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Úvod, slovo starostky Schválení znaku obce 
Parlamentem České republikyVážení spoluobčané,

uplynulo 5 měsíců od posledního 
vydání našeho informačního bulle-
tinu, a když se rozhlédnu kolem sebe, 
obličeje „zdobí“ roušky a ve zprávách 
nás děsí počty nakažených a různé 
teorie o příčinách a průběhu pande-
mie. Velice zřídka zazní slova útěchy 
a naděje. Musím přiznat, že i pro mne 
je těžké hledat slova povzbuzení. 
V době, kdy se omezuje společenský 
život, ničí se občanská soudržnost a někteří občané mají 
finanční problémy, se mnoho činností časově nepřiměřeně 
natahuje. Úřady omezují provoz a tím se vše velmi zpomaluje 
a je daleko složitější cokoli zrealizovat.

Nepropadejme beznaději, nenechme si vzít optimismus, 
zachovejme si zdravý rozum a věřme v lepší zítřky. Věřme ve 
svoji sílu a schopnosti. Naučme se radovat z maličkostí 
a každý den se snažme něco udělat i pro druhé. Buďme k sobě 
ohleduplní a tolerantní. Čerpejme sílu z pozitivního myšlení, 
přírody, pohybu, čerstvého vzduchu, nestresujme se 
zbytečně.

„Dnešní člověk se tak bojí smrti, že zapomíná žít“

Na základě návrhu obce Neurazy, po projednání ve 
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, 
podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru 
Poslanecké sněmovny byl s účinností od 10. září 2020 
udělen obci Neurazy znak a vlajka.

Tomuto tématu jsme se podrobně věnovali v 1. čísle 
Neurazských listů. Více naleznete na stránkách obce 
https://neurazy.cz/neurazy/znak/
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Ocenění pomoci občanům v nouzovém stavu
Obec si velmi váží nezištné práce svých občanů, obzvlášť v nou-

zi, a proto se po překonání nejhoršího období „koronavirové epide-
mie“ vedení obce rozhodlo ocenit ty, které v prvních dnech 
nouzového stavu dokázaly prosedět desítky hodin u šicího stroje, 
uskromnit potřeby své a své rodiny a věnovat čas a úsilí na výrobu 
roušek pro potřebné…

Protože šlo o dámy, které po mnoho dní myslely hlavně na 
ostatní místo na sebe, měla jim odměna jejich péči alespoň trochu 
vrátit. V krásném prostředí restaurace Angusfarm Soběsuky jim byl 
dne 29. 6. 2020  předán pamětní list z rukou paní starostky 
i s osobním poděkováním. Příjemné odpoledne bylo prokládáno 
ochutnávkou z místní vybrané kuchyně a po gastronomických 

zážitcích, jako dík za příkladnou pomoc ostatním a završení celého 
odpoledne, nabídl přítomným dámám prohlídku celého areálu 
i s výkladem sám majitel firmy pan Marcel Klaus.  

Ať už se situace ohledně „Covid-19“ bude v budoucnu vyvíjet 
jakkoli a ať má každý na roušky názor jaký chce, je příjemné vědět, 
že kolem nás jsou lidé, kteří dokáží myslet na druhé. A ještě lepší je 
vědět, pokud jsme to i my sami… I drobná pomoc se počítá!

Vedení obce tímto ještě jednou děkuje i všem „menším“ nebo 
„anonymním šičkám“ za pomoc a vzájemnou podporu. Vážíme si 
toho! 

Výjimeční lidé v Neurazech – pan Bohumil Svoboda
Bohumil Svoboda se narodil 27. 11. 1937 v Duchcově na 

severu Čech, ale osud ho zavál do Neuraz. Sem jako čerstvě 
vyučený elektromontér přijel pomáhat své starší sestře Věře 
o žních. Byl to sice kluk z města, ale sílu měl za dva a už tenkrát se 
uměl postavit ke každé práci. Závodně vzpíral, šermoval a taky 
soutěžil na závodech dobrovolných hasičů. A protože mu bylo 19, 
hlavně koukal po holkách. V Neurazech se mu nejvíc líbila Jiřka, 
hned odnaproti, z chalupy od Uzlů… A tak zde našel svou budoucí 
ženu – životní lásku, která ho následovala na dlouhou dobu do 
Duchcova a Mostu, kde se mohl věnovat svému poslání – práci 
důlního záchranáře…

V 50. letech se nežilo tak jako dneska, bylo málo jídla, zboží 
a hlavně peněz. A tak šel dělat na šachtu, a protože měl „pro strach 
uděláno“ začal sloužit i jako záchranář. Měl pro to předpoklady 
z hasičských soutěží a nebál se. Nebál se jít tam, odkud ostatní 
utíkali. Aby zachránil jiného člověka, neváhal riskovat vlastní život. 
Přitom už měl se svou ženou dvě děti, které miloval, stejně jako ji. 
Co by dělali, kdyby se mu něco stalo? Opravdoví chlapi na něco 
takového asi nemohou myslet nebo to musí umět potlačit.

Pan Svoboda zachraňoval nejen havíře v dolech. Zachránil 
z podzemních chodeb továrny Richard dva studenty, kteří tam šli 
za dobrodružstvím. Zabloudili ve spletitém labyrintu chodeb 

a našli je za týden smířené s tím, že umřou… Zachraňoval 30 let. 
Často byl odřený, popálený a vyčerpaný tak, že po zásahu celý den 
prospal. „Vysloužil si“ všelijaká vyznamenání za odvahu, odměny 
a řády. Ale vysloužil si především úctu a obdiv svých kamarádů, 
spolupracovníků i nadřízených. 

Práce důlního záchranáře se nedá dělat dlouho. Je to dřina 
a člověk si sahá na dno svých sil. Proto nadešel čas, kdy toho 
musel nechat a nesl to hodně těžce… Ale zvykl si. Zvykl si na 
normální práci, při které měl mnohem víc času na rodinu a chalupu 
ve svých milovaných Neurazech.

V roce 2009 udělili panu Svobodovi za jeho dlouholetou, 
příkladnou a obětavou činnost pro báňskou záchrannou službu na 
Českém báňském úřadě v Praze Zlatý záchranářský záslužný kříž. 
Byla to velká sláva a především čest, že když toto nejvyšší 
záchranářské vyznamenání udělovali poprvé po „sametové 
revoluci“, spoustu let poté, co již záchranářem nebyl, vzpomněli si 
právě na něj. Vysvětlení je jednoduché – na tak výjimečné lidi se 
tak snadno nezapomíná…

 Český báňský úřad v Praze, s oceněním (2009), Při oslavě 80. 
narozenin nedávno zesnulé manželky 

Citát: „Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.“  Dalajláma
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Čestné občanství – akademický malíř Ladislav Rada
Dne 14. 4. 2020 bylo uděleno čestné občanství ak. mal. panu Ladislavu Radovi, který se narodil ve Vojovicích 20. března 

1929. Ve svém oboru byl oceňován za mimořádně povedené návrhy obalů desek a karikatury, které měly jeho jedinečný 
rukopis. Dodnes je například používáno jím vytvořené logo Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK z roku 1962.

„BÝT ČESTNÝM OBČANEM 

.. je pro mne něco jako zakončit vysokou školu s vyzna-
menáním.“  Slova akademického malíře pana Ladislava 
Rady, rodáka z Vojovic, po převzetí čestného občanství.

V pozici starostky jsem získala více možností některé věci 
ovlivnit. Současná společnost je zaměřená na výkon, vše se 
měří hlavně penězi, chybí pokora, úcta a hrdost na svoji vlast, 
místo, kde žijeme. Nikdy nezapomenu na ten pocit, když 
jsem reprezentovala naši republiku na zahraničních turnajích 
a přeji si, aby podobné pocity zažívali i naši spoluobčané. Aby 
pochopili, že obec není obecní úřad, starostka, ale my všichni 
a my všichni si obec tvoříme. Je to náš domov, náš společný 
zájem.  

V radě obce a v zastupitelstvu máme jasný a dlouhodobý 
cíl, aby obec Neurazy byla příjemným místem pro život. Je to 
těžký úkol se spoustou překážek. Každý krůček ke splnění 
tohoto úkolu je velmi důležitý a jsou některé věci, které nelze 
odkládat. Proto vznikl institut pro udělování ČESTNÉHO OBČANSTVÍ obce Neurazy, který má podpořit občanskou hrdost 
a ocenit lidi, kteří dokázali něco výjimečného a přispěli k povědomí o naší obci. Jako zatím jediný žijící z významných 
osobností obce Neurazy je pan Rada, kterým je ve svých 92 letech velmi inspirativní, stále s láskou vzpomíná na své rodné 
Vojovice a vojovické občany.

Bylo mi velkou ctí předat panu Radovi toto významné ocenění a těší mne, že se s ním mohu setkávat. O jeho životě 
a umělecké práci jste se mohli více dočíst v předchozích číslech NN nebo na stránkách obce Neurazy.

Dalšími kandidáty na toto ocenění jsou doktor práv Vojtěch Jandečka, rodák z Neuraz. Bojovník proti fašismu 
a komunismu, který strávil v lágrech 18 let, a Franišek Fröhlich, rodák z Prahy,  srdcem „neurazák“, překladatel prózy 
a dramatu z angličtiny a severských jazyků, především z díla H. Ch. Andersena. Za své překladatelské úspěchy byl 
vyznamenaný královským řádem, který mu měla osobně předávat dánská královna, ale tehdejší režim mu neumožnil 
ocenění osobně přebrat.

Minigalerie obrázků 
ak. mal. Ladislava Rady

Na obecním úřadě v Neurazech je k vidění minigalerie 
originálních obrázků ak. mal. pana Ladislava Rady, rodáka 
z Vojovic. Obrázky namaloval v letošním roce ve věku 92 let 
a obrázky věnoval obci.
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V Klikařově proběhla celková renovace 
místního rozhlasu, který byl vyměněný 
za bezdrátový s přidanými amplióny.

 Doufám, že už teď bude spokojenost 
i u okrajových domů, kde rozhlas nebyl 
slyšet.

V Radochovech je nedostatečná hlasitost v řešení.

V Soběsukách byla vyměněna anténa a byl snížen šum přenosu. 
Pokud hlášení místního rozhlasu z nějakého důvodu neuslyšíte, 
máte možnost na stránkách obce: 

http://obecnirozhlas.cz/posledni_hlaseni.php?obec=neurazy

Univerzita babského věku v Žinkovech
V letošním školním roce pokračuje již druhým rokem 

v Žinkovech UNIVERZITA BABSKÉHO  VĚKU. Studentky se 
scházejí dvakrát měsíčně. Studium je zaměřeno na historii, 
dále na procvičování pozornosti a paměti, luštění hlavo-
lamů, manuální činnosti a v letošním školním roce jsou 
zařazeny i turistické akce. Od září 2019 dochází na naši 
univerzitu i studentky z Neuraz. 23. ledna 2020 ukončily 
úspěšně zimní semestr a obdržely osvědčení, ty nejpilnější 
i diplom. 

M. Turečková

OHŇOSTROJE
Pravomoc obce v povolování 
soukromých ohňostrojů – 
Obec NEMÁ PRÁVO ohňo-
stroje povolovat ani zaka-
zovat.

Místní rozhlas

Právnické okénko

Vycházka ke studánkám
Letošní jaro bylo pro všechny ve znamení mimořádných 

opatření. Hlavně my dříve narození jsme se měli před 
nákazou pečlivě chránit. A tak jsme povětšině byli doma. 
V květnu se situace začala trochu měnit. Částečné uvolnění 
uvítaly i studentky Univerzity babského věku v Žinkovech 
a vypravily se na další školní výlet. Tentokrát nás pozvala 
neurazská děvčata na procházku po naučné Křižíkově 
stezce, která vede nad jejich obcí a cestou míjí i několik 
studánek. Cestou jsme našly Hraběnčinu studánku, 
Křižíkovu studánku i Čertovo studánku. V prvních dvou byla 
i přes velké sucho voda, jenom Čertova studánka byla 
vyschlá. Celý výlet jsme zakončily posezením u ohně. Počasí 
nám přálo a sobotní odpoledne jsme si náležitě užily.  

M. Turečková

Osvětlení
Na začátku tohoto tématu cítím nutnost omluvy 

občanům obce za problémy s veřejným osvětlením. Při pra-
covních zastupitelstvech obce už delší dobu řešíme, jak se 
nejlépe vypořádat s velkou poruchovostí světel veřejného 
osvětlení, která je částečně zaviněna výkyvy počasí a stářím 
světel. Sháněla jsem podklady a informace, měla i několik 
setkání, kde se řešily možnosti využití dotačních titulů. Po 
předložení informací jsme se rozhodli pro celkovou 
rekonstrukci veřejného osvětlení a bez dotace. 

Vážení občané, mějte prosím ještě strpení s veřejným 
osvětlením, už se nebude opravovat. Jen co úsporná světla 
dorazí, začne kompletní výměna. 

starostka obce

GEOPORTÁL

Informace o inženýrských sítích naleznete zde:

https://neurazy.cz/neurazy/informace-pro-obcany/ 

https://neurazy.obce.gepro.cz/#/
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Hasičárna Soběsuky Hasičárna Neurazy
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Soběsukách 

Od poloviny srpna do 11. 9. probíhala oprava hasičské 
zbrojnice, která se nachází v Soběsukách na návsi. Stavba dostala 
nová vrata, byly provedeny terénní úpravy okolí, oprava a nátěr 
fasády včetně soklu a vydláždění vjezdu. Do rekonstrukce jsme 
zainvestovali 246 000 Kč. Na Soběsukách nám záleží, vážíme si 
toho, že zde můžeme provozovat restauraci, a proto jsme chtěli pro 
obec udělat něco na oplátku. Doufáme, že zrekonstruovaná 
hasičárna bude místním obyvatelům dělat jen samou radost.

Lenka a Marcel Klausovi

Celková oprava hasičárny a bývalé mlékárny

Úspěšně probíhá celková oprava hasičárny a budovy bývalé 
mlékárny. Konkrétně se jedná o opravy střech, fasád i omítek. 
Podařilo se na to získat dotaci od krajského úřadu ve výši 
370 000 Kč.

Rizikové kácení u Rousováku

V červnu byl na obecním úřadě nahlášen podezřele nakloněný 
strom nad rybníkem Rousovák. Přivolaný arborista vyhodnotil 
situaci jako neodkladnou a bylo nutné provést „rizikové kácení“. 
Jednalo se o vzrostlý topol černý, který dříve býval často vysazován 
na hrázích rybníků ke zpevnění břehů. Bohužel tento strom hrozil 
pádem z důvodu uhnilého kořenového systému. Zamýšlené využití 
dřeva (např. na výrobu laviček pro obec) nebude možné, protože 
veškeré dřevo bylo nevhodné pro další zpracování.

Pozitivní na celé situaci je to, že strom byl zajištěn včas, 
neohrozil lidi ani majetek a na jeho místě se již rozrůstá jiný krásný 
strom  –  tentokrát dub.

Další příznivou zprávou je, že do budoucna je v řešení dotace na 
výsadbu 15 ks stromů do okolí rybníka, z toho 10 stromů bude 
ovocných.

Cesta k rybníku Rousovák
Radost z nové cesty netrvala dlouho. Krátce po dokončení 

cestu rozdupaly krávy a bohužel po několika opravách se 
situace mnohokrát opakovala… Po náročných jednáních bylo 
zajištěno, aby firma Avena uvedla cestu i okolí rybníka na 
vlastní náklady do původního stavu. Obec tak nemusela ze 
svého hradit škody způsobené někým jiným.

Hasičárna Soběsuky – před Hasičárna Soběsuky – před Hasičárna Soběsuky – před Hasičárna Soběsuky – po Hasičárna Soběsuky – po Hasičárna Soběsuky – po Hasičárna NeurazyHasičárna NeurazyHasičárna Neurazy
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Problematické téma – odpady
Obec 2× ročně zajišťuje svoz nebezpečného odpadu. Letos byl 

vyhlášen na 8. července a organizace byla výborná. Jen nás pře-
kvapilo obrovské množství odpadu, hlavně v obci Klikařov. Velmi 
dobře se osvědčilo nové místo v Neurazech u kravína.

Co nám přidělává práci a komplikuje už tak náročnou věc, jakou 
je tento svoz, kde jsme limitovaní termínem a časem vyhrazenými 
svozovou firmou, je to, že se VŽDY najde někdo, kdo opodstatněná 
nařízení nerespektuje. Možná si myslí, že okolí může být rádo, že 
odpad nevyhodí někde v lese, ale tímto nezodpovědným přístupem 
poškozuje nejen okolní prostředí, zvyšuje obecní náklady = nákla-
dy nás všech, ale ještě jedná protiprávně! Odložením odpadu před 
nebo po termínu je PORUŠENÍ ZÁKONA a jedná se pak o „černou 
skládku“, tedy trestný čin!

Ceníme si zodpovědného přístupu občanů, kteří poctivě 
dodržují přesné datum sběru odpadů a odkládají věci na příslušná 
místa.

Podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne 6. – 8. 11. 2020

Svazek obcí pro odpadové hospodářství, jehož jsme členem, 
má na starosti svozy nebezpečného odpadu. V současné době 
nemá vedení a nikoho, kdo by tento svoz zorganizoval. Veškerá 
zodpovědnost dopadla na nás, starosty obcí, a podzimní svoz 
musíme zajistit sami. Spojila jsem se se starosty z okolních obcí 
a společně jsme našli řešení, jak naložit s touto komoditou. Museli 

jsme oslovit několik svozových firem a dojednali jsme podmínky, 
které nám umožňují vývoz pouze z jednoho sběrného místo. Rada 
obce rozhodla, že tímto místem bude PROSTRANSTVÍ ZA 
KRAVÍNEM V NEURAZECH, které bude výrazně označeno podle 
druhu odpadu. Ostatní místa pro odkládání odpadu jsou 
ZAKÁZÁNA. 
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Poprvé v Neurazech – Noc kostelů

Když v roce 2004 nechal kostelník v jednom z vídeň-
ských kostelů večer během úklidu otevřené dveře, zjistil, že 
jsou pro kolemjdoucí pozvánkou ke vstupu, ale určitě netu-
šil, co bude následovat…

Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého 
Rakouska, mnoha jiných zemí a v roce 2009 Noc kostelů 
„překročila i naše hranice“ a poprvé se konala v České 
republice. Lidé v rámci této akce oceňují možnost navštívit 
místa, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná.  Zajímají se 
více o hudbu, historii, umění, víru….  Tato akce se napříč 
celou Českou republikou konala již podvanácté. Letos 
poprvé se připojily i Neurazy.

Večer 12. června proběhlo v kostele sv. Martina v Neura-
zech toto netradiční setkání lidí dobré vůle. Překrásné 

prostory a zdejší nádherný oltář tak mohlo obdivovat mnoho 
(nejen) místních občanů a to především díky vstřícnosti 
pana faráře Jiřího Špiříka, který uvedl letošní Noc kostelů 
bohoslužbou slova. Dal prostor i mladé generaci, ať už při 
čtení z evangelia (P. Svejkovské) či při úvodním hudebním 
vystoupení studenta ZUŠ v Nepomuku (M. Kilbergra).

Kostel se prozářil nejen hřejivými světly svíček, tóny 
hudby, vřelými slovy, ale hlavně mírem v srdcích mnoha 
přítomných. A účast byla opravdu hojná, i v té nelehké 
době. Proto díky za ní a snad příští rok v Neurazech na Noci 
kostelů „podruhé“ nashledanou…

Tragédie s dobrým koncem

Zapojení dětí a mládeže 
do údržby obce

Díky dobré spolupráci našeho obecního úřadu s odborem 
sociálních věcí a zdravotnictví obdržel pan V. Š., který v Kli-
kařově vyhořel, klíče od nájemního bytu v domě s pečo-
vatelskou službou v Nepomuku. Syn původního nájemce 
mu byt nechal, resp. daroval kompletně zařízený byt.

Velké poděkování patří sociální pracovnici Evě Staňkové, DiS.

V průběhu roku jsou do údržby obce pravidelně zapo-
jovány děti a mládež z oddílu Babeta. Letos bylo realizováno 
mnoho brigád, ať už v letním kině, u hřbitova, u školky, 
u Rousováku… atd. Jejich pomoc je pro obec velmi důležitá 
a velmi si jí vážím.
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Reklamace a následná oprava chodníku v Nové Vsi

Projekt kanalizace a vodovodu v Nové Vsi a Soběsukách

Užitková voda pro občany obce

Příspěvek na domovní čističky 
odpadních vod

Oprava křížku v Nové vsi Oprava přístřešku 
Radochovech

Autovraky na obecních pozemcích

Nová autobusová zastávka
Po reklamaci byl opraven chodník v Nové Vsi a současně bylo provedeno pročištění strouhy ve spodní části obce (vyústění 

bylo zaneseno bahnem).

S politováním oznamuji, že projekt kanalizace a vodovodu 
nebude pokračovat z důvodů nesplněných podmínek stanovených 
zastupitelstvem obce v usnesení ze dne 26. 9. 2019.

Zastupitelstvo obce Neurazy bere na vědomí, že z důvodů 
nesplnění podmínek, které ZO Neurazy stanovilo dne 26. 9. 2019, 
v bodě č. 5 Usnesení (Smlouva o vratném příspěvku na vybu-
dování vodovodu a splaškové kanalizace v Soběsukách a Nové 
Vsi), schvaluje vrácení vratného příspěvku občanům.

V Nové Vsi splnilo podmínky 34 z možných 58 přípojek 
(58,62 %), z toho 21 trvale žijících (36,21 % z celkového 
možného počtu přípojek), v Soběsukách splnilo podmínky 46 
z možných 82 přípojek (56,1 %), z toho 22 trvale žijících 
(26,83 % z celkového možného počtu přípojek). Celkem splnilo 
podmínky 80 z možných 140 přípojek (57,14 %). Minimální 
splnění podmínek pro zahájení realizace projektu bylo stanoveno 
ZO dne 26. 9. 2019 na 70 %. Zaplacené příspěvky byly vráceny 
v období 5. - 9. 10. 2020.

Zastupitelstvo obce Neurazy schválilo příspěvek na 
DČOV od 1. 10. 2020 ve výši 35.000 Kč po provedené 
kontrolní prohlídce příslušným stavebním úřadem a předlo-
žením kopie protokolu o užívání stavby ve všech částech 
obce Neurazy pro trvale hlášené občany.

Obecní úřad se neustále potýká s neoprávněným užíváním obecních pozemků, kde jsou 
odložené autovraky (bez SPZ). Už se podařilo odstranit 4 ks a děkuji majitelům za vstřícné 
jednání. Dodrželi slovo a tato situace se nakonec nemusela řešit veřejnoprávní cestou. Tímto 
apeluji na další majitele autovraků o urychlené odklizení. Kovošrot Rojík tyto vraky odváží ve 
velmi krátkém čase a zcela zdarma.

Asi jste zaznamenali, že u pily v Neurazech je nová 
zastávka, kterou vyrobila firma Aximont. Její výroba a mon-
táž byly hrazeny 100% z pojistky obce. Jako velice náročné 
se ukázalo odklizení staré nabourané zastávky (viz foto).

Projekt vodovodu a kanalizace v obcích Soběsuky a Nová Ves 
se nebude realizovat, přesto chápeme závažnost situace 
s nedostatkem vody, která trápí řadu občanů napříč všemi obce-
mi, proto se již delší dobu zaměřujeme na zadržení vody v kra-
jině a zpřístupnění vody občanům. Využíváme naše zdroje, nebo 
jsou zadané projekty na nové vrty, či vyčištění stávajících 
a možnosti přivedení užitkové vody co nejblíže k obci. První 
možnost s ne příliš velkou vydatností je čerpací místo v Klikařově 
u hasičárny, další zkušební provoz je v Neurazech na Cikánce 
pod letním kinem, kde proběhla rekonstrukce studní a voda je 
dovedena k odběrnému místu u parkoviště. Odběr je zdarma 
a klíč zapůjčíme na OÚ. Dále se připravuje odběrné místo v Nové 
Vsi, ze stávajícího vrtu směrem k Nepomuku. Čerpací zkoušky 
dopadly dobře, voda je velmi kvalitní a hlavně vrt má potřebnou 
vydatnost, se kterou zvládne zásobovat Soběsuky i Novou Ves. 
Již je zadán projekt na vytvoření nového odběrného místa 
a činíme kroky ke splnění všech potřebných formalit na úřadech. 
Tento projet by měl být podpořen dotací. Další dotace bude 
směřovat na nový vrt mezi Partolticemi a Radochovy, který by 
sloužil pro vytvoření dalšího odběrného místa pro tyto dvě obce. 
Ve Vojovicích zvažujeme, zda využijeme stávající zdroj vody 
a vodojem, nebo se bude realizovat nový.

Odborníci tuto koncepci řešení zásobování vodou pro naše 
obce hodnotily jako velice koncepční a logickou a věří v podporu 
úřadů z důvodu velké vzdálenosti od stávajících vodovodů 
a problematického připojení.
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SPORT
Pohyb přirozeným způsobem podporuje kardiovaskulární systém, lymfatický systém, ale také při něm tělo vyplavuje endorfiny, které 

nám zlepšují náladu a přinášejí radost. Neměli bychom tedy zapomínat se hýbat, ideálně pravidelně, na čerstvém vzduchu. Zvlášť v této 
době naše tělo ocení naši snahu posílit imunitu i tímto způsobem.

Plány na víceúčelové hřiště
V nejbližší době by měly započít práce na víceúčelovém 

hřišti Neurazy. Tento projekt je podpořen dotací z MMR. 
Stavba bude realizována v prostoru za Martinskou hospo-
dou, čímž vznikne tolik potřebné zázemí pro volnočasové 
sportovní aktivity. Na své si přijdou všechny věkové skupiny. 
V těsné blízkosti tohoto hřiště se nachází již využívaná 
workoutová sestava a cvičební stroje pro seniory. Povrch 
hřiště bude univerzální pro všechny sporty (tenis, florbal, 
nohejbal, volejbal, košíková, malá kopaná,…). Vybudování 
hřiště chápeme jako důležitý krok pro zlepšení vybaveností 
naší obce a uspokojení potřeb nejen mládeže.

Sportovní události v okolí
Myslív Race 18. 7. 2020

Velice netradiční závod se už třetí rok konal v nedalekém 
Myslívě. Pod označením Myslív Race se skrývá vzdálenost 
8,5 km a překonání 59 překážek. Letos za účasti 364 
závodníků, což svědčí o velké oblibě těchto závodů.

6. ročník brokového závodu O pohár starostky obce

V sobotu 1. srpna byl na myslivecké brokové střelnici 
v Nové Vsi u Nepomuka uspořádán 6. ročník brokového 
závodu O pohár starostky obce Neurazy. Celkem se na 
střelnici sešlo 39 závodníků, kteří přijeli porovnat své stře-
lecké dovednosti s myslivci z blízkého okolí i vzdálenějších 
míst Plzeňského kraje. Po odstřílení základní části závodu – 
2×20 terčů v disciplíně automatický trap do finálové 
položky postoupili pánové Bílek (38 zásahů), Kudrna (37), 
Frenkl (37), Žižka (36), Pinc (35) a Hošta (34) jako vítěz 
rozstřelu střelců s nástřelem 34 (Žáček, Bém, Šatra, Čiviš, 
Pojar, Hošta, Rataj, Elšlégr). Po odstřílení 20 terčů Flash 
(terče po zásahu uvolní barevnou prachovou náplň) na 
jednu ránu byl znám vítěz soutěže Slavomír Bílek 55 
(38+17), 2. místo Jindřich Kudrna 54 (37+17), 3. místo 
po rozstřelu Jiří Frenkl 53+1 (37+16), 4. místo Václav 
Hošta 53+0 (34+19), 5. místo Radek Pinc 50 (35+15), 

6. místo Jan Žižka 49 (36+13). Poděkování patří OÚ 
Neurazy za podporu kulturních a sportovních akcí v obci 
a za věnování pohárů do střeleckého závodu.

Autor textu Jaroslav Čiviš

03/2020 www.neurazy.cz

11

Triatlon v Polánce 1. 8. 2020
Kombinace disciplín plavání 200 m, jízda na kole 20 km a běh 

2 km byla opět nabídnuta k vyzkoušení široké veřejnosti v Polánce 
v sobotu 1. srpna. Dospělí i děti tak měli možnost sportovního 
vyžití nebo jen strávení příjemného odpoledne jako diváci na akci, 
kterou pravidelně pořádá SDH Polánka.

Cílem této i většiny podobných akcí je přivést nejen mladou 
generaci k pohybu a zdravému životnímu stylu. Proto je dobře, že 
se v našem kraji najde ještě mnoho nadšenců, kteří věnují mnoho 
času a nemalé úsilí, aby podobné akce mohly proběhnout. 

A pomyslnou třešničkou na dortu je, že několik účastníků tohoto 
závodu pochází z Neuraz a nejenže byli úspěšní, někteří byli 
dokonce nejlepší! Gratulujeme.

První hasičský dětský den v Neurazech

V sobotu 11. července uspořádal SDH Neurazy první hasičský 
dětský den u požární nádrže v Neurazech. Pro děti, rodiče i pra-
rodiče bylo přichystáno bohaté občerstvení a pro děti soutěže 
v chytání ryb, házení míčků na přesnost, střelbě vzduchovou 
puškou, poznávání přírody, malování či dovednostní slalom. Ve 
třech věkových kategoriích (předškoláci, školáci do 10 let a nad 

10 let) se soutěží zúčastnilo celkem 25 dětí, kdy byl každý bohatě 
odměněn cenami, jež se podařilo zakoupit hlavně díky sponzorům 
akce. Vítězem v kategorii nad 10 let se stal Honzík Dvořák, do 
10 let Vašík Škarda a v kategorii nejmenších Maxík Zelenka.

Autor textu Jaroslav Čiviš
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Autor textu Jaroslav Čiviš
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Letní kino
Provoz úspěšně zahájen 

Blížil se začátek léta a s ním spojená sezóna letního kina. 
Letos kino čekala renovace sociálního zázemí, přibyla 
stříška u občerstvení a jiná drobná vylepšení. Lavičky a zá-
bradlí potřebovaly natřít, tráva posekat, celý prostor kina 

uklidit, zkrátka práce bylo nad hlavu. Letošní červen nebyl 
s ohledem na počasí vůbec příznivý, o to víc si děti z oddílu 
Babeta a příznivci z řad dospělých zaslouží velké díky za 
práci, kterou zde odvedli. Sezóna v letním kině mohla začít.

Beseda s režisérem filmu „Já, Olga Hepnarová“
Dne 8. 8. měli diváci letního kina v Neurazech možnost po zhlédnutí filmu „Já, 

Olga Hepnarová“ dozvědět se něco více nejen o vzniku tohoto filmu přímo od jeho 
režiséra Tomáše Weinreba. Film popisuje tragický čin mladé ženy, která v roce 1973 
nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila 8 lidí. Proto byla v roce 1975 (jako 
poslední žena na území Československa) popravena. Film z roku 2016 je existen-
ciálním dramatem mladé ženy a jejího okolí se snahou nestranně najít příčiny jejího 
strašného agresivního aktu.

Tento film získal v roce 2016 tři České lvy i ceny české filmové kritiky, zároveň byl 
velmi oceňován i v cizině. Režisér prozradil mnoho zajímavého o vzniku filmu, které-
mu se věnoval mnoho let. Začal na něm pracovat ještě za svých studií na pražské 
FAMU, kde vystudoval obor dokumentární tvorba. Prozradil, že momentálně pracuje 
na novém filmu a přijal opětovné pozvání do Neuraz, kde se mu velmi líbilo. Držíme 
palce.

Ohlédnutí za létem 2020
Letošní sezóna byla zahájena 3.7. a ukončena 22. 8. 2020. 

Celkem se odehrálo 16 představení, které navštívilo 1609 
diváků a celková hrubá tržba činila 129.500 Kč. Průměrná 
návštěvnost na jedno představení byla 100 diváků. I letos byly 
opět úspěšné české filmy, nejvíce navštívený byl film 3Bobule, 
který jsme hráli dokonce 2×. Na obě dvě představení přišlo 
dohromady 453 diváků. Půjčovné v letošním roce činilo 
83.208,09 Kč

Poděkování patří zaměstnancům OÚ Neurazy a promítačům 
p. Hrubému a p. Kotlanovi za zajištění provozu kina ve svém 
volném čase a bez požadavků na honorář.

Logo letního kina Neurazy

Vyhlašujeme soutěž o logo letního kina Neurazy

ź posílejte své návrhy v elektronické nebo papírové 
podobě

ź vítěz bude odměněn 

Fotosoutěž
Vyhlašujeme fotosoutěž s obecní tématikou. Fotografie pořízené v obcích Neurazy, Soběsuky, Klikařov, Vojovice, Nová Ves, 

Partoltice a Radochovy můžete posílat až do 31.8.2021 v maximálním počtu 10 ks v co nejvyšším rozlišení. Své soutěžní 
příspěvky posílejte v příloze, uveďte kontakt (jméno, adresa a telefonní číslo) na  starosta@neurazy.cz nebo doručte na 
Obecní úřad Neurazy, Neurazy 61, 33501 na datovém nosiči (CD, DVD, USB flash disk, SD karta – nosič vrátíme).

Podmínky soutěže: Fotografie nemusí být nutně pořízené v roce 2020/2021. Můžete fotit nejen krajinu, památky 
a budovy, ale i osoby, události, zážitky apod. Ke každé fotografii uveďte stručný popis. Maximálně 3 fotografie mohou být 
upraveny jako fotomontáž.

Vítězné fotografie mohou být součástí kalendáře obce, proto zasláním fotografií do naší soutěže dávají autoři automaticky 
souhlas s jejich zveřejněním a se zveřejněním svého jména. Zaslané fotografie nevracíme zpět autorovi. Autor prohlašuje, 
že fotografie jsou jeho originálním dílem. Autoři vybraných vítězných fotografií budou odměněni. Náhledy fotografií budou 
zveřejněny ve fotogalerii na adrese https://neurazy.cz/neurazy/fotosoutez/, kde můžete jednotlivé fotografie prohlížet. 
Rozhodující slovo při výběru fotografií do kalendáře bude mít porota určená starostkou obce.

03/2020 www.neurazy.cz
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Vážení čtenáři,

ani jsme se nenadáli a začal nový školní rok. Naše mateřská 
škola je venkovská škola rodinného typu s celodenním provozem 
od 6:00 do 16:00 hod.

Počátky Mateřské školy v Neurazech sahají do roku 1962, kdy 
byla slavnostně otevřena v budově bývalé fary, kde jí byly dány 
k dispozici tři místnosti.  V roce 1982 byla MŠ přemístěna do 
bývalé základní školy, kde je dodnes. V současné době navštěvuje 
naši školu 23 dětí ze širokého okolí, ve věku 3 – 7 let. Uvnitř bu-
dovy máme v přízemí šatnu a v patře hernu, ložnici, jídelnu, školní 
kuchyň a sociální zařízení. Mateřská škola je stále modernizovaná, 
ke vzdělávání dětí využíváme interaktivní panel. Součástí mateřské 
školy je i školní zahrada, na které můžete v současné době 
obdivovat překrásné „podzimníčky“, které vyrobily děti spolu 
s rodiči. Letošní školní rok pracujeme se třídním vzdělávacím 
programem ,,Z pohádky do pohádky“,  proto nás budou celý rok 
tematicky provázet.  

Přestože i tento rok zůstávají v platnosti zpřísněná provozní 
a hygienická opatření vzhledem ke COVID-19, zrušili jsme všechny 
akce mateřské školy. Samozřejmě nezahálíme. Od začátku 
školního roku jsme se jako každý rok zapojili do projektu „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“, podnikli naučnou vycházku do lesa, kde 
jsme poznávali houby, stromy a stavěli jsme domečky pro skřítky. 
V rámci říjnového „bramborového týdne“ jsme si uspořádali  
„bramborovou olympiádu“, kde si děti vyzkoušely zajímavé 
olympijské disciplíny – hod bramborem, skákání v pytli a další 

zajímavé aktivity. Za odměnu děti dostaly bramborovou medaili, ze 
které měly velkou radost. Dále nás čeká červený den, divadlo pro 
děti, kde si děti zahrají samy pohádky, paní učitelky připraví dětem 
maňáskové divadlo a mnoho dalších aktivit. Čtvrtým rokem jsme 
zapojeni do projektu  České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky 
– cvičíme se zvířátky“, který rozvíjí pohybovou gramotnost dětí. 

V naší školce probíhá celá řada nadstandardních aktivit, 
především pro předškolní děti: 

ź „Školáček“ = příprava dětí na vstup do ZŠ  

ź „Zdravuška“ = seznamování se zdravým životním stylem, 
ochranou zdraví apod. 

ź „Kouzelný hrnec“ = zdravá výživa, stolování, praktické 
dovednosti 

ź  „Šikovné ruce“ = netradiční výtvarné a pracovními techniky 
a materiály

ź „Hrajeme si s angličtinou“ = základy angličtiny hravou formou 

ź „Jazýček“ = logopedická výchova 

ź Dále navštěvujeme plavecký bazén v Klatovech, kde se děti 
účastní kurzu plavání.

To je tak v krátkosti všechno z naší mateřské školy. Kdo by se 
chtěl dozvědět více, může navštívit webové stránky mateřské školy 
– www.msneurazy.webnode.cz

Autor textu Anna Burešová

MŠ Neurazy



NEURAZSKÉ LISTY

12

Letní kino
Provoz úspěšně zahájen 

Blížil se začátek léta a s ním spojená sezóna letního kina. 
Letos kino čekala renovace sociálního zázemí, přibyla 
stříška u občerstvení a jiná drobná vylepšení. Lavičky a zá-
bradlí potřebovaly natřít, tráva posekat, celý prostor kina 

uklidit, zkrátka práce bylo nad hlavu. Letošní červen nebyl 
s ohledem na počasí vůbec příznivý, o to víc si děti z oddílu 
Babeta a příznivci z řad dospělých zaslouží velké díky za 
práci, kterou zde odvedli. Sezóna v letním kině mohla začít.

Beseda s režisérem filmu „Já, Olga Hepnarová“
Dne 8. 8. měli diváci letního kina v Neurazech možnost po zhlédnutí filmu „Já, 

Olga Hepnarová“ dozvědět se něco více nejen o vzniku tohoto filmu přímo od jeho 
režiséra Tomáše Weinreba. Film popisuje tragický čin mladé ženy, která v roce 1973 
nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila 8 lidí. Proto byla v roce 1975 (jako 
poslední žena na území Československa) popravena. Film z roku 2016 je existen-
ciálním dramatem mladé ženy a jejího okolí se snahou nestranně najít příčiny jejího 
strašného agresivního aktu.

Tento film získal v roce 2016 tři České lvy i ceny české filmové kritiky, zároveň byl 
velmi oceňován i v cizině. Režisér prozradil mnoho zajímavého o vzniku filmu, které-
mu se věnoval mnoho let. Začal na něm pracovat ještě za svých studií na pražské 
FAMU, kde vystudoval obor dokumentární tvorba. Prozradil, že momentálně pracuje 
na novém filmu a přijal opětovné pozvání do Neuraz, kde se mu velmi líbilo. Držíme 
palce.

Ohlédnutí za létem 2020
Letošní sezóna byla zahájena 3.7. a ukončena 22. 8. 2020. 

Celkem se odehrálo 16 představení, které navštívilo 1609 
diváků a celková hrubá tržba činila 129.500 Kč. Průměrná 
návštěvnost na jedno představení byla 100 diváků. I letos byly 
opět úspěšné české filmy, nejvíce navštívený byl film 3Bobule, 
který jsme hráli dokonce 2×. Na obě dvě představení přišlo 
dohromady 453 diváků. Půjčovné v letošním roce činilo 
83.208,09 Kč

Poděkování patří zaměstnancům OÚ Neurazy a promítačům 
p. Hrubému a p. Kotlanovi za zajištění provozu kina ve svém 
volném čase a bez požadavků na honorář.

Logo letního kina Neurazy

Vyhlašujeme soutěž o logo letního kina Neurazy

ź posílejte své návrhy v elektronické nebo papírové 
podobě

ź vítěz bude odměněn 

Fotosoutěž
Vyhlašujeme fotosoutěž s obecní tématikou. Fotografie pořízené v obcích Neurazy, Soběsuky, Klikařov, Vojovice, Nová Ves, 

Partoltice a Radochovy můžete posílat až do 31.8.2021 v maximálním počtu 10 ks v co nejvyšším rozlišení. Své soutěžní 
příspěvky posílejte v příloze, uveďte kontakt (jméno, adresa a telefonní číslo) na  starosta@neurazy.cz nebo doručte na 
Obecní úřad Neurazy, Neurazy 61, 33501 na datovém nosiči (CD, DVD, USB flash disk, SD karta – nosič vrátíme).

Podmínky soutěže: Fotografie nemusí být nutně pořízené v roce 2020/2021. Můžete fotit nejen krajinu, památky 
a budovy, ale i osoby, události, zážitky apod. Ke každé fotografii uveďte stručný popis. Maximálně 3 fotografie mohou být 
upraveny jako fotomontáž.

Vítězné fotografie mohou být součástí kalendáře obce, proto zasláním fotografií do naší soutěže dávají autoři automaticky 
souhlas s jejich zveřejněním a se zveřejněním svého jména. Zaslané fotografie nevracíme zpět autorovi. Autor prohlašuje, 
že fotografie jsou jeho originálním dílem. Autoři vybraných vítězných fotografií budou odměněni. Náhledy fotografií budou 
zveřejněny ve fotogalerii na adrese https://neurazy.cz/neurazy/fotosoutez/, kde můžete jednotlivé fotografie prohlížet. 
Rozhodující slovo při výběru fotografií do kalendáře bude mít porota určená starostkou obce.

03/2020 www.neurazy.cz

13

Vážení čtenáři,

ani jsme se nenadáli a začal nový školní rok. Naše mateřská 
škola je venkovská škola rodinného typu s celodenním provozem 
od 6:00 do 16:00 hod.

Počátky Mateřské školy v Neurazech sahají do roku 1962, kdy 
byla slavnostně otevřena v budově bývalé fary, kde jí byly dány 
k dispozici tři místnosti.  V roce 1982 byla MŠ přemístěna do 
bývalé základní školy, kde je dodnes. V současné době navštěvuje 
naši školu 23 dětí ze širokého okolí, ve věku 3 – 7 let. Uvnitř bu-
dovy máme v přízemí šatnu a v patře hernu, ložnici, jídelnu, školní 
kuchyň a sociální zařízení. Mateřská škola je stále modernizovaná, 
ke vzdělávání dětí využíváme interaktivní panel. Součástí mateřské 
školy je i školní zahrada, na které můžete v současné době 
obdivovat překrásné „podzimníčky“, které vyrobily děti spolu 
s rodiči. Letošní školní rok pracujeme se třídním vzdělávacím 
programem ,,Z pohádky do pohádky“,  proto nás budou celý rok 
tematicky provázet.  

Přestože i tento rok zůstávají v platnosti zpřísněná provozní 
a hygienická opatření vzhledem ke COVID-19, zrušili jsme všechny 
akce mateřské školy. Samozřejmě nezahálíme. Od začátku 
školního roku jsme se jako každý rok zapojili do projektu „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“, podnikli naučnou vycházku do lesa, kde 
jsme poznávali houby, stromy a stavěli jsme domečky pro skřítky. 
V rámci říjnového „bramborového týdne“ jsme si uspořádali  
„bramborovou olympiádu“, kde si děti vyzkoušely zajímavé 
olympijské disciplíny – hod bramborem, skákání v pytli a další 

zajímavé aktivity. Za odměnu děti dostaly bramborovou medaili, ze 
které měly velkou radost. Dále nás čeká červený den, divadlo pro 
děti, kde si děti zahrají samy pohádky, paní učitelky připraví dětem 
maňáskové divadlo a mnoho dalších aktivit. Čtvrtým rokem jsme 
zapojeni do projektu  České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky 
– cvičíme se zvířátky“, který rozvíjí pohybovou gramotnost dětí. 

V naší školce probíhá celá řada nadstandardních aktivit, 
především pro předškolní děti: 

ź „Školáček“ = příprava dětí na vstup do ZŠ  

ź „Zdravuška“ = seznamování se zdravým životním stylem, 
ochranou zdraví apod. 

ź „Kouzelný hrnec“ = zdravá výživa, stolování, praktické 
dovednosti 

ź  „Šikovné ruce“ = netradiční výtvarné a pracovními techniky 
a materiály

ź „Hrajeme si s angličtinou“ = základy angličtiny hravou formou 

ź „Jazýček“ = logopedická výchova 

ź Dále navštěvujeme plavecký bazén v Klatovech, kde se děti 
účastní kurzu plavání.

To je tak v krátkosti všechno z naší mateřské školy. Kdo by se 
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Autor textu Anna Burešová

MŠ Neurazy
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Neurazy na historických pohlednicích
Recept na trudomyslnost 
– pečte starostčiny rohlíky nebo prohlížejte staré kroniky

Starostčiny rohlíky

Odkaz na veškeré kroniky dostupné v elektronické podobě, je to zajímavé čtení

http://www.portafontium.eu/contents/chronicle/soap-pj/neurazy

SUROVINY:

 ¼ l vody

1 lžička cukru

30 g droždí

500 g hladké mouky

50 g tuku (nejlépe Hera)

1,5 lžičky soli

                                                                                                

POSTUP:                                                                                    

Z cukru, droždí, části vody a ma-
lého množství mouky zaděláme 
kvásek a necháme ho na 20 min 
odležet.

Do vykynutého kvásku přimí-
cháme ostatní suroviny,  uhněte-
me vše do hladkého těsta a ne-
cháme kynout.

Z vykynutého těsta vyválíme na 
pomoučeném vále 0,5 cm vysoký 
čtverec nebo obdélník, rozdělíme 
ho na proužky a poté na troj-
úhelníky potřebné velikosti.

Trojúhelníčky zarolujeme od delší 
strany ke špičce, vyskládáme na 
plech vyložený pečicím papírem, potřeme je vlažnou vodou a posypeme mákem / sezamem / 
hrubou mořskou solí / …

Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C, po několika minutách ubereme na 160 °C.

1915

1936

1925

1965

Stará hospoda

Obec Neurazy hledá obecního zaměstnance na 
pracovní úvazek dle dohody. Požadavky jsou na 
řidičské oprávnění typu T, práce s motorovou pilou, 
křovinořezem. Náplň práce by spočívala v údržbě 
zeleně, sekání trávy, úprava kompostárny, úklidové 
práce v obcích, vysypávání košů, péče o hřbitov, 
údržbové práce na obecních budovách …

Životopisy zájemci mohou doručit na obecní úřad 
nebo prostřednictvím elektronické pošty na 
info@neurazy.cz

Nabídka práce 
– obecní zaměstnanec

Poděkování 
sborům dobrovolných hasičů

Již druhým rokem se starají některé ze sborů dobro-
volných hasičů o údržbu a sekání zeleně v obci. Za výborně 
odvedenou práci patří poděkování SDH: Neurazy, Klikařov, 
Vojovice, Partoltice a Radochovy. SDH Partoltice ještě velmi 
obětavě a rychle pomohla s úklidem dvou lip a tím nebyl 
ohrožen provoz na komunikaci.Kdo jiný než občané jedno-
tlivých částí obce se mohou nejlépe postarat o své okolí. 
Obec si tvoříme tak, aby se nám líbila a dobře se nám zde 
žilo.
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plech vyložený pečicím papírem, potřeme je vlažnou vodou a posypeme mákem / sezamem / 
hrubou mořskou solí / …

Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C, po několika minutách ubereme na 160 °C.
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Stará hospoda

Obec Neurazy hledá obecního zaměstnance na 
pracovní úvazek dle dohody. Požadavky jsou na 
řidičské oprávnění typu T, práce s motorovou pilou, 
křovinořezem. Náplň práce by spočívala v údržbě 
zeleně, sekání trávy, úprava kompostárny, úklidové 
práce v obcích, vysypávání košů, péče o hřbitov, 
údržbové práce na obecních budovách …

Životopisy zájemci mohou doručit na obecní úřad 
nebo prostřednictvím elektronické pošty na 
info@neurazy.cz

Nabídka práce 
– obecní zaměstnanec

Poděkování 
sborům dobrovolných hasičů

Již druhým rokem se starají některé ze sborů dobro-
volných hasičů o údržbu a sekání zeleně v obci. Za výborně 
odvedenou práci patří poděkování SDH: Neurazy, Klikařov, 
Vojovice, Partoltice a Radochovy. SDH Partoltice ještě velmi 
obětavě a rychle pomohla s úklidem dvou lip a tím nebyl 
ohrožen provoz na komunikaci.Kdo jiný než občané jedno-
tlivých částí obce se mohou nejlépe postarat o své okolí. 
Obec si tvoříme tak, aby se nám líbila a dobře se nám zde 
žilo.
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Slovo závěrem
Milí spoluobčané,

s ohledem na současnou situaci sledujte prosím 
pravidelně stránky naší obce, kde budeme průběžně 
informovat o kulturní a jiném dění v našich obcích. 
V plánu je několik zajímavých tradičních i nových 
akcí, ale jejich realizace bohužel závisí na aktuálním 
vývoji a nařízení vlády. Můžeme doufat, že alespoň 
část z nich se uskuteční.

Hodně zdraví, sil a víry.

Starostka obce Mgr. Marie Svejkovská

Ukliďme svět
Akce Ukliďme Česko, která má v naší obci velkou tradici, 

musela letos proběhnout pod naším vedením. Ochotně 
a s nadšením se zapojila MŠ Neurazy. Děti uklízely příkopy 
na Klikařov a k Pile. Za svou práci dostaly diplom a malou 
odměnu. Dále se zapojil pionýrský oddíl Babeta Neurazy 
a vzal si na starost kompletní vysekání a udržovací práce 

okolo rybníku Rousováku. Babetám pomohli ještě další 
dobrovolníci, a jak si můžete všimnout, odvedli jsme zde 
opravdu  obrovský kus práce. Další zapojenou skupinou byli 
občané Klikařova pod vedením místního SDH, kteří 
posbírali velké množství odpadu v okolí obce. Všem patří 
velké díky.


