro rovnováhu a spravedlnost, protože 
pokud v zápase nastoupí družstvo místních dívek proti staršímu 
mužstvu zdatných sportovců mužů, nebylo by to vskutku příliš 
vyvážené a obě strany by si příliš nezahrály. Proto rozhodčí 
přizpůsoboval počty hráčů na hřišti složení jejich týmů. Výsledek 
přesto odpovídal reálným schopnostem družstev a ještě si to 
všichni naplno užili…

Pro diváky bylo připraveno občerstvení u stánku s pivem a klo-
básami, ale také mohli využít instalované cvičící sestavy hrazd 
a posilovacích strojů k protažení těla.

Kolem čtvrté hodiny se začaly rozdávat první medaile. Nejdříve 
byly oceněny děti v několika věkových kategoriích za své úspěchy 
v Silovém trojboji. Díky sponzorům si děti hrdě odnášely tašky se 
svými výhrami. Za zmínku jistě stojí pamětní mince od ČNB, které 
budou soutěžícím připomínat tento krásný den.

V podvečer byl dohrán poslední zápas, výsledky sečteny a nejen 
vítězové oceněni.

Poražený vlastně nebyl nikdo, možná nuda a lenost, které tady 
dnes neměly šanci!

Pohár starostky byl předán, a protože je to pohár putovní, 
těšíme se, že se příští rok sejdeme zas a snad i roky další… Sportu 
a novému hřišti zdar!

starostka obce

Kompostéry občanům obce

Nové LED osvětlení v obci

Svoz odpadů nyní každé sudé úterý 
1× za 14 dní

Vystoupení ze svazku obcí pro odpadové hospodářství, 
vstup do Pošumavské odpadové s.r.o.

Změna provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu 
v obci Neurazy a jejích místních částech 
(Klikařov, Nová Ves, Partoltice, Radochovy, Soběsuky, Vojovice)

Žádosti o příspěvek 
na domovní čističky odpadních vodObec se zapojila do projektu na podporu domácího komposto-

vání s Mikroregionem Nepomucko. Přihlášení občané si vyzvedli 
kompostéry v určených hodinách v prostranství firmy AXIMONT 
Neurazy. Tímto děkuji firmě za poskytnutí prostorů a pomoc při 
vydávání kompostérů. 

Neustálé děsivé zprávy o zdražování energií. Obec v tomto 
směru nezaspala a již takřka rok ve všech obcích svítí veřejné 
osvětlení úspornou LED technologií. Šetříme obecní peníze a také 
životní prostředí. Světla jsou s minimální modrou složkou, která 
není prospěšná zdraví lidí a přírodě.

Cena za komunální odpad zůstává stejná. 
Ve vývěsních skříních v každé obci a na 
stránkách obce naleznete návod na platbu za 
odpady a psy, která by měla proběhnou do 
konce března 2022.

V termínu 6. – 8. 11. 2020 byl v obci Neurazy naplánován pravidelný svoz nebezpečného odpadu. Vzhledem k nefunkčnosti svazku 
obcí pro odpadové hospodářství byla obec Neurazy nucena si zajistit svoz samostatně. Po dohodě se starosty okolních obcí došlo ke 
spolupráci a každý starosta zajistil svoz určité složky nebezpečného odpadu. Po vyhodnocení tohoto svozu se došlo k závěru, že zajištění 
svozu samostatně je pro obec výhodnější než zajištění svazkem obcí. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo k vystoupení ze 
svazku obcí pro odpadové hospodářství. Dalším záměrem obce je zřízení sběrného dvora pro občany obce a tím vyřešení tohoto palčivého 
problému.

S platností od 1. 1. 2022 dojde ke změně provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Neurazy. Stávající provozovatel 
společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. ukončí svou činnost ke dni 31. 12. 2021. Novým provozovatelem se stane obec 
Neurazy a odborným zástupcem provozovatele bude Ing. Jiří Sukup (www.vh-ing.cz).

Pro občany z toho vyplývá, že budou uzavřeny smlouvy na odvádění odpadních vod s obcí Neurazy. V průběhu roku 2022 dojde zároveň 
ke zpracování nového „Kanalizačního řádu.“

Na základě těchto dvou dokumentů (smlouva o odvádění odpadních vod a Kanalizační řád) budou stanoveny podmínky pro vypouštění 
odpadních vod z jednotlivých nemovitostí do kanalizace pro veřejnou potřebu obce Neurazy zakončené volnými kanalizačními výustěmi.

Přeji Vám prožití klidných svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém roce.

S pozdravem Ing. Jiří Sukup.

Od 1.10.2020 je možno na OÚ v Neurazech žádat o příspěvek 
na zřízení domovní čističky odpadních vod ve výši 35.000 Kč. Jak 
dostat příspěvek: 

1. být občanem obce Neurazy

2. zajistit si všechny podklady, povolení pro stavbu DČOV na 
vodoprávním úřadu v Nepomuku

3. postavit DČOV a uvést do provozu

4. přinést na OÚ Neurazy vyjádření vodoprávního úřadu, že 
DČOV je schopná provozu, pak podepíšete smlouvu 
a dostanete příspěvek 35 000,- Kč

Případné dotazy na tel. 371 591 184

Ekologie

Ve všech obcích probíhá 
pravidelná deratizace

odbornou firmou
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Slavnostní otevření sportovního hřiště v Neurazech

Říká se „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“ 
a to platí všude.

Druhý zářijový víkend přinesl krásné, téměř letní počasí, což 
uvítali všichni, kteří se přišli aktivně bavit do Neuraz.  

V neděli 12. 9. 2021 se Neurazy mohly hrdě zařadit mezi obce, 
které investují do dětí a mládeže, neboť tento den bylo slavnostně 
otevřeno krásné nové sportovní hřiště se speciálním umělým povr-
chem. Čestným hostem při této příležitosti byl zlatý olympijský 
medailista z letních her v Mexiku v roce 1968, pan Jan Kůrka. 
Jeho disciplínou byla střelba z libovolné malorážky vleže. Úspěch 
to byl tenkrát až neuvěřitelný s přihlédnutím k jeho handicapu 
v podobě pěti dioptrií. Musel prokázat obrovskou vůli a houževna-
tost, aby navzdory své silné krátkozrakosti dokázal uspět mezi 
nejlepšími střelci z celého světa…

V neděli se tedy krátce po poledni začali v Neurazech za 
Martinskou hospodou scházet mladší i starší příznivci florbalu. Na 
programu dne bylo již zmíněné slavnostní otevření hřiště a na něm 
následně turnaj ve florbale o pohár starostky Neuraz. Zapsalo se 
6 týmů z Neuraz i okolí (Nepomuk, Sušice). A aby se nezapomnělo 
na sportovní motivaci nejmenších, byl zařazen i zápas pro děti od 
4 let proti dospělým různých handicapů. A nasazení dětí bylo 
opravdu záviděníhodné….

Krátce po jedné hodině, po úvodním slově starostky obce Mgr. 
Marie Svejkovské, byla slavnostně přestřižena páska a hřiště bylo 
oficiálně otevřeno a představeno veřejnosti. Tohoto úkonu se spolu 
se starostkou ujala ředitelka místní mateřské školy Mgr. Lenka 
Čengeryová a výše zmiňovaný Jan Kůrka, který následně popřál 
hřišti mnoho nadšených hráčů a ve svém krátkém, avšak 
výstižném projevu zdůraznil potřebu celoživotního pohybu jako 
zdroje radosti a pevného zdraví! Následně byl pan Kůrka 
k dispozici každému, kdo projevil zájem o fotografii s autogramem. 
S přítomnými diváky rád pohovořil a ochotně odpovídal na veškeré 
otázky nejen ohledně své sportovní kariéry.

Po slavnostním přípitku následovaly informace k průběhu 
odpoledne. Mimo jiné byla odstartována soutěž s názvem „Silový 
trojboj“, při které (především děti) soutěžily v disciplínách: výdrž 
v poloze „plank“, stoj na jedné noze se zavřenýma očima a ve visu 
na hrazdě. Děti plnily zmíněné disciplíny většinou poprvé v životě, 
ale s nadšením jim vlastním.

Zároveň byly odstartovány zápasy ve florbale, kdy se hrálo 
taktéž s plným nasazením, ale hlavně s radostí, podle pravidel fair-
play, ale zároveň s citem pro rovnováhu a spravedlnost, protože 
pokud v zápase nastoupí družstvo místních dívek proti staršímu 
mužstvu zdatných sportovců mužů, nebylo by to vskutku příliš 
vyvážené a obě strany by si příliš nezahrály. Proto rozhodčí 
přizpůsoboval počty hráčů na hřišti složení jejich týmů. Výsledek 
přesto odpovídal reálným schopnostem družstev a ještě si to 
všichni naplno užili…

Pro diváky bylo připraveno občerstvení u stánku s pivem a klo-
básami, ale také mohli využít instalované cvičící sestavy hrazd 
a posilovacích strojů k protažení těla.

Kolem čtvrté hodiny se začaly rozdávat první medaile. Nejdříve 
byly oceněny děti v několika věkových kategoriích za své úspěchy 
v Silovém trojboji. Díky sponzorům si děti hrdě odnášely tašky se 
svými výhrami. Za zmínku jistě stojí pamětní mince od ČNB, které 
budou soutěžícím připomínat tento krásný den.

V podvečer byl dohrán poslední zápas, výsledky sečteny a nejen 
vítězové oceněni.

Poražený vlastně nebyl nikdo, možná nuda a lenost, které tady 
dnes neměly šanci!

Pohár starostky byl předán, a protože je to pohár putovní, 
těšíme se, že se příští rok sejdeme zas a snad i roky další… Sportu 
a novému hřišti zdar!
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Kompostéry občanům obce

Nové LED osvětlení v obci

Svoz odpadů nyní každé sudé úterý 
1× za 14 dní

Vystoupení ze svazku obcí pro odpadové hospodářství, 
vstup do Pošumavské odpadové s.r.o.

Změna provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu 
v obci Neurazy a jejích místních částech 
(Klikařov, Nová Ves, Partoltice, Radochovy, Soběsuky, Vojovice)

Žádosti o příspěvek 
na domovní čističky odpadních vodObec se zapojila do projektu na podporu domácího komposto-

vání s Mikroregionem Nepomucko. Přihlášení občané si vyzvedli 
kompostéry v určených hodinách v prostranství firmy AXIMONT 
Neurazy. Tímto děkuji firmě za poskytnutí prostorů a pomoc při 
vydávání kompostérů. 

Neustálé děsivé zprávy o zdražování energií. Obec v tomto 
směru nezaspala a již takřka rok ve všech obcích svítí veřejné 
osvětlení úspornou LED technologií. Šetříme obecní peníze a také 
životní prostředí. Světla jsou s minimální modrou složkou, která 
není prospěšná zdraví lidí a přírodě.

Cena za komunální odpad zůstává stejná. 
Ve vývěsních skříních v každé obci a na 
stránkách obce naleznete návod na platbu za 
odpady a psy, která by měla proběhnou do 
konce března 2022.

V termínu 6. – 8. 11. 2020 byl v obci Neurazy naplánován pravidelný svoz nebezpečného odpadu. Vzhledem k nefunkčnosti svazku 
obcí pro odpadové hospodářství byla obec Neurazy nucena si zajistit svoz samostatně. Po dohodě se starosty okolních obcí došlo ke 
spolupráci a každý starosta zajistil svoz určité složky nebezpečného odpadu. Po vyhodnocení tohoto svozu se došlo k závěru, že zajištění 
svozu samostatně je pro obec výhodnější než zajištění svazkem obcí. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce rozhodlo k vystoupení ze 
svazku obcí pro odpadové hospodářství. Dalším záměrem obce je zřízení sběrného dvora pro občany obce a tím vyřešení tohoto palčivého 
problému.

S platností od 1. 1. 2022 dojde ke změně provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Neurazy. Stávající provozovatel 
společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. ukončí svou činnost ke dni 31. 12. 2021. Novým provozovatelem se stane obec 
Neurazy a odborným zástupcem provozovatele bude Ing. Jiří Sukup (www.vh-ing.cz).

Pro občany z toho vyplývá, že budou uzavřeny smlouvy na odvádění odpadních vod s obcí Neurazy. V průběhu roku 2022 dojde zároveň 
ke zpracování nového „Kanalizačního řádu.“

Na základě těchto dvou dokumentů (smlouva o odvádění odpadních vod a Kanalizační řád) budou stanoveny podmínky pro vypouštění 
odpadních vod z jednotlivých nemovitostí do kanalizace pro veřejnou potřebu obce Neurazy zakončené volnými kanalizačními výustěmi.

Přeji Vám prožití klidných svátků vánočních a mnoho úspěchů v novém roce.

S pozdravem Ing. Jiří Sukup.

Od 1.10.2020 je možno na OÚ v Neurazech žádat o příspěvek 
na zřízení domovní čističky odpadních vod ve výši 35.000 Kč. Jak 
dostat příspěvek: 

1. být občanem obce Neurazy

2. zajistit si všechny podklady, povolení pro stavbu DČOV na 
vodoprávním úřadu v Nepomuku

3. postavit DČOV a uvést do provozu

4. přinést na OÚ Neurazy vyjádření vodoprávního úřadu, že 
DČOV je schopná provozu, pak podepíšete smlouvu 
a dostanete příspěvek 35 000,- Kč

Případné dotazy na tel. 371 591 184

Ekologie

Ve všech obcích probíhá 
pravidelná deratizace

odbornou firmou
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Výjezdy hasičské jednotky JPO V obce Neurazy
V sobotu 13. února ve 14:45 byla výjezdová hasičská jednotka 

JPO5 Radochovy povolána k požáru nízké budovy ve Vojovicích. 
Z původně hlášeného požáru byla naštěstí jen technická pomoc při 
odstraňování škod prasklého kotle na tuhá paliva. Naše jednotka 
vyjela v počtu 6 členů jednotky k požáru do 10 minut od vyhlášení 
požáru a na místě byla za 12 minut od výjezdu.

K druhému výjezdu v roce 2021 byla jednotka povolána v sobo-
tu 10. dubna v 10:40, jednalo se o rozšíření požáru na mýtině po 
pálení větví v lesním prostoru u obce Klikařov o rozměru cca 
40×40m. Na místo vyjeli hasiči ze 4 jednotek celkem s 5 cisterna-
mi a jedním dopravním automobilem. Po hodině nastalo úplné 
uhašení požáru a prolití okolí požářiště vodou.

K třetímu výjezdu byla jednotka povolána 23. dubna ve 12:45 
spolu s jednotkou HZS Nepomuk. Jednalo se o požár pneumatik 
v areálu zemědělského podniku. Hustý kouř byl viditelný na 
mnoho kilometrů. Od pálení větví, které prováděli zaměstnanci 
nedaleko hromady starých pneumatik, došlo k jejich zapálení. 
Jednu popálenou osobu v oblasti obličeje transportoval vrtulník 
LZS do nemocnice. Kolem 16. hodiny byl požár celkově uhašen. 
Na místě zasahovaly tři JPO, vyšetřovatel HZS, Policie ČR a Zdra-
votnická záchranná služba.

Jaroslav Čiviš

Touto cestou děkuji za práci hasičské jednotce JPO V Rado-
chovy pod vedením Jana Hořiceho při nezvykle velkém počtu 
výjezdů.

Od června máme druhou jednotku JPO V Neurazy pod vedením 
Václava Dvořáka. Přeji jednotkám dobrý tým, který je ochotný se 
vzdělávat a neohroženě plnit svoji službu. Všem pevné zdraví 
a radost z dobře odvedené práce.

Obec tyto jednotky maximálně podporuje a využívá dotační 
tituly Plzeňského kraje. Dále je podepsána smlouva na nákup 

nového automobilu pro SDH a JPO V Radochovy, který bude jistě 
hojně využíván. Zde byla využita kombinovaná dotace HZS a PK.

Každý SDH, který projevil zájem, dostal obecní vlajku a nový 
smaltový znak na opravené hasičské zbrojnice.

Dále patří poděkování SDH, kteří pomáhají při údržbě obce – 
úklidy, sekání trávy a další domluvené práce. Děkuji za celkovou 
spolupráci s obcí a pořádání dětských a kulturních akcí.

starostka obce

Místní poplatky 
ze psů, za odpad 

Sazba poplatku za odpad:

ź 600 Kč za osobu

ź 600 Kč na neobydlený objekt

Loga jsou po zaplacení  k vyzvednutí na OÚ Neurazy

Poplatky ze psů:

ź 100 Kč za jednoho psa

ź 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Poplatky můžete zaplatit do 31. 3. 2022 osobně na OÚ nebo 
převodem na účet Obce Neurazy, č.ú.: 725638319/0800

vs:  Neurazy:   2201 + číslo popisné   

 Klikařov:  2202 + číslo popisné   

 Nová Ves: 2203 + číslo popisné   

 Partoltice: 2204 + číslo popisné   

 Radochovy: 2205 + číslo popisné   

 Soběsuky: 2206 + číslo popisné   

 Vojovice:  2207 + číslo popisné   

Příklad: za č.p. 99 v Partolticích VS: 220499

Obec Neurazy na ZAK TV

Obec Neurazy má územní plán

Naše obec spolupracuje a bude spo-
lupracovat s regionální televizí ZAK TV. 
V  a r ch i vu  –  OKÉNKO OBCÍ  j s ou 
3 reportáže, souhrn těchto reportáží 
a dalších videí najdete na tomto odkazu.

https://www.youtube.com/channel/UC7FLm0ew48Bo-
zSTg7kScXw

Na zastupitelstvu obce Neurazy ze dne 21. 12. 2021 byl po 
4 letech schválen územní plán obce.

Územní plán je k nahlédnutí na: 
https://neurazy.cz/neurazy/informace-pro-obcany/

Bezdrátový rozhlas
Obec postupně modernizuje technologie. V současné době 

máme bezdrátový rozhlas v Neurazech na Cikánce, v Klikařově, 
Partolticích a Radochovech. Plánujeme rozšíření i do zbylých obcí.

Voda pro občany obce

Realizace projektu firmy 
ARBOCOM Vrčeň

Z-box

Naším dlouhodobým cílem je vytvoření obecních vodovodů. 
Prvním krokem jsou odběrná místa ve všech obcích. Ve zkušebním 
provozu je odběrné místo v Neurazech na Cikánce u letního kina, 
kde si občané mohou po domluvě na OÚ nabrat užitkovou vodu. 
Další místo je v Klikařově u hasičárny. Nová Ves a Soběsuky jsou ve 
fázi povolování projektu na pitnou vodu a řeší se dotační titul. 
U stávajícího vrtu jsou provedené čerpací zkoušky a rozbory vody. 
Pro Partoltice a Radochovy se vytvořil nový vrt z dotačního titulu 
a pokračuje se v projektových pracích na přivedení pitné vody blíže 
k občanům. Vojovice jsou zatím ve fázi povolování na úřadech.

V Neurazech u obchodu Františka Viktory je hojně využíván 
Z BOX Zásilkovna, který v této době je velkým přínosem 
a zvýšením občanské vybavenosti.

Letos jsme si mohli poprvé naplno užít krásy rozkvetlých 
záhonků, které byly nově vysazeny před obchodem Fr. Viktory 
a před lékařkou v Neurazech.

Spolupráce s firmou AXIMONT 
Neurazy

Nešlo si nevšimnout nového posezení u obchodu František 
Viktora Neurazy a krásných stojanů na kola, nebo altánku za 
hospodou u víceúčelového hřiště, či stojanu na kola s lavičkou 
u Martinské hospody. To vše vzniklo v dílně firmy AXIMONT, stejně 
jako autobusová zastávka u pily v Neurazech. Tato firma se k obci 
chová velmi solidně a jen nás mrzí, že pro obec nemohou pracovat 
víc. Děkuji i za nový nátěr vrat a vrátek u hřbitova včetně oblouku 
a kříže.
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Výjezdy hasičské jednotky JPO V obce Neurazy
V sobotu 13. února ve 14:45 byla výjezdová hasičská jednotka 

JPO5 Radochovy povolána k požáru nízké budovy ve Vojovicích. 
Z původně hlášeného požáru byla naštěstí jen technická pomoc při 
odstraňování škod prasklého kotle na tuhá paliva. Naše jednotka 
vyjela v počtu 6 členů jednotky k požáru do 10 minut od vyhlášení 
požáru a na místě byla za 12 minut od výjezdu.

K druhému výjezdu v roce 2021 byla jednotka povolána v sobo-
tu 10. dubna v 10:40, jednalo se o rozšíření požáru na mýtině po 
pálení větví v lesním prostoru u obce Klikařov o rozměru cca 
40×40m. Na místo vyjeli hasiči ze 4 jednotek celkem s 5 cisterna-
mi a jedním dopravním automobilem. Po hodině nastalo úplné 
uhašení požáru a prolití okolí požářiště vodou.

K třetímu výjezdu byla jednotka povolána 23. dubna ve 12:45 
spolu s jednotkou HZS Nepomuk. Jednalo se o požár pneumatik 
v areálu zemědělského podniku. Hustý kouř byl viditelný na 
mnoho kilometrů. Od pálení větví, které prováděli zaměstnanci 
nedaleko hromady starých pneumatik, došlo k jejich zapálení. 
Jednu popálenou osobu v oblasti obličeje transportoval vrtulník 
LZS do nemocnice. Kolem 16. hodiny byl požár celkově uhašen. 
Na místě zasahovaly tři JPO, vyšetřovatel HZS, Policie ČR a Zdra-
votnická záchranná služba.

Jaroslav Čiviš

Touto cestou děkuji za práci hasičské jednotce JPO V Rado-
chovy pod vedením Jana Hořiceho při nezvykle velkém počtu 
výjezdů.

Od června máme druhou jednotku JPO V Neurazy pod vedením 
Václava Dvořáka. Přeji jednotkám dobrý tým, který je ochotný se 
vzdělávat a neohroženě plnit svoji službu. Všem pevné zdraví 
a radost z dobře odvedené práce.

Obec tyto jednotky maximálně podporuje a využívá dotační 
tituly Plzeňského kraje. Dále je podepsána smlouva na nákup 

nového automobilu pro SDH a JPO V Radochovy, který bude jistě 
hojně využíván. Zde byla využita kombinovaná dotace HZS a PK.

Každý SDH, který projevil zájem, dostal obecní vlajku a nový 
smaltový znak na opravené hasičské zbrojnice.
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úklidy, sekání trávy a další domluvené práce. Děkuji za celkovou 
spolupráci s obcí a pořádání dětských a kulturních akcí.

starostka obce

Místní poplatky 
ze psů, za odpad 

Sazba poplatku za odpad:

ź 600 Kč za osobu

ź 600 Kč na neobydlený objekt

Loga jsou po zaplacení  k vyzvednutí na OÚ Neurazy

Poplatky ze psů:
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ź 150 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Poplatky můžete zaplatit do 31. 3. 2022 osobně na OÚ nebo 
převodem na účet Obce Neurazy, č.ú.: 725638319/0800

vs:  Neurazy:   2201 + číslo popisné   

 Klikařov:  2202 + číslo popisné   

 Nová Ves: 2203 + číslo popisné   

 Partoltice: 2204 + číslo popisné   

 Radochovy: 2205 + číslo popisné   

 Soběsuky: 2206 + číslo popisné   

 Vojovice:  2207 + číslo popisné   

Příklad: za č.p. 99 v Partolticích VS: 220499
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Oprava
pomníku padlých v Partolticích

Oprava hasičské zbrojnice a budovy mandlu v Neurazech

Na jaře proběhla oprava nakloněného pomníku, který už byl takřka v havarijním stavu. Vše proběhlo bez problémů a na přání občanů 
zde byly vysazeny 2 smuteční jilmy, které v těchto místech dříve rostly.

 • dotační titul PK

  • dotační titul PK

Realizované projekty
Čistírna odpadních vod za hospodou v Neurazech

Oprava havarijního stavu obecní budovy 
č.p. 52 ve Vojovicích

ź dotační titul PK
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Bilancování roku 2021

Plánované projekty 
v letošním roce

V loňském roce byly provedeny práce, nákupy a větší opravy 
zhruba za 11 000 000,- Kč, např.:  

ź nákup nového traktoru a příslušenství 2 000 000,- 

ź výstavba víceúčelového hřiště Neurazy 2 200 000,- 

ź výměna veřejného osvětlení ve všech obcích 1000 000,- 

ź ČOV za hospodou 600 000,- 

ź vrt Partoltice 500 000,- 

ź oprava Chaloupkovny Radochovy 1200 000,- 

ź oprava hasičárny a bývalé mlékárny v Neurazech 700 000,- 

ź pořízení vlajek a znaků obce 100 000,- 

ź výměna otopného systému MŠ + výmalba, ... 600 000,- 

ź oprava obecního bytu Vojovice 800 000,- 

ź doplatek územního plánu 200 000,- 

ź 5 ks velkých kontejnerů 350 000,-

ź příprava sběrného dvora (kompostárna, skládka větví) 
600 000,- 

ź bezdrátový rozhlas Partoltice, Radochovy, Klikařov 
150 000,- 

ź oprava přítoku spodní požární nádrže ve Vojovicích 
240 000,-

ź a další běžné výdaje do lesa, opravy, sečení, odpady, geodeti, 
projektanti, energie ve všech obecních budovách, chod OÚ 
….

I přes tyto velké výdaje má však obec na účtu přibližně 
o 1 300 000,- Kč více než na začátku loňského roku. To se nám 
podařilo hlavně díky maximálnímu využívání dotačních titulů, 
důslednému řešení pojistných událostí, minimalizováním 
provozních nákladů a šetřením energií díky využívání moderních 
technologií

ź Nákup hasičského auta pro JPO V – dotační titul

ź Oprava budovy SDH Radochovy II. etapa – dotační titul

ź Oprava hasičských nádrží Vojovice a Radochovy

ź Oprava obecní budovy v Soběsukách – dotační titul

ź Přípravné práce na opravu rybníčků v Soběsukách (dolní 
a prokopnutý) – dotační titul

ź Propojení Neurazy – Neurazy Cikánka – stezka pro pěší, kola 
– dotační titul

ź Oprava lesní cesty U Vápna Vojovice – dotační titul

ź Stavba haly Vojovice pro parkování obecních strojů

ź Tůňka v Nové Vsi u Nepomuka – zadržení vody v krajině 
– dotační titul

ź Tůně Neurazy– zadržení vody v krajině – dotační titul

ź Rekonstrukce budovy OÚ – dotační titul

ź Oprava cesty - náves Neurazy – dotační titul

ź Nákup malého nákladního automobilu

ź Dokončení sběrného dvora Neurazy – dotační titul

ź Prodloužení dešťové kanalizace na Cikánce

ź Oprava letního kina

ź Radochovy oprava cesty

REAKCE NA „Zprávy z obce“REAKCE NA „Zprávy z obce“

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se touto cestou vyjádřila ke „Zprávám 
z obce“, které se k některým z vás dostaly.

Výrazně se ohrazuji vůči vyjádření, že „vedení obce koná pro 
blaho své a ne zdejších občanů“.  Nekončící pracovní dobu paní 
starostky by chtěl málokdo z nás. 

Ráda bych se hlavně vyjádřila k situaci kolem MŠ, která se 
mě jako rodiče v minulém školním roce také dotýkala.

Není ve školství standardní, aby ředitel školy ukončil své 
působení ve funkci během školního roku, to je fakt. O tom, že 
paní ředitelka Burešová plánuje odejít do starobního důchodu 
ve školním roce 2020/2021 ale během roku dávala vědět, jen 
se přesně nevyjádřila kdy. Pokud jsem to pochopila dobře, tak 
finální rozhodnutí padlo během prosince na radě obce nebo na 
zastupitelstvu, kde jsem z důvodů nemoci nebyla. Hledání 
kohokoli (učitele, ředitele) během školního roku je téměř 
nadlidský výkon, a proto jsem byla jako rodič ráda, že obec 
zajistila fungování MŠ i po odstoupení z funkce paní ředitelky 
a podání výpovědi paní učitelky sl. Burešové.

Z pohledu syna, který v té době MŠ navštěvoval a paní ředi-
telku i paní učitelky měl rád, došlo k výměně paní učitelek. Jako 
dítě to věděl dopředu a problém v tom nebyl, na nové personální 
obsazení si zvykl. V situaci loňského i letošního roku byly pro něj 
jiné více turbulentní události, které řešil, než tato personální 
výměna, která je ve větších MŠ zcela běžná z důvodů 
zastupování apod.

Uzavření MŠ v červenci a srpnu z důvodů čerpání řádných 
dovolených a nutné údržby a oprav bylo v Neurazech zvykem 
i za působení předchozích ředitelů a nevidím v tom problém. To, 
že v prostorách klubovny (ne MŠ) probíhal příměstský tábor, 
kvituji s povděkem. Kdo ho vede o svém volnu, mě zajímá pouze 
z pohledu rodiče, který by tam mohl případně umístit své dítě, 
ale jinak ne.

Čerpání dotací ve školství je, bohužel, v současné době 
nezbytností. A je úplně jedno, jestli ředitel řeší dotace na 
personální zajištění, které jsou samozřejmě krátkodobého 
charakteru, a zaměstnanci, kteří do toho vstupují, s tím musejí 
počítat, nebo je ředitel schopen zajistit dotace z jiných zdrojů, 
např. na vybavení učeben, nebo dokonce na zřízení nových 
učeben, přístaveb apod., kdy je samozřejmě výsledný efekt 
dlouhodobý. Jiné cesty, než pracné dotace, jsou spíše vzácností. 
Ředitel dotace musí sám aktivně vyhledávat, samy mu do klína 
nespadnou, musí se účastnit různých pracovních skupin, kde se 
k dotacím dá dostat, a proto je schopnost jejich čerpání vizitkou 
ředitele. V neposlední řadě, peníze, které ředitel z dotací do 
školy dostane, šetří zřizovateli!

Osobně se mě dotkla fotografie a komentář ze „Zpráv obce“ 
z pasování školáků. Syn v té době byl v MŠ Neurazy 
předškolákem a na tuto akci, která se konala evidentně mimo 
prostory a okolí MŠ, pozván nebyl, ač je pod ní hrdě napsáno, 
cituji: “Fotografie z pasování školáků. Ve vedení byla tehdy Anna 
Burešová.“ Jsem ráda, že „Zprávy z obce“ neviděl, protože by 
mu to bylo líto. Neznám reakce ostatních, na fotce chybějících 
předškoláků, kterých celkem do MŠ tehdy chodilo 8 nebo 9.

Pokud jste vydrželi číst až do konce, tak děkuji za pozornost.

S přáním pevného zdraví nás všech,

Mgr. Ivana Boulová, 

zástupkyně ředitele Základní školy Josefa Hlávky 
Přeštice, zastupitelka obce, matka

Vážení rodiče, vážení občané Neuraz i obcí přilehlých,

i já cítím jakousi potřebu alespoň některé dezinformace 
uvedené v tiskopise „Zprávy z Neuraz“ uvést na pravou míru. 
Předem děkuji za váš zájem.

Dotace pro školy z MŠMT Šablony III neposkytují finance na 
osobního asistenta ani na asistenta pedagoga pro děti se 
speciálními potřebami, a nikdy tomu tak nebylo. Z dotací 
čerpáme peníze na školního asistenta, který je nepedagogický 
pracovník. Prioritní náplní práce školního asistenta v MŠ 
Neurazech je překrývat místa provozní doby školy, kdy je ve 
školce pouze jedna učitelka. Tím se nám podařilo zajistit dětem 
během provozní doby dohled a pedagogické vedení dvou 
dospělých lidí od 8 do 13 hodin. Ze Šablon III hradíme dětem 
některé pomůcky na výuku, dále financujeme dětem Projektové 
dny mimo školu i ve škole. To jsou výlety či programy se 
zaměřením na vzdělávání dětí, čímž šetříme peníze nejen 
zřizovateli, ale i rodičům našich dětí.

V žinkovské základní škole jsem nikdy nečerpala dotace na 
keramickou pec ani na kroužek Mladý elektrotechnik. Tuto akci 
odsouhlasila bývalá paní ředitelka Mgr. M. Černá, a to ve 
spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Dopředu 
věděla, že tyto dotace budou poskytovány 2 roky.

Vystudovala jsem Vysokou školu pedagogickou v Plzni, obor 
učitelství 1. stupně ZŠ. Dále mám vystudovanou speciální 
pedagogiku. Praxi v oboru mám téměř 25 let. Jako učitelka 
v MŠ musím mít podle zatím platné legislativy vystudovanou 
předškolní pedagogiku, což v této chvíli nesplňuji. Jako ředitelka 
MŠ jsem vystudovala povinný Kurz pro ředitele škol a školských 
zařízení, dále pak Strategické plánování a řízení ve školách 
a kurz Projektový manager, a to vše na vlastní náklady.

Nikdy jsem se netajila tím, že jsem ředitelka jmenovaná bez 
konkurzu do doby, než bude ředitel řádně jmenovaný 
konkurzem. Byla jsem do této funkce zvolena hlasováním 
Radou obce Neurazy. Není pravda, že konkurzní řízení na 
ředitele MŠ v Neurazech bylo zrušeno. Bylo řádně ukončeno 
prvním kolem. Druhé kolo neproběhlo, jelikož nebyl o místo 
ředitelky v MŠ jiný zájemce než já.  

Příměstský tábor v MŠ Neurazy: od 1. 7. 2021 začala 
v budově MŠ rozsáhlá rekonstrukce otopného systému, kterou 
školka již nutně potřebovala, proto byla MŠ uzavřena. 
Příměstský tábor byl domluven v klubovně Babet již dlouho před 
zahájením této rekonstrukce. Konal se v termínu, kdy je MŠ 
běžně „prázdninově“ uzavřená – v druhé polovině července 
2021. 

Z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek v MŠ 
Neurazy i z důvodu modernizace školky, jsem musela 
v minulém roce požádat o navýšení částky na provoz MŠ. 
Letošní příspěvek je 430 000,- Kč.     

Přeji vám všem poklidné zimní dny.                     

Mgr. Lenka Čengeryová, ředitelka MŠ Neurazy     

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych pár slovy reagovala na tzv. Zprávy z obce, 
které byly před nedávnem rozneseny do vašich poštovních 
schránek.

V těchto novinách jsou šířeny pouze dezinformace, které jsou, 
podle mého názoru, proti mně vedeny zcela účelově. Nikdo mne 
v souvislosti s obsahem článků nikdy neoslovil, vydavatel tohoto 
plátku neměl potřebu si ověřit informační zdroje. 

Zcela zásadně se musím ohradit proti větě, ve které je vedení 
obce obviněno, že koná jen pro blaho své. Nikdy nikdo z nás tímto 
způsobem k vedení obce nepřistupoval. Ráda bych slyšela 
alespoň jeden konkrétní příklad, který by moji předešlou větu 
vyvracel.

Paní Anna Burešová st. se často vyjadřuje v souvislosti s jejím 
odchodem z MŠ Neurazy o jakémsi tlaku z mojí strany, coby 
zástupce zřizovatele MŠ Neurazy. Tímto „tlakem“ má zřejmě na 
mysli moje žádosti o to, aby se pokusila školku více rozvíjet ve 
smyslu zázemí pro děti – rekonstrukce topení, rekonstrukce 
školní kuchyně, ve smyslu čerpání finančních dotací, které jsou 
v ostatních školách už samozřejmostí a které by opět pomohly 
nejen dětem ve školce, ale i zřizovateli ve smyslu správného 
hospodaření. Tímto „tlakem“ vnímala zřejmě paní Burešová st. 
moji zákonem podloženou žádost o podklady k návrhu odměny 
pro ředitelku školy, kterou v této době byla právě Anna 
Burešová st. Za každou mojí výše uvedenou žádostí si stojím, 
žádný tlak na bývalou ředitelku MŠ Neurazy vyvíjen nebyl. Anna 
Burešová st. se rozhodla odejít z funkce ředitelky MŠ k 1. 5. 
2021, a tímto způsobem ohrozila chod mateřské školy. Vnímám 
to jako zcela nepedagogické a neprofesionální chování. 

Jen krátce - „můj soukromý byznys a vazbu na firmy“ – to je 
skutečně silná káva, a proto jsem se rozhodla učinit právní kroky 
spojené s distribucí „Zpráv z obce“. Pokud bude mít kdokoliv 
zájem o přesné informace ohledně toho, jakým způsobem a pod 
jakou směrnicí probíhají výběrová řízení v obci Neurazy, ráda je 
podám v kanceláři starostky obce. Všechna výběrová řízení 
podléhají každoročnímu důkladnému finančnímu auditu obce.

Děkuji za vaši trpělivost. Nyní nabízím možnost vyjádřit se 
k článku „Kauza v MŠ Neurazy“ nynější ředitelce.

 S přáním pevného zdraví Mgr. Marie Svejkovská, 
starostka obce Neurazy
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Bilancování roku 2021

Plánované projekty 
v letošním roce

V loňském roce byly provedeny práce, nákupy a větší opravy 
zhruba za 11 000 000,- Kč, např.:  

ź nákup nového traktoru a příslušenství 2 000 000,- 

ź výstavba víceúčelového hřiště Neurazy 2 200 000,- 

ź výměna veřejného osvětlení ve všech obcích 1000 000,- 

ź ČOV za hospodou 600 000,- 

ź vrt Partoltice 500 000,- 

ź oprava Chaloupkovny Radochovy 1200 000,- 

ź oprava hasičárny a bývalé mlékárny v Neurazech 700 000,- 

ź pořízení vlajek a znaků obce 100 000,- 

ź výměna otopného systému MŠ + výmalba, ... 600 000,- 

ź oprava obecního bytu Vojovice 800 000,- 

ź doplatek územního plánu 200 000,- 

ź 5 ks velkých kontejnerů 350 000,-

ź příprava sběrného dvora (kompostárna, skládka větví) 
600 000,- 

ź bezdrátový rozhlas Partoltice, Radochovy, Klikařov 
150 000,- 

ź oprava přítoku spodní požární nádrže ve Vojovicích 
240 000,-

ź a další běžné výdaje do lesa, opravy, sečení, odpady, geodeti, 
projektanti, energie ve všech obecních budovách, chod OÚ 
….

I přes tyto velké výdaje má však obec na účtu přibližně 
o 1 300 000,- Kč více než na začátku loňského roku. To se nám 
podařilo hlavně díky maximálnímu využívání dotačních titulů, 
důslednému řešení pojistných událostí, minimalizováním 
provozních nákladů a šetřením energií díky využívání moderních 
technologií

ź Nákup hasičského auta pro JPO V – dotační titul

ź Oprava budovy SDH Radochovy II. etapa – dotační titul

ź Oprava hasičských nádrží Vojovice a Radochovy

ź Oprava obecní budovy v Soběsukách – dotační titul

ź Přípravné práce na opravu rybníčků v Soběsukách (dolní 
a prokopnutý) – dotační titul

ź Propojení Neurazy – Neurazy Cikánka – stezka pro pěší, kola 
– dotační titul

ź Oprava lesní cesty U Vápna Vojovice – dotační titul

ź Stavba haly Vojovice pro parkování obecních strojů

ź Tůňka v Nové Vsi u Nepomuka – zadržení vody v krajině 
– dotační titul

ź Tůně Neurazy– zadržení vody v krajině – dotační titul

ź Rekonstrukce budovy OÚ – dotační titul

ź Oprava cesty - náves Neurazy – dotační titul

ź Nákup malého nákladního automobilu

ź Dokončení sběrného dvora Neurazy – dotační titul

ź Prodloužení dešťové kanalizace na Cikánce

ź Oprava letního kina

ź Radochovy oprava cesty

REAKCE NA „Zprávy z obce“REAKCE NA „Zprávy z obce“

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych se touto cestou vyjádřila ke „Zprávám 
z obce“, které se k některým z vás dostaly.

Výrazně se ohrazuji vůči vyjádření, že „vedení obce koná pro 
blaho své a ne zdejších občanů“.  Nekončící pracovní dobu paní 
starostky by chtěl málokdo z nás. 

Ráda bych se hlavně vyjádřila k situaci kolem MŠ, která se 
mě jako rodiče v minulém školním roce také dotýkala.

Není ve školství standardní, aby ředitel školy ukončil své 
působení ve funkci během školního roku, to je fakt. O tom, že 
paní ředitelka Burešová plánuje odejít do starobního důchodu 
ve školním roce 2020/2021 ale během roku dávala vědět, jen 
se přesně nevyjádřila kdy. Pokud jsem to pochopila dobře, tak 
finální rozhodnutí padlo během prosince na radě obce nebo na 
zastupitelstvu, kde jsem z důvodů nemoci nebyla. Hledání 
kohokoli (učitele, ředitele) během školního roku je téměř 
nadlidský výkon, a proto jsem byla jako rodič ráda, že obec 
zajistila fungování MŠ i po odstoupení z funkce paní ředitelky 
a podání výpovědi paní učitelky sl. Burešové.

Z pohledu syna, který v té době MŠ navštěvoval a paní ředi-
telku i paní učitelky měl rád, došlo k výměně paní učitelek. Jako 
dítě to věděl dopředu a problém v tom nebyl, na nové personální 
obsazení si zvykl. V situaci loňského i letošního roku byly pro něj 
jiné více turbulentní události, které řešil, než tato personální 
výměna, která je ve větších MŠ zcela běžná z důvodů 
zastupování apod.

Uzavření MŠ v červenci a srpnu z důvodů čerpání řádných 
dovolených a nutné údržby a oprav bylo v Neurazech zvykem 
i za působení předchozích ředitelů a nevidím v tom problém. To, 
že v prostorách klubovny (ne MŠ) probíhal příměstský tábor, 
kvituji s povděkem. Kdo ho vede o svém volnu, mě zajímá pouze 
z pohledu rodiče, který by tam mohl případně umístit své dítě, 
ale jinak ne.

Čerpání dotací ve školství je, bohužel, v současné době 
nezbytností. A je úplně jedno, jestli ředitel řeší dotace na 
personální zajištění, které jsou samozřejmě krátkodobého 
charakteru, a zaměstnanci, kteří do toho vstupují, s tím musejí 
počítat, nebo je ředitel schopen zajistit dotace z jiných zdrojů, 
např. na vybavení učeben, nebo dokonce na zřízení nových 
učeben, přístaveb apod., kdy je samozřejmě výsledný efekt 
dlouhodobý. Jiné cesty, než pracné dotace, jsou spíše vzácností. 
Ředitel dotace musí sám aktivně vyhledávat, samy mu do klína 
nespadnou, musí se účastnit různých pracovních skupin, kde se 
k dotacím dá dostat, a proto je schopnost jejich čerpání vizitkou 
ředitele. V neposlední řadě, peníze, které ředitel z dotací do 
školy dostane, šetří zřizovateli!

Osobně se mě dotkla fotografie a komentář ze „Zpráv obce“ 
z pasování školáků. Syn v té době byl v MŠ Neurazy 
předškolákem a na tuto akci, která se konala evidentně mimo 
prostory a okolí MŠ, pozván nebyl, ač je pod ní hrdě napsáno, 
cituji: “Fotografie z pasování školáků. Ve vedení byla tehdy Anna 
Burešová.“ Jsem ráda, že „Zprávy z obce“ neviděl, protože by 
mu to bylo líto. Neznám reakce ostatních, na fotce chybějících 
předškoláků, kterých celkem do MŠ tehdy chodilo 8 nebo 9.

Pokud jste vydrželi číst až do konce, tak děkuji za pozornost.

S přáním pevného zdraví nás všech,

Mgr. Ivana Boulová, 

zástupkyně ředitele Základní školy Josefa Hlávky 
Přeštice, zastupitelka obce, matka

Vážení rodiče, vážení občané Neuraz i obcí přilehlých,

i já cítím jakousi potřebu alespoň některé dezinformace 
uvedené v tiskopise „Zprávy z Neuraz“ uvést na pravou míru. 
Předem děkuji za váš zájem.

Dotace pro školy z MŠMT Šablony III neposkytují finance na 
osobního asistenta ani na asistenta pedagoga pro děti se 
speciálními potřebami, a nikdy tomu tak nebylo. Z dotací 
čerpáme peníze na školního asistenta, který je nepedagogický 
pracovník. Prioritní náplní práce školního asistenta v MŠ 
Neurazech je překrývat místa provozní doby školy, kdy je ve 
školce pouze jedna učitelka. Tím se nám podařilo zajistit dětem 
během provozní doby dohled a pedagogické vedení dvou 
dospělých lidí od 8 do 13 hodin. Ze Šablon III hradíme dětem 
některé pomůcky na výuku, dále financujeme dětem Projektové 
dny mimo školu i ve škole. To jsou výlety či programy se 
zaměřením na vzdělávání dětí, čímž šetříme peníze nejen 
zřizovateli, ale i rodičům našich dětí.

V žinkovské základní škole jsem nikdy nečerpala dotace na 
keramickou pec ani na kroužek Mladý elektrotechnik. Tuto akci 
odsouhlasila bývalá paní ředitelka Mgr. M. Černá, a to ve 
spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Dopředu 
věděla, že tyto dotace budou poskytovány 2 roky.

Vystudovala jsem Vysokou školu pedagogickou v Plzni, obor 
učitelství 1. stupně ZŠ. Dále mám vystudovanou speciální 
pedagogiku. Praxi v oboru mám téměř 25 let. Jako učitelka 
v MŠ musím mít podle zatím platné legislativy vystudovanou 
předškolní pedagogiku, což v této chvíli nesplňuji. Jako ředitelka 
MŠ jsem vystudovala povinný Kurz pro ředitele škol a školských 
zařízení, dále pak Strategické plánování a řízení ve školách 
a kurz Projektový manager, a to vše na vlastní náklady.

Nikdy jsem se netajila tím, že jsem ředitelka jmenovaná bez 
konkurzu do doby, než bude ředitel řádně jmenovaný 
konkurzem. Byla jsem do této funkce zvolena hlasováním 
Radou obce Neurazy. Není pravda, že konkurzní řízení na 
ředitele MŠ v Neurazech bylo zrušeno. Bylo řádně ukončeno 
prvním kolem. Druhé kolo neproběhlo, jelikož nebyl o místo 
ředitelky v MŠ jiný zájemce než já.  

Příměstský tábor v MŠ Neurazy: od 1. 7. 2021 začala 
v budově MŠ rozsáhlá rekonstrukce otopného systému, kterou 
školka již nutně potřebovala, proto byla MŠ uzavřena. 
Příměstský tábor byl domluven v klubovně Babet již dlouho před 
zahájením této rekonstrukce. Konal se v termínu, kdy je MŠ 
běžně „prázdninově“ uzavřená – v druhé polovině července 
2021. 

Z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek v MŠ 
Neurazy i z důvodu modernizace školky, jsem musela 
v minulém roce požádat o navýšení částky na provoz MŠ. 
Letošní příspěvek je 430 000,- Kč.     

Přeji vám všem poklidné zimní dny.                     

Mgr. Lenka Čengeryová, ředitelka MŠ Neurazy     

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych pár slovy reagovala na tzv. Zprávy z obce, 
které byly před nedávnem rozneseny do vašich poštovních 
schránek.

V těchto novinách jsou šířeny pouze dezinformace, které jsou, 
podle mého názoru, proti mně vedeny zcela účelově. Nikdo mne 
v souvislosti s obsahem článků nikdy neoslovil, vydavatel tohoto 
plátku neměl potřebu si ověřit informační zdroje. 

Zcela zásadně se musím ohradit proti větě, ve které je vedení 
obce obviněno, že koná jen pro blaho své. Nikdy nikdo z nás tímto 
způsobem k vedení obce nepřistupoval. Ráda bych slyšela 
alespoň jeden konkrétní příklad, který by moji předešlou větu 
vyvracel.

Paní Anna Burešová st. se často vyjadřuje v souvislosti s jejím 
odchodem z MŠ Neurazy o jakémsi tlaku z mojí strany, coby 
zástupce zřizovatele MŠ Neurazy. Tímto „tlakem“ má zřejmě na 
mysli moje žádosti o to, aby se pokusila školku více rozvíjet ve 
smyslu zázemí pro děti – rekonstrukce topení, rekonstrukce 
školní kuchyně, ve smyslu čerpání finančních dotací, které jsou 
v ostatních školách už samozřejmostí a které by opět pomohly 
nejen dětem ve školce, ale i zřizovateli ve smyslu správného 
hospodaření. Tímto „tlakem“ vnímala zřejmě paní Burešová st. 
moji zákonem podloženou žádost o podklady k návrhu odměny 
pro ředitelku školy, kterou v této době byla právě Anna 
Burešová st. Za každou mojí výše uvedenou žádostí si stojím, 
žádný tlak na bývalou ředitelku MŠ Neurazy vyvíjen nebyl. Anna 
Burešová st. se rozhodla odejít z funkce ředitelky MŠ k 1. 5. 
2021, a tímto způsobem ohrozila chod mateřské školy. Vnímám 
to jako zcela nepedagogické a neprofesionální chování. 

Jen krátce - „můj soukromý byznys a vazbu na firmy“ – to je 
skutečně silná káva, a proto jsem se rozhodla učinit právní kroky 
spojené s distribucí „Zpráv z obce“. Pokud bude mít kdokoliv 
zájem o přesné informace ohledně toho, jakým způsobem a pod 
jakou směrnicí probíhají výběrová řízení v obci Neurazy, ráda je 
podám v kanceláři starostky obce. Všechna výběrová řízení 
podléhají každoročnímu důkladnému finančnímu auditu obce.

Děkuji za vaši trpělivost. Nyní nabízím možnost vyjádřit se 
k článku „Kauza v MŠ Neurazy“ nynější ředitelce.

 S přáním pevného zdraví Mgr. Marie Svejkovská, 
starostka obce Neurazy
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Helenčiny prvorepublikové recepty

Jubilanti

V roce 2021 oslavili narozeniny:

v lednu:
paní Marie Špetová ze Soběsuk 103 let
paní Anna Ptáčková z Neuraz 82 let
pan Václav Mašát z Radochov 81 let

v únoru:
paní Anna Hošťálková z Neuraz 88 let
paní Jiřina Němečková ze Soběsuk 80 let

v březnu:
paní Jaroslava Kodýdková z Neuraz 85 let
paní Zdeňka Trojánková z Neuraz 82 let

v dubnu:
pan Josef Silovský ze Soběsuk 90 let
paní Jaroslava Vítovcová z Neuraz 83 let
paní Růžena Barešová z Nové Vsi 82 let

v květnu:
pan Václav Lepší z Neuraz 94 let
paní Marie Kratochvílová z Neuraz 82 let
pan Milan Jandečka z Neuraz 81

v červnu:
pan Josef Kozák z Nové Vsi 87 let
pan Václav Suda z Radochov 86 let
pan Václav Březák ze Soběsuk 86 let

v červenci:
paní Marie Sedláková z Partoltic 97 let
pan Ladislav Bareš z Nové Vsi 86 let
paní Růžena Černá z Neuraz 85 let
paní Růžena Ptáčková z Nové Vsi 82 let
paní Alena Vítovcová z Vojovic 81 let
paní Marie Nádraská z Vojovic 81 let

v srpnu:
paní Růžena Kristová z Neuraz 90 let
pan Stanislav Šiling z Neuraz 87 let
pan Václav Volf z Neuraz 83 let
paní Jaroslava Silovská ze Soběsuk 82 let

v září:
pan Václav Hanzlík z Klikařova 82 let

v říjnu:
pan Zdeněk Krist z Neuraz 89 let
paní Irena Hulínová z Neuraz 85 let
pan Josef Sedlák z Partoltic 81 let

v listopadu:
paní Zdeňka Stupková z Neuraz 88 let
paní Marie Šilingová z Neuraz 84 let
pan Bohumil Svoboda z Neuraz 84 let
paní Vlasta Brašnová z Partoltic 81 let

v prosinci:
paní Marie Radová z Nové Vsi 89 let

V roce 2021 nás opustili:

pan Miroslav Polívka z Neuraz
pan František Tyml z Neuraz
pan František Beníšek z Vojovic
pan Josef Švarc ze Soběsuk
pan Josef Kotlan z Vojovic
paní Božena Valentová z Nové Vsi
pan Bohuslav Zahradník ze Soběsuk
pan Jan Kohout ze Soběsuk

Brambory oloupeme (nebo jen vydrhneme), překrájíme a dáme na mřížku do 
trouby upéct (bez tuku). Pečené vysypeme na mísu, neseme na stůl. 

Na stole je připravena zakysaná smetana a rozsekané kapary (použijeme kapary 
v soli, jsou-li moc solí obalené, namočíme je). Každý stolovník si nabere brambory, 
nandá na ně zakysanou smetanu (NEŠETŘIT!) a posype sekanými kapary. 
Brambory i zakysanku je třeba na talíři lehce osolit.   

PEČENÉ BRAMBORY

Autorkou receptů je Helena Fröhlichová, 
manželka čestného občana PhDr. Františka Fröhlicha

1. pozdrav ze školky v Neurazech
Naše Mateřská škola v Neurazech je stále plná 

cvrkotu. Každý den mohou naši žáčci prožívat nová 
dobrodružství, která jim připravuje tým všech 
zaměstnanců školy.

Již na konci minulého školního roku jsme si 
vyzkoušeli Angličtinu s Rickym (rodilý mluvčí). Na 
základě skvělých zkušeností a se souhlasem všech 
rodičů dětí, které školku aktuálně navštěvují, jsme 
dali zelenou angličtině i v letošním školním roce. 
Nadšené jsou děti, ale i my dospělí. 

Od 1. září 2021 jsem začali vyučovat malé žáčky vzdělávací 
metodou Začít spolu. Tato metoda nabízí dětem během jednoho 
dne různorodé činnosti v tzv. centrech aktivit. Díky tomu se mohou 
žáci rozvíjet ve všech vrstvách své osobnosti. Důležité pro nás je, 
aby si tyto aktivity děti volily samy, protože důraz při vzdělávání 
touto metodou je kladen na smysluplné učení a samostatné 
myšlení dětí. Otevřených máme celkem 11 center aktivit. Nabídka 
každodenních činností je skutečně rozmanitá.

Děti mateřské školy často vyrábějí. Ať jsou to jednoduchá jídla, 
práce s keramikou, výroba svíček, mýdel, koupelové soli, hmyzích 
domečků, pečení svatomartinských placek či vánočních perníčků, 
všechny tyto činnosti žáčky každého věku velmi baví. Jsme na ně 
moc pyšní, protože díky této výrobě a za podpory rodičů našich 
žáků, občanů Neuraz i obcí přilehlých a za podpory všech 
zaměstnanců školy si děti za své výrobky vydělaly na materiály pro 
vyrábění 4 808,- Kč.

Během podzimních a zimních měsíců žáci naší školy 
navštívili mnoho míst, a to i za finanční podpory 
z dotačního titulu MŠMT Šablony III. Například jsme vyjeli 
do Žinkov na naši již tradiční výpravu. Navštívili jsme 
enviromentální centrum Babočka v Týništi u Přeštic, kde na 
nás čekaly dvě paní čertice. Obešli jsem jako Tři králové 
důležitá místa Neuraz a vykoledovali si tak moc pěknou 
nadílku.

Změny se dočkaly i místnosti a celé prostory mateřské 
školy. O prázdninách proběhla za podpory obce Neurazy 
rozsáhlá rekonstrukce topného systému v celé budově 
školy. Ve chvílích uzavření školy se vymalovaly herna, třída 
i chodby. Nyní se připravuje malování a menší rekonstrukce 
šatny.

Obnovou, na které se podíleli zaměstnanci školy, jejich 
rodiny, ale i samotné děti, prošla i školní zahrada. Každý 
den se staráme o naše dva králíčky a krmíme ptáčky.

I na další měsíce máme velké plány. Už se moc těšíme. 

Dovolte mi touto cestou za naše děti i celý pracovní tým 
popřát všem čtenářům do roku 2022 především zdraví, 
mnoho radosti a splněných přání.

Lenka Čengeryová, ředitelka MŠ Neurazy
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Jubilanti

V roce 2021 oslavili narozeniny:

v lednu:
paní Marie Špetová ze Soběsuk 103 let
paní Anna Ptáčková z Neuraz 82 let
pan Václav Mašát z Radochov 81 let

v únoru:
paní Anna Hošťálková z Neuraz 88 let
paní Jiřina Němečková ze Soběsuk 80 let

v březnu:
paní Jaroslava Kodýdková z Neuraz 85 let
paní Zdeňka Trojánková z Neuraz 82 let

v dubnu:
pan Josef Silovský ze Soběsuk 90 let
paní Jaroslava Vítovcová z Neuraz 83 let
paní Růžena Barešová z Nové Vsi 82 let

v květnu:
pan Václav Lepší z Neuraz 94 let
paní Marie Kratochvílová z Neuraz 82 let
pan Milan Jandečka z Neuraz 81

v červnu:
pan Josef Kozák z Nové Vsi 87 let
pan Václav Suda z Radochov 86 let
pan Václav Březák ze Soběsuk 86 let

v červenci:
paní Marie Sedláková z Partoltic 97 let
pan Ladislav Bareš z Nové Vsi 86 let
paní Růžena Černá z Neuraz 85 let
paní Růžena Ptáčková z Nové Vsi 82 let
paní Alena Vítovcová z Vojovic 81 let
paní Marie Nádraská z Vojovic 81 let

v srpnu:
paní Růžena Kristová z Neuraz 90 let
pan Stanislav Šiling z Neuraz 87 let
pan Václav Volf z Neuraz 83 let
paní Jaroslava Silovská ze Soběsuk 82 let

v září:
pan Václav Hanzlík z Klikařova 82 let

v říjnu:
pan Zdeněk Krist z Neuraz 89 let
paní Irena Hulínová z Neuraz 85 let
pan Josef Sedlák z Partoltic 81 let

v listopadu:
paní Zdeňka Stupková z Neuraz 88 let
paní Marie Šilingová z Neuraz 84 let
pan Bohumil Svoboda z Neuraz 84 let
paní Vlasta Brašnová z Partoltic 81 let

v prosinci:
paní Marie Radová z Nové Vsi 89 let

V roce 2021 nás opustili:

pan Miroslav Polívka z Neuraz
pan František Tyml z Neuraz
pan František Beníšek z Vojovic
pan Josef Švarc ze Soběsuk
pan Josef Kotlan z Vojovic
paní Božena Valentová z Nové Vsi
pan Bohuslav Zahradník ze Soběsuk
pan Jan Kohout ze Soběsuk

Brambory oloupeme (nebo jen vydrhneme), překrájíme a dáme na mřížku do 
trouby upéct (bez tuku). Pečené vysypeme na mísu, neseme na stůl. 

Na stole je připravena zakysaná smetana a rozsekané kapary (použijeme kapary 
v soli, jsou-li moc solí obalené, namočíme je). Každý stolovník si nabere brambory, 
nandá na ně zakysanou smetanu (NEŠETŘIT!) a posype sekanými kapary. 
Brambory i zakysanku je třeba na talíři lehce osolit.   

PEČENÉ BRAMBORY
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Masáže
Dovolujeme si informovat o nové službě pro obyvatele 

Neuraz. Jedná se o službu maséra, která bude otevřena 
v budově mateřské školy v Neurazech, v prostorách 
pedikúry. V nabídce jsou masáže sportovní, rekondiční či 
relaxační. Provozní doba je každou středu. 

Objednat se lze telefonicky, a to na číslo Martiny 
Kolaříkové 739 022 706.

Zábava


