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Úvod, slovo starostky
Vážení občané,

do rukou se Vám právě dostalo 
pr vní číslo informačního 
bulletinu, ve kterém bychom 
Vás rádi informovali o aktu-
álním dění v obci, důležitých 
termínech, kulturních akcích 
apod. Důležité informace jsou 
momentálně dostupné na we-
bových stránkách, vývěsních 
tabulích, úředních deskách, plakátech a jsou 
hlášené obecním rozhlasem. Neurazské listy se 
stanou dalším informačním zdrojem pro občany.

Informace
Neurazy leží mezi Nepomukem a Plánicí v podhůří 

Šumavy v nadmořské výšce 488 m. Jsou součástí 
Plzeňského kraje a uskupení obcí mikroregionu Nepomuk. 
Obec se skládá ze 7 částí: Neurazy, Klikařov, Nová Ves, 
Partoltice, Radochovy, Soběsuky a Vojovice. Celé toto 
uspořádání čítá k 1. 1. 2019 celkem 871 obyvatel, z toho 
486 mužů a 385 žen.
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Znak obce a vlajka
Na první schůzce zvoleného zastupitelstva obce si zastupitelé dali jako jeden z cílů své práce vytvořit obecní znak a vlajku 

obce Neurazy. Zastupitelé začali shromažďovat symboly, které spojují všech 7 vesnic obce. Do tvorby znaku se na výzvu 
starostky obce mohli zapojit i občané. Z jejich podnětu vznikl pouze jediný návrh. Na pracovním zasedání zastupitelstva byly 
vybrány tři návrhy, ze kterých se později na veřejném zasedání zastupitelstva obce vybíral budoucí znak obce Neurazy, který 
bude odeslán k posouzené do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.

První návrh dostal pracovní název ,,Strom“ – hlavním motivem znaku je vzrostlý buk se sedmi 
bukvicemi, stojící na vrcholu tří kopců. Symbolika čísla sedm je spjata se sedmi vesnicemi 
(Neurazy, Vojovice, Soběsuky, Radochovy, Klikařov, Partoltice, Nová Ves) tvořícími obec Neurazy. 
Tři kopce symbolizují dominantní vrcholky kopců, kterými jsou Kakov, Plátěná Hora a Chrbina. 
Buk je zvolen jako zástupce původního, nejrozšířenějšího vegetačního typu v naší krajině – 
květnaté bučiny s vtroušenou jedlí a lípou velkolistou. Dnes tento typ nalezneme například 
v přírodní rezervaci Jelení vrch u Habartic nebo v přírodní památce Velký kámen v Kakově, který je 
součástí Plánického hřebenu a tvořící přirozenou migrační křižovatku mezi Šumavou, Brdy 
a Blatenskou pahorkatinou.

Druhým návrhem znaku obce je ,,Dřevěná zvonice“, která je jednou z historicky nejvýznamněj-
ších architektonických památek naší obce. Byla vystavěna pravděpodobně již v 2. pol. 16. stol. 
Dílčí úpravy (portál a vstup do patra) spadají do 18. století.  Od roku 1958 je zvonice chráněnou 
kulturní památkou. Dřevěná zvonice, mylně nazývána márnicí, stojí u kostela sv. Martina 
v Neurazech, který byl vystaven v letech 1913-1915 bratry Kovaříkovými. Kostel byl vysvěcen 
14. listopadu 1915. Zvonice je starší než sám kostel.

Třetí návrh znaku obce vzešel z iniciativy obyvatel. Hlavním motivem je mladý buk o sedmi 
větvích a sedmi listech – odkaz na sedm vesnic tvořících obec. Buk byl vybrán pro svůj původní ka-
kovský genofond. Mladý strom rovněž odkazuje na růst a rozvoj obce. Kmínek buku spolu s větvemi 
ve sponu vytváří trojkříž, který připomíná tři svaté, jimž jsou zasvěceny kaple a kostel v obci 
– sv. Martin, sv. Václav a sv. Panna Marie. Dolní část znaku tvoří tři kopce. Prostřední Kakov tvoří 
nejvýznamnější krajinný prvek především pro Neurazy, Klikařov a Soběsuky. Levý kopec symbo-
lizuje Chrbinu, která je významnou pro Partoltice a Radochovy. Pravý kopec symbolizuje Plátěnou 
horu (Plátěnku), která je významnou dominantou pro Vojovice a Novou Ves. Dalším motivem jsou 
tři toky, které odvodňují území obce – tzn. Bradlava (horní Úslava) protékající mezi Partolticemi 
a Radochovy, Tůně obtékající Neurazy, Klikařov a Vojovice a Michovka obtékající Neurazy a Sobě-
suky. Motiv dvou husích brků odkazující na sv. Martina a typické neurazské divousy. Ty jsou 
i symbolem vzdělanosti a kultury naší obce. Červené pole a bílé husí pero symbolizuje rudý plášť 
sv. Martina darovaný žebrákovi a pero husy, které jej prozradily, žluté pole s bílým perem odkazuje 
na barvy katolické církve a její odvěký vliv na obec. 

Tento třetí návrh podoby znaku byl odhlasován zastupiteli na veřejném ZO dne 27. 12. 2019 
a bude odeslán do Poslanecké sněmovny k posouzení.
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Nové webové stránky obce
Od října roku 2019 jsou občanům k dispozici nové webové stránky obce 

Neurazy, které jsou kompatibilní se smartphony, tablety a dalšími moderními 
přístroji. 

Na stránkách je umístěna úřední tabule obce. K nahlédnutí jsou důležité 
dokumenty, vyhlášky, formuláře, informace o dění v obci, pozvánky na veřejná zase-
dání zastupitelstva, pozvánky na kulturní akce či informace o historii obce 
a významných osobnostech z našeho okolí. Příspěvky přidávají zaměstnanci obce, 
ale spolupodílet se na nich mohou i občané. V případě zájmu o zveřejnění Vámi 
pořádaných akcí zašlete prosím podklady na e-mail starosta@neurazy.cz, stejně 
tak můžete zasílat své podněty a návrhy k dalšímu obsahu stránek.

Více na: www.neurazy.cz

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/

Místní poplatky
Od 1.1.2020 jsou platné nové sazby poplatku za odpad ve 

výši 600,- za osobu. Úleva ve výši 300,- se poskytuje každé 
páté a další osobě žijící ve společné domácnosti. Od poplatku je 
osvobozeno třetí a každé další dítě ve věku do 18 let žijící 
v rodině. Na neobydlený objekt je stanoven poplatek 600,-. 
Poplatek ze psů činí 100,- za jednoho psa a 150,- za druhého 
a každého dalšího psa téhož majitele. 

Plné znění obecně závazných vyhlášek obce Neurazy na: 
https://neurazy.cz/urad/dokumenty/vyhlasky-obce-neurazy/

Odpadové hospodářství
V současné době je v obci zajištěn 

svoz komunálního odpadu u společnosti 
Marius Pedersen v intervalu 1× za 14 
dnů, a to každé liché úterý. Poplatek za 
komunální odpady na rok 2020 je nutno 
uhradit do konce měsíce března 2020 
na obecním úřadě nebo převodem 
z účtu po předchozí dohodě s účetní 
obce. Poplatek za komunální odpad je 
od 1. 1. 2020 stanoven takto: 600,-
/osobu/rok, pátý a další člen domácnosti 
300,-/osobu/rok. Finanční náklady obce 
na odpadové hospodářství činily v roce 
2019 celkem 840 000,-. Počet občanů 
obce je cca 940, z toho chatařů 170. 
Průměrné náklady na odpadové 
hospodářství rozpočtené na obyvatele 
obce činí ročně 894,- na osobu. 

Platnost známek 2019 končí termí-
nem 29. 2. 2020. Společnost Marius 
Pedersen upozorňuje, že k odvozu odpa-
du budou přijaty pouze popelnice řádně 
označené platnou známkou nebo origi-
nální pytle s logem dostupné na obec-
ním úřadu. Obsahem popelnic nesmějí 
být tříditelné složky odpadu, jako jsou 
plasty, kov, papír, bioodpad a stavební 
materiál. Pokud popelnice nebudou 

splňovat tyto požadavky, nebudou 
společností vyvezeny a případ bude 
ohlášen na OÚ.

Tříditelné složky odpadu mohou 
občané ukládat ve všech částech obce 
do kontejnerů na sklo, papír a ohrádek 
na pytle s plasty. Doporučení od svozové 
firmy: pokud si nejste jisti, zda se jedná 
o tříditelný plast (polystyren, fólie, obaly 
od mléka …), dejte tyto složky do pytle 
na plasty. Veškeré složky plastů jsou 
následně vytříděny na linkách a použi-
telné složky jsou vybrány pro recyklaci. 
Kontejnery na papír jsou často zbytečně 
přeplněné z důvodu nerozložení lepe-
ných krabic. Kontejnery na plechovky 
a kovový odpad by měly být v obci 
umístěny od března 2020 (Neurazy, 
Nová Ves, Soběsuky). U budovy obecní-
ho úřadu v Neurazech je umístěn kontej-
ner na textil a nyní se čeká na dodání 
kontejneru na elektrické spotřebiče 
(Neurazy, Nová Ves, Soběsuky). Od roku 
2020 je zde také umístěna nádoba na 
shromažďování potravinářských olejů, 
tyto oleje budou občané vylévat přímo 
do určené plastové nádoby na sběr 
(plastový sud s uzávěrem). V některých 

částech obce zajišťují sběr kovového 
šrotu sbory dobrovolných hasičů.  

Biologický odpad (tráva, listí, zbytky 
rostlin) je možno celoročně ukládat do 
obecní kompostárny umístěné za budo-
vou kravína v Neurazech na Cikánce. 
Větve je možno ukládat na skládku větví 
u asfaltové plochy před kravínem 
v Neurazech na Cikánce. V Soběsukách 
u požární nádrže a Nové Vsi u volební 
místnosti jsou dále umístěny kontejnery 
na biologický odpad. Pálení odpadů 
upravuje zákon č. 86/2002 Sb. 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů. Upozorňujeme občany obce, 
že je zakázáno pálení vlhkých větví 
a listí. 

Svoz nebezpečného a velkoobjemné-
ho odpadu je v obci zajištěn dvakrát 
ročně ve vyhlášených termínech. Shro-
mažďují se elekrospotřebiče, baterie, 
pneumatiky bez disků, žárovky, moto-
rové oleje, chemikálie, barvy. V Neura-
zech a Radochovech je dále přistaven 
kontejner na velkoobjemný odpad. 

Kanalizace a obecní vodovod
V současné době je v přípravě realizace vodovodu a kana-

lizace pro obce Soběsuky a Nová Ves. Máme připravenu zá-
vaznou smlouvu pro zájemce o připojení, zažádali jsme 
o průzkumné vrty a studie odkanalizování a vodovodu je již 
zpracovaná.

Parkování v ulicích během 
zimního období

Žádáme občany obce, aby v zimním období neparkovali 
na veřejných komunikacích z důvodu umožnění průjezdu 
traktoru s radlicí na úklid sněhu v ulicích jednotlivých vesnic 
obce.

Povinné čipování psů

Připomínáme že od 
1. 1. 2020 je povinen 

majitel psa zajistit platné 
očkování psa proti vzte-

klině. Toto očkování je 
platné pouze v případě, že 

je pes nezaměnitelně 
identifikován čipováním 

(dříve tetováním).
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je pes nezaměnitelně 
identifikován čipováním 
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V této rubrice bychom čtenářům rádi představili spolky v naší obci. Vedle sedmi sborů dobrovolných hasičů působí v naší 
obci dále myslivecký spolek Pošumaví Vojovice, Český svaz ochránců přírody Neurazy, Ženy v akci, Pionýr Neurazy, 
tělovýchovná jednota Tatran Neurazy a některé další. V tomto čísle Neurazského bulletinu představíme první ze spolků

MS Pošumaví Vojovice

Myslivecký spolek Pošumaví Vojovice hospodaří ve 
společenstevní honitbě Neurazy. Honitba o výměře 2658 ha 
se rozprostírá v podhůří Šumavy mezi městy Nepomuk 
a Plánice v nadmořské výšce okolo 500 m. Honitba je 
tvořena lesní plochou 543 ha, vodní plochou 28 ha, zbytek 
připadá na nezalesněnou plochu. Velkou část honitby 
zabírají pastviny pro chov hovězího dobytka.

Lovná spárkatá zvěř je v honitbě zastoupena převážně 
černou a srnčí zvěří, v menší míře zvěří dančí a mufloní. 
Z drobné zvěře se zde vyskytuje zajíc, bažant, kachna 
divoká, holub hřivnáč, vzácně koroptev polní.

V současné době má myslivecký spolek 36 členů, v drtivé 
většině členů honebního společenstva Neurazy. Členové 
mysliveckého spolku celoročně pečují o zvěř, myslivecká 
zařízení, výsadbu zeleně v honitbě. Každý člen ročně 
odpracuje desítky hodin na brigádách při sečení chráněných 
území v obci, brigádách pro zemědělské družstvo a sou-
kromé zemědělce, při pracích na údržbě mysliveckých 
zařízení, jako jsou krmelce, zásypy pro drobnou zvěř, 
posedy a kazatelny, ale také na brigádách pro OÚ Neurazy. 

Členové se dále starají o brokovou střelnici v Nové Vsi 
u Nepomuka, která slouží pro cvičné střelby a nácvik 
bezpečného zacházení se střelnou zbraní. Střelnici 
vybudovali členové svépomocí již v roce 2009. Dále se 
myslivci starají o odchovnu divokých kachen na rybníku 
Jednota u Soběsuk. 

Členové se ak-
tivně zapojují do 
činnosti v obci 
jako jsou dětské 
dny, velikonoční 
a vánoční výsta-
vy ručních pra-
cí. Myslivci se 
také starají o vý-
sadbu zeleně 
v obci a zlepšo-
váním životních 
podmínek pro 
drobnou zvěř, které rozsáhlé polní lány pro život nevyhovují.

Hlavními společenskými událostmi pro členy spolku jsou 
květnové společné cvičné střelby na střelnici v Nové Vsi, 
zářijový společný hon na divoké kachny a společné naháňky 
na černou zvěř v zimním období, zakončené prosincovou 
slavnostní poslední lečí spojenou s posezením při harmo-
nice. Závěrečnou událostí lovecké sezony je únorová výroční 
členská schůze za účasti zástupců okolních spolků, sboru 
dobrovolných hasičů, zástupců OÚ Neurazy a dalších přátel 
mysliveckého spolku. 

Více o MS Pošumaví Vojovice 
na: msvojovice.webnode.cz/

Z historie obce
První písemná zpráva o Neurazech, obci středo-

věkého původu, pochází z druhé poloviny 16. století. 
Přes území obce (myslí se tím současné katastrální 
území všech našich 7 obcí – Neurazy, Klikařov, Nová 
Ves, Partoltice, Radochovy, Soběsuky a Vojovice) 
vedla prastará obchodní stezka z Prahy přes Vrčeň 
a Klatovy do Bavor. Mohyly z doby bronzové z let 
1700-1000 před naším letopočtem u Radochov 
a Žinkov, slovanské strážní hradiště na Hrádku 
u Klikařova (nad parketem) i ležení husitů na Plátěné 
hoře z let 1419 a 1424 svědčí o jejím směru. Touto 
cestou se měl z Říma do Čech vracet český biskup 
Vojtěch někdy v roce 992 a také Karel IV. po 
korunovaci na císaře římského.

Zprávy o vzniku obce chybějí. Jak přišla obec ke 
svému jménu vypráví stará pověst.

Dění v obci

Schůze zastupitelstva obce

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 vývěsný skříni všech obcí nebo na 
https://neurazy.cz/category/aktuality/

Více se dočtete na https://neurazy.cz/neurazy/trochu-historie/  

Další zajímavé vyprávění přináší https://neurazy.cz/neurazy/trochu-historie/a-berndorf-povest-o-kakovskem-hradu-a-
jeho-podivnem-zaniku/

Obchody a služby v obci

Letní kino Neurazy
Letní kino v Neurazech bylo vybudováno již v roce 1983. 

Letošní sezóna byla zahájena 29. 6. a ukončena 28. 8. 
2019. Celkem se odehrálo 26 představení, která navštívilo 
1849 diváků a celková hrubá tržba činila 147.920, - Kč. 
Průměrná návštěvnost na jedno představení byla 71 diváků.

V letošní sezóně byly nejúspěšnější české filmy. 
Nejnavštěvovanějším filmem byly Ženy v běhu. Při prvním 
představení silně pršelo, přesto přišlo a statečně vydrželo 
123 diváků. Druhé představení pak navštívilo 245 diváků. 
Půjčovné v letošním roce činilo 96.974,- Kč. Více na 
https://neurazy.cz/letni-kino/

Představujeme:

Smíšené zboží 
František Viktora

PLUS JIP Neurazy 91 po-pá 7:00-16:30, so 7:00-10:00

Lékař ordinace Neurazy 74 po 10:15-12:15, tel. 739 130 400

Hospoda Martinská hospoda Neurazy 20 po, st zavřeno, út, čt 18:00-21:00, pá 17:30-24:00, 
so 11:00-13:00, 16:00-24:00, ne 11:00-13:00, 16:00-20:00

Restaurace Angusfarm Soběsuky 9 po-čt, ne 11:30-22:00, pá-so 11:30-23:30

Česká pošta Neurazy, budova OÚ po-út, čt-pá 09:00-12:00, st 13:00-16:00, so-ne zavřeno

Kadeřnictví 
Marie Šrámková

Neurazy 150 po, ne zavřeno, út, čt, so 8:00-12:00, st, pá 13:00-17:00 
tel. 371 591 744

Pedikúra 
Magdaléna Holubová

Neurazy 74, budova zdrav. 
střediska

čt 08:00-16:00, tel. +420 739 493 859

Maserské služby 
Lukáš Týml

Neurazy 74, budova zdrav. 
střediska

dle tel. domluvy +420 704 089 063

Maserské služby 
Václav Dvořák

Neurazy 70 dle tel. domluvy +420 732 951 731

Maserské služby 
Jana Polívková

Neurazy 112 dle tel. domluvy +420 605 433 554
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Co se povedlo
V této rubrice bychom rádi občanům představili zrealizované investiční akce v obci. Jedná se o akce spojené s údržbou 

obecního majetku, cest, rybníků, hasičských zbrojnic, kapliček, památníků a dalších objektů. Zmíněny budou jen rozsahem 
významné investice. Za velký úspěch obce považujeme po plynofikaci následné kompletní úpravy místních komunikací 
uvnitř obydlených částí obce (asfalt).

Klikařov:

Započaté realizace:

Soběsuky:

Připravované projekty:

instalace herních prvků (dotace)
oprava mlékárny u horní požární nádrže
opravy památníku padlých (dotace)
získání dotací na podporu místních prodejen COOP
zakoupení kontejneru na bioodpad

a/ sportovní víceúčelové hřiště Neurazy 
(dotace) 
b/ cesta od nádrže na Cikánku Neurazy
c/ oprava cesty k rybníku Rousovák
d/ projekt GEOPORTAL (financování 
prostřednictvím dotace)
e/ instalace dřevěného altánu u herních 
prvků Neurazy (dotace)
f/ zapojení se do projektu dotace Na zeleň

Hasičská zbrojnice KlikařovHasičská zbrojnice KlikařovHasičská zbrojnice Klikařov Mlékárna SoběsukyMlékárna SoběsukyMlékárna Soběsuky

Vojovice:

oprava požární nádrže 
odbahnění rybníku Vlčice
oprava kapličky Vojovice (dotace)
stavba přístřešku u obchodu
instalace herních prvků
přístavba k hasičské zbrojnici
získání dotací na podporu místních prodejen COOP

herní a cvičební prvky (dotace) 
oprava schodů a studně u kostela sv. Martina
rekonstrukce obecního bytu u Martinské hospody
oprava cesty na Líše
odbahnění rybníku Rousovák
oprava studně na Cikánce
zakoupení kontejneru na hřbitovní odpad
úprava okolí a parkovacích míst u MŠ

oprava školy (dotace)
instalace herních prvků (dotace)
instalace nové autobusové zastávky 
(dotace)
oprava hasičské zbrojnice (dotace)

chodníky (nedostatky se řeší reklamací 
zhotoviteli)
oprava horního a spodního rybníka
zakoupení kontejneru na bioodpad
oprava hasičské zbrojnice (dotace)

oprava požární nádrže
oprava kapličky sv. Václava (dotace)
instalace herních prvků (dotace) 
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Co se povedlo
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Kultura a společenské akce v obci
Díky aktivitě mnoha spolků v obci mají občané širokou nabídku možností využití volného času.

V letošním roce ožil krytý venkovní parket v Klikařově čtveřicí zábav pořádaných SDH 
Klikařov (Orion), SDH Neurazy (Extra Band revival), fotbalovým klubem Delirium (Vejce) 
a sportovním klubem Radochovy (Kabát revival Plzeň). V letním kině v Neurazech odehrál 
ochotnický divadelní spolek Za oponou komedii Revizor. Mysliveckým spolkem Pošumaví 
Vojovice byla uspořádána poslední 
leč ve Vojovicích a brokové střelby 
O pohár starostky obce Neurazy na 
střelnici v Nové Vsi u Nepomuka. Na 
obecním úřadu v Neurazech pro-
běhly tradiční velikonoční a vánoční 
výstavy ručních prací. Ve všech ves-
nicích obce občané společně rozsvě-
covali vánoční stromky většinou pod 

záštitou SDH. Kulinářské umění tradičně předvádějí na svých 
akcích Sestry v akci z Radochov. Lampionový průvod Radochovy. 
Akce pionýrského oddílu Babeta Neurazy přináší dětem sportovní 
i společenské vyžití. Velké návštěvnosti se těší lampionový průvod 
a do povědomí se dostává i sportovní soutěž v cyklobiatlonu – 
Velká neurazská. Dále se Babety zapojují do celorepublikové akce 
Ukliďme Česko a dobrovolnického projektu 72 hodin.

Sbory dobrovolných hasičů se pravidelně utkávají na okrskových a výročních hasičských soutěžích. V kategorii dětí je 
velmi aktivní sbor mladých hasičů z Radochov. V kopané obec reprezentuje fotbalový tým TJ Tatran Neurazy. Oblíbenou 
a navštěvovanou akcí Tatranu je silvestrovský výšlap na Velký kámen. Již třetím rokem obec také podporuje lekce jógy určené 
všem věkovým kategoriím, které se těší velké oblibě.

K výročí 100 let od založení Československé republiky byly v Neurazech, Soběsukách a Vojovicích vysazeny „lípy 
svobody“. Na hřbitově v Neurazech byla odhalena pamětní deska na hrobu paní Marie Kvíčalové, kterou představíme 
v dalším čísle tohoto bulletinu.

Kostel sv. Martina v Neurazech se 11. května naplnil posluchači v rámci benefičního koncertu kapely RAILTALE. Výtěžek 
z koncertu (přes 10 000 Kč) byl použit na podporu mobilního hospice Domov v Plzni. 

Druhým vystoupením kapely byl koncert 17. listopadu spojený s oslavami Světového dne studenstva a událostmi 
z listopadu 1989. Na koncert přišlo přes 120 posluchačů, kteří přispěli na dobrou věc částkou 8 866 Kč. Příjemnou 
atmosféru doladila tancem opět místní děvčata Pavla Svejkovská, Pavla Kratochvílová a Štěpánka Panešová. Za krátké 
tematické vystoupení děkujeme i paní Evě Krausové, herečce ochotnického spolku Za oponou.

Obrovské poděkování patří panu faráři P. Jiřímu Špiříkovi za umožnění uspořádání koncertů v kostele sv. Martina.

Benefiční koncert kapely RAILTALEBenefiční koncert kapely RAILTALEBenefiční koncert kapely RAILTALE Betlém z kukuřičného šustí paní Marie Volfové z NeurazBetlém z kukuřičného šustí paní Marie Volfové z NeurazBetlém z kukuřičného šustí paní Marie Volfové z Neuraz

Připravované kulturní akce:

Ł Masopustní průvod Neurazy 15.2.2020, sraz od 
9 hodin u fotbalového hřiště

Ł Jóga pro občany od 18.2. v Organic farm Soběsuky

Ł Velikonoční výstava ručních prací (duben)

Ł Vítání občánků (duben/květen)

Ł Benefiční koncert (květen)

Ł Divadelní představení

Ł Cestopisná přednáška 27.11. 2020

Brokový závod „O pohár starostky obce Neurazy“Brokový závod „O pohár starostky obce Neurazy“Brokový závod „O pohár starostky obce Neurazy“

Přesné termíny na: 
https://neurazy.cz/category/aktuality/

Charitativní projekt Kola pro Afriku
„Nevíte, co se starým kolem? Podpořte vzdělání dětí v Gambii.“

Obec Neurazy je od 1.1.2019 zapojena do projektu Kola pro Afriku. 
Cílem je shromažďování použitých jízdních kol, které putují do heřma-
nické věznice, kde jsou v rámci nápravy vězni opravována. Jedenkrát 
ročně jsou kola odeslána do Gambie, kde jsou rozdána dětem pro snazší 
dopravu do školy. V roce 2019 bylo z Neuraz odesláno 42 kol, v letošním 
roce je už nashromážděno přes 60 kusů. Sběr kol je u OÚ v Neurazech, 
kontaktní osobou je Mgr. Marie Svejkovská, tel. +420 722 934 852.

Více na: https://www.kolaproafriku.cz/

Sběrné místo Neurazy u OÚ:

Cílová stanice Gambie:
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Blahopřání
Paní Marie Špetová slaví 102. narozeniny. V naší obci Soběsuky žije úžasná „naše babi“ narozená 13. 1. 1918, která ve 

svých 102 letech je velice vitální a má neskutečnou paměť. Mohli bychom ji poslouchat celé hodiny. Její vyprávění je krásná 
procházka historií. Její velkou zálibou je četba knih, samozřejmě bez brýlí, a baví ji i ruční práce. Je pravidelnou dodava-
telkou vlastních výšivek na naše výstavy v Neurazech. Ptali jsme se jí, jaký má recept na dlouhověkost. Paní Špetová říká: 
„Jako malá jsem neustále poskakovala a hodně se hýbala, jako starší už jsem hodně pracovala a vždy si vzala ten těžší pytel, 
když bylo na výběr. V JZD jsem pracovala do 72 let.“ Paní Špetová má ráda ovoce a ryby. Její největší oporou je rodina, 
zejména dcera Zdeňka, která o svoji maminku pečuje s neskutečnou pokorou a láskou. Samozřejmě velkou radost jí dělá 
9 vnoučat, 15 pravnoučat a její věrný psí přítel Ron. 

V lednu dále oslaví paní Anna Ptáčková z Neuraz 81 let, Marie Radová ze Soběsuk 88 let, pánové Josef Švarc ze Soběsuk 
84 let a Václav Mašát z Radochov 80 let. V únoru paní Anna Hošťálková z Neuraz 87 let. V březnu paní Jaroslava Kodýtková 
z Neuraz 84 let, Zdeňka Trojánková z Neuraz 81 let a Marie Březáková ze Soběsuk 80 let. V dubnu paní Věra Jandečková 
z Neuraz 75 let, Růžena Barešová z Nové Vsi 81 let, Zdeňka Šůsová z Vojovic 75 let a Jaroslava Vítovcová z Neuraz 82 let. 
Pánové Josef Silovský ze Soběsuk 89 let a Václav Silovský ze Soběsuk 75 let. V květnu paní Božena Valentová z Nové Vsi 
82 let, Věra Šrámková z Neuraz 85 let, Jiřina Valentová z Nové Vsi 89 let a Marie Kratochvílová z Neuraz 81 let. Pánové 
Václav Lepší z Neuraz 93 let, Georg Gelnar z Radochov 87 let a Milan Jandečka z Neuraz 80 let. V červnu pánové Václav 
Vracovský z Klikařova 89 let, Josef Kozák z Nové Vsi 86 let, Václav Suda z Radochov 85 let a Václav Březák ze Soběsuk 
85 let.

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

Představujeme nejmenší občánky obce
V roce 2019 se v naší obci narodilo 5 dětí. Karolína Alblová a Lukáš Šnobl z Neuraz, Laura Cihelnová z Klikařova, Petr 

Leskovec z Vojovic a Michaela Singerová ze Soběsuk. Přejeme rodičům, aby jim děti přinášely mnoho lásky, radosti a štěstí. 
Miminkům přejeme vše nejlepší do začínajícího života.

Regionální speciality

Již legendárními a v širokém okolí známými se staly domácí 
preclíky paní Zdeňky Trojánkové z Neuraz. Paní Trojánková 
souhlasila a ráda se podělila o recept na tuto delikatesu, na kterou 
celé Neurazy čekají při masopustním průvodu obcí.

10 dkg strouhaného sýra (Eidam 30%)

40 dkg hladké mouky

1 lžička soli

¾ kostky kvasnic

1 tuk na pečení (Hera)

Vše propracujeme v těsto, ze kterého uděláme preclíky, potřeme 
vajíčkem a posypeme mákem nebo drceným kmínem.

Dobrou chuť přeje paní Zdeňka Trojánková z Neuraz!

Slovo závěrem
Vážení spoluobčané,

Neurazské listy mi daly příležitost nejen informovat, ale 
touto cestou bych chtěla také poděkovat. Poděkovat za 
důvěru projevenou v komunálních volbách, poděkovat 
všem, kteří přispívají k tomu, aby se nám v obci lépe žilo. 
Poděkování si zasloužíte i Vy, kteří se účastníte dění v obci, 
ať už jako pořadatelé akcí nebo jako diváci. Děkuji své 
rodině za obrovskou podporu a toleranci, bez čehož bych 
nemohla svou práci vykonávat podle svých představ.

Máte-li zájem podílet se na obsahu dalších čísel našeho 
bulletinu, neváhejte se ozvat na starosta@neurazy.cz nebo 
mně osobně. 

Do nového roku Vám přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost, radost ze života a rodinnou pohodu. 

Úspěšný rok 2020!

Starostka obce Mgr. Marie Svejkovská

Z vánoční výstavyZ vánoční výstavyZ vánoční výstavy
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procházka historií. Její velkou zálibou je četba knih, samozřejmě bez brýlí, a baví ji i ruční práce. Je pravidelnou dodava-
telkou vlastních výšivek na naše výstavy v Neurazech. Ptali jsme se jí, jaký má recept na dlouhověkost. Paní Špetová říká: 
„Jako malá jsem neustále poskakovala a hodně se hýbala, jako starší už jsem hodně pracovala a vždy si vzala ten těžší pytel, 
když bylo na výběr. V JZD jsem pracovala do 72 let.“ Paní Špetová má ráda ovoce a ryby. Její největší oporou je rodina, 
zejména dcera Zdeňka, která o svoji maminku pečuje s neskutečnou pokorou a láskou. Samozřejmě velkou radost jí dělá 
9 vnoučat, 15 pravnoučat a její věrný psí přítel Ron. 

V lednu dále oslaví paní Anna Ptáčková z Neuraz 81 let, Marie Radová ze Soběsuk 88 let, pánové Josef Švarc ze Soběsuk 
84 let a Václav Mašát z Radochov 80 let. V únoru paní Anna Hošťálková z Neuraz 87 let. V březnu paní Jaroslava Kodýtková 
z Neuraz 84 let, Zdeňka Trojánková z Neuraz 81 let a Marie Březáková ze Soběsuk 80 let. V dubnu paní Věra Jandečková 
z Neuraz 75 let, Růžena Barešová z Nové Vsi 81 let, Zdeňka Šůsová z Vojovic 75 let a Jaroslava Vítovcová z Neuraz 82 let. 
Pánové Josef Silovský ze Soběsuk 89 let a Václav Silovský ze Soběsuk 75 let. V květnu paní Božena Valentová z Nové Vsi 
82 let, Věra Šrámková z Neuraz 85 let, Jiřina Valentová z Nové Vsi 89 let a Marie Kratochvílová z Neuraz 81 let. Pánové 
Václav Lepší z Neuraz 93 let, Georg Gelnar z Radochov 87 let a Milan Jandečka z Neuraz 80 let. V červnu pánové Václav 
Vracovský z Klikařova 89 let, Josef Kozák z Nové Vsi 86 let, Václav Suda z Radochov 85 let a Václav Březák ze Soběsuk 
85 let.

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

Představujeme nejmenší občánky obce
V roce 2019 se v naší obci narodilo 5 dětí. Karolína Alblová a Lukáš Šnobl z Neuraz, Laura Cihelnová z Klikařova, Petr 

Leskovec z Vojovic a Michaela Singerová ze Soběsuk. Přejeme rodičům, aby jim děti přinášely mnoho lásky, radosti a štěstí. 
Miminkům přejeme vše nejlepší do začínajícího života.

Regionální speciality

Již legendárními a v širokém okolí známými se staly domácí 
preclíky paní Zdeňky Trojánkové z Neuraz. Paní Trojánková 
souhlasila a ráda se podělila o recept na tuto delikatesu, na kterou 
celé Neurazy čekají při masopustním průvodu obcí.

10 dkg strouhaného sýra (Eidam 30%)

40 dkg hladké mouky

1 lžička soli

¾ kostky kvasnic

1 tuk na pečení (Hera)

Vše propracujeme v těsto, ze kterého uděláme preclíky, potřeme 
vajíčkem a posypeme mákem nebo drceným kmínem.

Dobrou chuť přeje paní Zdeňka Trojánková z Neuraz!

Slovo závěrem
Vážení spoluobčané,

Neurazské listy mi daly příležitost nejen informovat, ale 
touto cestou bych chtěla také poděkovat. Poděkovat za 
důvěru projevenou v komunálních volbách, poděkovat 
všem, kteří přispívají k tomu, aby se nám v obci lépe žilo. 
Poděkování si zasloužíte i Vy, kteří se účastníte dění v obci, 
ať už jako pořadatelé akcí nebo jako diváci. Děkuji své 
rodině za obrovskou podporu a toleranci, bez čehož bych 
nemohla svou práci vykonávat podle svých představ.

Máte-li zájem podílet se na obsahu dalších čísel našeho 
bulletinu, neváhejte se ozvat na starosta@neurazy.cz nebo 
mně osobně. 

Do nového roku Vám přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, 
spokojenost, radost ze života a rodinnou pohodu. 

Úspěšný rok 2020!

Starostka obce Mgr. Marie Svejkovská
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Hledáme nájemníky do obchodů s potravinami
Obec Neurazy hledá zájemce o pronájem obchodů s potravinami, bývalé obchody COOP v Soběsukách 

a Vojovicích. Zájemci se mohou přihlásit a požádat o bližší informace na Obecním úřadu v Neurazech, nebo na 
starosta@neurazy.cz, a telefonním čísle 722 934 852. IN
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Přijme pracovníky do výroby:

Termín nástupu leden až únor 2020

Tel.: 721 631 062, info@aximont.com

AXI MONT, spol. s.r.o., Neurazy 152

Tradiční výrobce trezorů


