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Úvod, slovo starostky
Milí spoluobčané,

uplynuly již tři měsíce od chvíle, kdy jste si mohli přečíst první 
„slovo starostky“ v nově vydávaných Neurazských listech. Tři mě-
síce, které utekly jako voda. Tři měsíce, které k nám pomalu 
nesou jaro, to zázračné roční období, kdy se po zimě vše probouzí. 
Tři měsíce tvrdé práce. Tři měsíce, které změnily svět.

Věnovali jsme značné úsilí budování vztahů na úrovni ústřed-
ních orgánů státní správy, kraje a institucí rozvoje venkova, tak 
aby se obec mohla úspěšně ucházet o ekonomické podpory vyplý-
vající z jednotlivých pobídek dílčích ministerstev, ale i z tolik 
diskutovaných evropských fondů. (Protože) věříme, že tato naše 
činnost ponese ovoce v podobě úspěšnějších žádostí a vyšších 
finančních plnění. To znamená v konečném důsledku velmi 
významnou úsporu obecních peněz. Doufáme, že výsledky této 
činnosti obohatí život nás všech a budou viditelné v dalších 
dekádách. 

Ať již se jedná o projekty podporující a umožňující zadržování 
vody v krajině, stejně jako rozvoj jednotlivých částí obce, tak 
i snaha o oživení volnočasových aktivit a také zviditelnění obce 
v širším kontextu mikroregionu.

V této pro lidstvo, národ i obec a občana nové době, kterou lze 
vnímat jako zkoušku zaběhnutých systémů a pořádků, se v nás 

všech mísí strach z nez-
námého a obavy o to nej-
cennější, o život nás 
a našich blízkých. 

Právě život je ústřed-
ní téma této pandemie. 
Život je to nejcennější, 
co jsme dostali do vínku, 
bez ohledu na výroky 
sudiček, talent nebo 

předpoklady, bez sociálních rozdílů. 
Život na vesnici je o to křehčí, že s sebou 
nese drobná příkoří let minulých 
a drobná nedorozumění. Využijme tento 
čas, který je nám možná nedobrovolně 
nabízen, k rekapitulaci našich počinů, 
našeho dosavadního žití a zejména 
k odpuštění. K odpouštění nám samým, 
k odpouštění lidem, kteří v nás možná 
zanechali stopu záště, ale kteří teď, 
stejně jako my, (třeba) přemýšlejí 
o tomtéž. Odpusťme a žijme, žijme život 
bez záště jako jedna rodina, protože obec je mikroorganismem, 
živým článkem, rodinou. Obec a vztahy v ní jsou stejně křehké 
jako svoboda, kterou si tak pracně jako Češi budujeme.

S porozuměním přijměme i někdy pro nás nepochopitelné 
jednání osob, které v době tak těžké hájí především své, mnohdy 
malicherné, zájmy a svým počínáním hází klacky pod nohy nejen 
nám na úřadě, ale v konečném důsledku nám všem, rodině 
občanů.

Probíhající nouzový stav nás staví do situace, kterou jsme ne-
čekali. Velmi oceňuji, že respektujete vyhlášená opatření.

Mé díky míří ke všem, kdo se zapojili do výroby roušek, takovou 
vlnu solidarity by nám mohla závidět kdejaká jiná obec. Snažili 
jsme se pomoci seniorům, kteří jsou aktuálním děním nejvíce 
zasaženi. Neustále si to připomínejme. Potěšme je pozdravem 
a prohoďme pár vět, nabídněme pomoc. Povzbuďme je!

Všichni se snažme nalézt to nejlepší v nás a rozdávejme 
svému okolí ohleduplnost, laskavost a naději.

Společně to zvládneme!
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Geoportal
Obec Neurazy spustila webovou aplikaci Geoportal, kde 

občané mohou najít informace a veškeré mapové podklady 
týkající se obce: katastr nemovitostí, síť veřejného osvětlení, 
svozová místa na odpad, územní plán obce, síť kanalizací 
a vodovodu, mapu místních komunikací, cyklostezky, veřejnou 
zeleň, sportoviště a dětská hřiště apod. 

Více na: https://geoportal/neurazy/

Odpadové hospodářství

Byla vybudována dvě nová důstojná sběrná místa v Neurazech na Cikánce a u nádrže pod OÚ. Na Cikánce si občané tuto 
změnu pochvalují a pro obec je důležité, že došlo k přesunutí na obecní pozemek. Touto změnou místa byly odstraněny 
i nebezpečné zbytky budovy po bývalém JZD.

Dále přesouváme veškerý tříděný odpad od budovy OÚ k nádrži. Myslím, že bylo na čase zkulturnit okolí budovy OÚ. 
Chceme mít okolí OÚ důstojné!

Komunální odpad – připomínáme nutnost nalepeného loga firmy na popelnici, nebo použít originální šedé pytle s logem 
firmy dostupné na obecním úřadu. 

Odpad je svážen společností Marius Pedersen v intervalu 1× za 14 dnů, a to každé liché úterý. 

Podařilo se zajistit, že všechny 
nádoby na tříděný odpad v současné 
době už máme bez poplatku za nájem. 
Jsou buď  naše, nebo zdarma zapůj-
čené firmou EKO-KOM. 

Získali jsme 2 červené kontejnery 
na elektroodpad od firmy ASEKOL, 
které jsou umístěné v Neurazech 
a Nové Vsi.

O naše občany jsme se dokázali postarat

V prvních dnech nouzového stavu každý náš občan starší 
65 let obdržel do poštovní schránky obálku s rouškou od 
našich šiček a dopisem, který obsahoval důležitá telefonní 
čísla, nabídku pomoci OÚ a povzbudivá slova. Rozdáno 
bylo 137 obálek. Dále roušky obdrželi potřební občané 
(dodavatelé z firem, popeláři, do obchodu, …). Tato reálná 
pomoc byla krásným gestem, které by se neuskutečnilo bez 
našich dobrovolnic „šiček“. Jako první přišla s rouškami pro 
ostatní občany Jana Silovská ze Soběsuk, jejíž podnika-
telská činnost byla omezena. Vzápětí navázala s šitím 
roušek Lenka Kůsová z Neuraz, která podporovala i obchod 
v Neurazech. Děvčata dodávala roušky průběžně, ale 

nestačily. Proběhla výzva v obecním rozhlase a zapojily se 
další dobrovolnice. Jmenovitě: Lenka Hulínová z Neuraz, 
Jaroslava Čivišová z Neuraz, Milada Kotlanová z Vojovic, 
paní Menclová z Neuraz, Zdeňka Brožíková z Neuraz, Jana 
Nováková z Klikařova, Markéta Řežábková ze Soběsuk. Poté 
co dodávky přesáhly poptávku, věnovali jsme 100 roušek 
organizaci Adra.

Děkujeme i všem anonymním „šičkám“, o nichž nevíme. 
Kromě šití roušek přišla i nabídka pomoci v podobě nákupu 
pro starší občany, kterou ale nikdo nevyužil.  

Zaměstnáváme mládež

Tříditelné složky odpadu
Stále čekáme na kontejnery na plechovky a kovový odpad, které máme slíbené firmou EKO-KOM 

od března 2020 do Neuraz, Nové Vsi a Soběsuk. V Neurazech u OÚ a v Nové Vsi je umístěna 
nádoba na shromažďování potravinářských olejů (plastový sud s uzávěrem). 

Biologický odpad je celoročně možné ukládat do obecní kompostárny umístěné za budovou 
kravína v Neurazech na Cikánce, kde se nachází i skládka větví u asfaltové plochy před kravínem, 
ale z kapacitních důvodů bude přesunuta do silážní jámy.

Svoz nebezpečného a velkoobjemného odpadu je dle získaných informací plánován na červen. 
O přesném termínu budeme informovat obvyklým způsobem.

Kanalizace a obecní vodovod
Občané Soběsuk a Nové Vsi splnili podmínku usnesení 

zastupitelstva obce 70 % podepsaných závazných smluv 
a my už máme zadané poptávky na projektovou 
dokumentaci a řešíme dotační tituly.

Naše priorita

Zaměřit se na projekty zadržující vodu v krajině např. 
obnova a výstavba tůněk, zpřístupnění vody všem obča-
nům, které spočívá v opravách obecních studen, čištění vrtů 
a přiblížení vody na přístupná místa, kde si budou občané 
moct načepovat užitkovou vodu. 

Zde ruku k dílu přiložili členové oddílu Babeta Neurazy 
a v Nové Vsi vyčistili plochu pro práci geodetů a budoucí 
tůňku.
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Čestné občanství

Rada obce Neurazy navrhuje zřídit institut udělování 
čestného občanství nejen pro rodáky, ale i pro osobnosti, 
které významně ovlivnily povědomí o obci, nebo se 
zapsaly do našich srdcí.

Prvním z významných kandidátů je akademický malíř 
pan Ladislav Rada, který se narodil 20. března 1929 ve 
Vojovicích u Nepomuka a slaví tak nádherné 91. 
narozeniny.  Úzce spolupracoval se Symfonickým orchestrem hlavního 
města Prahy FOK, vytvořil například jeho dodnes používané logo. Je ceněn 
pro mimořádně povedené návrhy obalů desek a karikatury, vyzdvihované pro 
svou jednoduchost coby pokračování tvůrců klasické české karikatury.

Národopisné muzeum Plzeňska otevře v dubnu jeho vzpomínkovou 
výstavu, na kterou Vás srdečně zveme.

Více na stránkách obce www.neurazy.cz

Koronavir nás nezastavil

Koronavirus, strach a nařízení vlády samozřejmě značně 
ovlivnily život v obci. Vše se zpomalilo, soused se začal bát 
souseda, prarodiče svých vnoučat. Obec se vylidnila, přesto 
se nám povedlo udržet její chod a pokračovat v započatých 
pracích, starat se o les, řešit dotace, projekty a shánět povo-
lení a razítka na úřadech, což není v této době jednoduché. 
Zaměstnancům obce děkuji za skvělý přístup a tolik 
potřebnou podporu.

Velikonoční tradice jsme dokázali v rámci možností 
zachovat. Pan farář J. Špiřík na Květnou neděli posvětil 
ratolesti, přes obecní rozhlas byla odsloužena p. farářem 
mše a vy si můžete vše vyslechnout na stránkách obce:

http://obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni/neurazy/202004051405;neurazy.mp3 

http://obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni/neurazy/202004131359;neurazy.mp3 

V mezích zákonných doporučení dodržely děti velikonoční zvyky, zněly křístačky od jednotlivých 
domů a tradice byla zachráněna.

Podobně proběhlo v některých obcích stavění májí. Symbolická májka a minimání počet lidí.
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Schůze zastupitelstva obce

Letošní první zastupitelstvo bylo opravdu výjimečné. V době, kdy nám 
končilo rozpočtové provizorium a byl ohrožen chod obce, vláda nařídila 
nouzový stav a zakazovala konání zastupitelstev, naštěstí se vše měnilo 
každý den a námi naplánovaný termín jsme udrželi a zastupitelstvo mohli 
uskutečnit po poradě s právníky na KÚ a konzultací s Ministerstvem vnitra, 
ale za mimořádných opatření – bez veřejnosti, bez setkání zastupitelů a jen 
nejdůležitější body (z 18 jen 2 body – rozpočet a směna pozemků, která je 
důležitá pro řešení situace s vodou). Využili jsme aplikaci  WhatsApp pro 
komunikaci. Byla to velmi zajímavá zkušenost a velká výzva v době 
přetíženého internetového připojení. Všechny překážky jsme překonali 
a hlavní body byly odhlasovány. Děkuji zastupitelům za podporu a toleranci 
při překonávání překážek.

Zastupitelstvo obce zasedá 4× v roce na veřejném zasedání. Pracovní 
schůze zastupitelstva jsou svolávány starostkou obce dle aktuálních potřeb. 
Veškeré termíny zasedání ZO Neurazy jsou zveřejněny v každé vývěsní skříni 
všech obcí nebo na https://neurazy.cz/category/aktuality/

Pojistné události

V poměrně krátké době jsme řešili několik pojistných událostí. 
Nejdříve neznámý pachatel poničil celý blok betonové hradby za 
Martinskou hospodou v Neurazech. Škodu za necelých 10 000 Kč 
pojišťovna uhradila v plném rozsahu. Další neznámý pachatel zničil 
autobusovou zastávku u pily, případ řešíme s pojišťovnou. Další 
škody napáchala vichřice Sabine, která vyvrátila velkou lípu 
v Partolticích, ta poničila ozdobné oplocení u pomníku a přetrhala 
vedení rozhlasu. Dále shodila několik tašek ze střechy bývalé školy. 
S úklidem a odstraněním lípy velmi pomohli místní členové SDH 
Partoltice. Hasičům patří poděkování za rychlost a ochotu!

Požár v Klikařově

Ve středu 18.3. 2020 večer vytrhl z klidu naše občany zvuk 
sirény. Důvodem byl požár domu v Klikařově. Plameny byly 
vidět ze širokého okolí a u požáru zasahovaly jednotky sboru 
hasičů ze širokého okolí pod vedením profesionálů (7 požárních 
aut). Včasným zásahem nevznikly škody na okolních 
nemovitostech. Velké poděkování patří veliteli zásahu panu 
Kolářovi a všem zasahujícím hasičům. Nesmím opomenout 
naší JPO V, která na místě byla jako první a po celý zásah 
čerpala vodu pro všechny zásahové jednotky a po ukončení 
zásahu hlídala celou noc a prolévala vodou místo požáru. Akce 
byla ukončena v 8 hodin ráno.

Ještě jednou děkujeme.
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Podobně proběhlo v některých obcích stavění májí. Symbolická májka a minimání počet lidí.
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Schůze zastupitelstva obce

Letošní první zastupitelstvo bylo opravdu výjimečné. V době, kdy nám 
končilo rozpočtové provizorium a byl ohrožen chod obce, vláda nařídila 
nouzový stav a zakazovala konání zastupitelstev, naštěstí se vše měnilo 
každý den a námi naplánovaný termín jsme udrželi a zastupitelstvo mohli 
uskutečnit po poradě s právníky na KÚ a konzultací s Ministerstvem vnitra, 
ale za mimořádných opatření – bez veřejnosti, bez setkání zastupitelů a jen 
nejdůležitější body (z 18 jen 2 body – rozpočet a směna pozemků, která je 
důležitá pro řešení situace s vodou). Využili jsme aplikaci  WhatsApp pro 
komunikaci. Byla to velmi zajímavá zkušenost a velká výzva v době 
přetíženého internetového připojení. Všechny překážky jsme překonali 
a hlavní body byly odhlasovány. Děkuji zastupitelům za podporu a toleranci 
při překonávání překážek.

Zastupitelstvo obce zasedá 4× v roce na veřejném zasedání. Pracovní 
schůze zastupitelstva jsou svolávány starostkou obce dle aktuálních potřeb. 
Veškeré termíny zasedání ZO Neurazy jsou zveřejněny v každé vývěsní skříni 
všech obcí nebo na https://neurazy.cz/category/aktuality/

Pojistné události

V poměrně krátké době jsme řešili několik pojistných událostí. 
Nejdříve neznámý pachatel poničil celý blok betonové hradby za 
Martinskou hospodou v Neurazech. Škodu za necelých 10 000 Kč 
pojišťovna uhradila v plném rozsahu. Další neznámý pachatel zničil 
autobusovou zastávku u pily, případ řešíme s pojišťovnou. Další 
škody napáchala vichřice Sabine, která vyvrátila velkou lípu 
v Partolticích, ta poničila ozdobné oplocení u pomníku a přetrhala 
vedení rozhlasu. Dále shodila několik tašek ze střechy bývalé školy. 
S úklidem a odstraněním lípy velmi pomohli místní členové SDH 
Partoltice. Hasičům patří poděkování za rychlost a ochotu!

Požár v Klikařově

Ve středu 18.3. 2020 večer vytrhl z klidu naše občany zvuk 
sirény. Důvodem byl požár domu v Klikařově. Plameny byly 
vidět ze širokého okolí a u požáru zasahovaly jednotky sboru 
hasičů ze širokého okolí pod vedením profesionálů (7 požárních 
aut). Včasným zásahem nevznikly škody na okolních 
nemovitostech. Velké poděkování patří veliteli zásahu panu 
Kolářovi a všem zasahujícím hasičům. Nesmím opomenout 
naší JPO V, která na místě byla jako první a po celý zásah 
čerpala vodu pro všechny zásahové jednotky a po ukončení 
zásahu hlídala celou noc a prolévala vodou místo požáru. Akce 
byla ukončena v 8 hodin ráno.

Ještě jednou děkujeme.
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Letní kino Neurazy
Naše letní kino nebylo ušetřeno řádění vichřice Sabine. Naštěstí 

padlý strom poničil jen 3 lavice. Zaměstnanci OÚ si berou na sta-
rost úklid a přípravu kina. Chystá se i oprava sociálního zařízení, 
řeší se voda a pomoc s nátěrem laviček nabízí pionýrský oddíl 
Babeta. 

Ačkoli letní sezóna je zatím ve znamení nejistoty, po očeká-
vaném uvolnění krizových opatření se i letní kino chystá na promí-
tání. 

Již nyní se můžete těšit na promítání českého filmu režisérů 
Tomáše Weinreba a Petra Kazdy – Já, Olga Hepnarová. Rodák 
z Dobřan Tomáš Weinreb účast na promítání potvrdil a těší se na 
diskusi s návštěvníky kina. 

Dalším tahákem bude v open air premiéře koprodukční film 
(Aus-VB-Usa) Emotion 2.0, dokument, který změní váš život, se 
zakladatelkou Open Mind Project Zuzanou  Čurdovou.

Chystají se i cestopisné přednášky. Nabídku máme od 
plzeňského rodáka Honzy Trávníčka, horolezce, vegetariána a bo-
jovníka s vážnou nemocí.  Do povědomí se dostal díky posledním 
dvěma nejtěžším výstupům s Petrem Jarošem. 

Dalším hostem bude Petr Nazarov, cestovatel, který poznává 
život místních lidí, žije s nimi a umí vyprávět, nebo nadějný archi-
tekt a cestovatel Jakub Kuta a jeho bolivijské vyprávění.

Pokoušíme se sehnat další zajímavé hosty a možná přijde i reži-
sér Zdeněk Troška.

Více na https://neurazy.cz/letni-kino/ 

Charitativní projekt Kola pro Afriku
Obec Neurazy je stále zapojena do projektu Kola pro Afriku. 

Cílem je shromažďování použitých jízdních kol, která putují do 
heřmanické věznice, kde jsou v rámci nápravy vězni opravována, 
a pak putují do Gambie. Letos bylo z Neuraz odesláno 64 kol. Sběr 
kol probíhá na OÚ v Neurazech, kontaktní osobou je Mgr. Marie 
Svejkovská, tel. +420 722 934 852.

Více na: https://www.kolaproafriku.cz/
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Slovo závěrem
Vážení spoluobčané, 

kromě běžné agendy starostky obce, kterou, světe div se, tvoří formuláře, formuláře a zase formuláře, jsme zvládli mimo 
jiné vybudovat u nádrže sběrné místo tříděného odpadu a tímto přesunem vrátit důstojnost centru vesnice. Pozvolna 
vzniká prostor pro volnočasovou aktivitu a vycházky v lokalitě rybníku „Rousováku“ a probíhá čištění vodních vrtů a oprava 
obecních zdrojů vody tak, aby tyto mohly být využity občany v případě potřeby. Připravili jsme rozpočet umožňující obci 
efektivně investovat do infrastruktury, k čemuž patří i příprava projektu „voda a odpady“.

Mým velkým přáním je spravovat naši obec tak, aby se stala co nejlepším místem pro náš 
společný život. Přistupujme k obci jako k domovu, jako k rodině. Pak budeme na naši obec 
patřičně hrdí.

Vyzývám vás k věcnému dialogu. Využijte osobní setkání, e-mail, telefon, nebo schránku 
u vchodu OÚ. 

Závěrem si dovolím citaci:

 „Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady se schovávám před 
deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím 
léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“ —  Miroslav 
Horníček

Děkuji všem, kteří se účastní dění v obci.

Starostka obce Mgr. Marie Svejkovská

Jubilanti

V květnu slaví narozeniny:
pan Václav Lepší z Neuraz 93 let 
paní Božena Valentová z Nové Vsi 82 let 
pan Milan Jandečka z Neuraz 80 let 
paní Marie Kratochvílová z Neuraz 81 let

V červnu: 
pan Václav Vracovský z Klikařova 89 let 
pan Josef Kozák z Nové Vsi 86 let 
pan Václav Suda z Radochov 85 let 
pan Václav Březák ze Soběsuk 85 let

V červenci: 
paní Marie Sedláková z Partoltic 96 let 
paní Alena Vítovcová z Vojovic 80 let 
pan Ladislav Bareš z Nové Vsi 85 let

paní Marie Nocarová z Vojovic 89 let 
paní Růžena Černá z Neuraz 84 let 
paní Růžena Ptáčková z Nové Vsi 81 let 
paní Marie Nádraská z Vojovic 80 let

V srpnu: 
pan Miroslav Polívka z Neuraz 89 let 
pan Stanislav Šiling z Neuraz 86 let 
paní Růžena Kristová z Neuraz 89 let 
pan Václav Volf z Neuraz 82 let 
paní Jaroslava Silovská ze Soběsuk 81 let

V září: 
pan Václav Hanzlík z Klikařova 81 let 
paní Jiřina Svobodová z Neuraz 81 let 
pan Jaromír Černý z Neuraz 85 let

V době nouzového stavu probíhají jen symbolické 
gratulace formou písemných přání do schránky. 
Osobní setkání necháme, až situace dovolí.

Pevné zdraví a mnoho životní radosti všem 
oslavencům přejí zastupitelé obce Neurazy.

V březnu oslavili 
diamantovou svatbu manželé Barešovi z Nové Vsi

V červenci oslaví 
zlatou svatbu manželé Beranovi z Neuraz 
a diamantovou svatbu manželé Sudovi z Radochov.
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