
1

VÝRO NÍ ZPRÁVA
SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

2008

Koncert v neratovském kostele



2

Obsah:                                                                                                                  

Úvodní slovo 3
Informace o Sdružení Neratov 4                                                                 
Organiza ní struktura 4
Poslání a cíle Sdružení Neratov 4

innost sdružení Neratov 5
Historie Sdružení Neratov v kostce 10
K n kterým projekt m podrobn ji 12
Dlouhodobí partne i Sdružení Neratov 20
Dary Sdružení Neratov 22                                                                                                                      
Klub neratovských and l  25                                                                                                                
Sad Smí ení 26
Obchody v Neratov  a v Bartošovicích 27
Chata Neratov 29
Stru ný p ehled hospoda ení 1992-2007 30
Výsledovka roku 2008 31
Rozvaha k 31.12.2008 34       
Ostatní ekonomické údaje 35
Informace pro leny, dárce, sponzory 36
Výrok auditora 37



3

Úvodní slovo

Milí p átelé,

op t po roce se scházíme nad stránkami naší výro ní zprávy. Je 
to až neuv itelné, ale Sdružení Neratov už p sobí šestnáctým 
rokem. Ohlédneme-li se zp t  a porovnáme skromné za átky
s nyn jším stavem, zdá se nám nepochopitelné, jak se mohlo 
stát, že naše innost se tak neuv itelným zp sobem rozší ila.
Ale prost  je to tak. 
Ohlédneme-li se zp t, každý rok p inesl n co nového. N kdy toho 
bylo více a n kdy mén , ale ve svém souhrnu je toho hodn .
Nejvíce máme radost z toho, že Ti,  kte í se rozhodli žít v Ne-
ratov , mají mnohem lepší podmínky než na za átku. A  už jde 
o kvalitu bydlení, stravování, pracovní p íležitosti, volno asové
aktivity atd.
Ne vždy se nám práce jen da ila. Denn  se potýkáme s problé- 
my na všech úsecích a asto si íkáme, je-li v bec  možné 
pokro it dál.
Velmi asto si klademe otázku, zda jdeme správným sm rem,
zda napl ujeme p vodní myšlenku rozvoje poutního místa 
a návratu života do vysídlené pohrani ní obce. Všední starosti 
a problémy nám n kdy ten náš hlavní cíl jaksi p ekryjí.  Ale zase 
p icházejí chvíle, kdy to d ležité jasn  vyvstane .

asto si uv domujeme naši závislost na dobrých lidech okolo 
nás. Bez jejich  velkorysé pomoci,  p átelství a pochopení pro
naši innost bychom nic nedokázali. T mi dobrými lidmi jsou
soukromé osoby, lenové Klubu neratovských and l , státní 
instituce, nadace, regionální fi rmy i fi rmy z celostátní p sobností.
Všem, kte í nám jakýmkoliv zp sobem pomáhají, pat í náš velký 
dík.

Jana N mcová
p edsedkyn  Rady sdružení
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Základní informace o Sdružení Neratov

Organiza ní struktura

Zasedání len  sdružení

Rada Sdružení

P edsedkyn   Rady Sdružení:  Jana N mcová

lenové Rady sdružení: Josef Suchár                           
Andreas Weiser
Dominik Malík
Ludvík Klimeš

Poslání a cíle Sdružení Neratov

Sdružení Neratov vzniklo jako dobrovolné spole enství
lidí, kte í se cht jí podílet na obnovení poutního místa smí ení
v Neratov  tím, že p isp jí k výstavb , vybavení a provozu 
sociálních, charitativních, eventueln  zdravotnických za ízení,
která budou sloužit pot ebným lidem. Sdružení je nezávislé, 
nepolitické a nestátní.

  Sdružení Neratov, o.s. je ob anské sdružení ve smyslu 
Zák. . 83/90 Sb. O sdružování ob an  a je registrováno 
MV eské republiky .j. VSC/1-14940/92-R ze dne 11.9.1992.

Vize: návrat plnohodnotného života do vysídlené 
pohrani ní obce

Cíly  sdružení jsou:
 - obnova poutního místa smí ení
 - pomoc lidem s lehkým mentálním postižením - projekt 

  Domov
 - pomoc opušt ným d tem formou p stounské pé e
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innost Sdružení Neratov

Obnova poutního místa  Smí ení

                                                                                                                                                      

Ve spolupráci s m stským ú adem v Rychnov  nad 
Kn žnou a za fi nan ního p isp ní Ministerstva kultury R,
Královéhradeckého kraje, esko-n meckého fondu budoucnosti, 
Nadace Ford Motor 
Company, Nadace Ob- 
anského fóra, Farní 

charity v n meckém
Hechingenu, bývalých 
n meckých spoluob-
an  a mnoha dalších 

dárc , p íznivc  a p átel  
se Sdružení Neratov 
podílelo na pokra ování
záchranných prací na 
Neratovském kostele. 
Významná byla rovn ž pomoc sousedních obcí Kunvaldu, 
Rokytnice v Orlických horách a Les eské republiky, kte í
v roce 2001 dodali materiál na lešení p ed pr elím kostela, 
které i v roce 2002 sloužilo  k sana ním pracím.  V roce 2003 
bylo obnoveno pr elí v etn  v ží a hodin. V roce následujícím 
byla provedena sanace vnit ního zdiva, dozd ní oblouk  a další 
fáze oprav na místní fa e.

V roce 2005 pokra ovalo odstra ování havarijního stavu 
uvnit  kostela.

V roce 2006 zapo alo zast ešování kostela a v roce 2007 
bylo dokon eno. To se uskute nilo díky programu Culture 2000 
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v rámci projektu Orlické baroko v prom nách asu a mimo ádné
dotaci ze státního rozpo tu.

V roce 2008  byla obnovena korunní ímsa kostela.

Poutní mše sv.
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Poutní slavnosti
V lét , jako již tradi n , se konaly poutní slavnosti 

s bohatým kulturním programem, které navštívilo na p t tisíc 
poutník  z ech i ze zahrani í. Na jejich p íprav  i kulturním 
programu se velkou m rou podíleli také naši klienti.

P íprava B hu nad je

Koncert Jaroslava Sv ceného

Již pot etí jsme uspo ádali 16.8.2008 B h Terryho Foxe, nov
B h nad je, na podporu nemocných rakovinou. Ve er vystoupil 
v kostele koncertní mistr Jaroslav Sv cený.
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Pé e o lidi s lehkým mentálním 
postižením  - projekt Domov

Cílem projektu Domov je vytvá ení 
plnohodnotného životního prostoru - domova
- pro lidi s lehkým mentálním postižením, tak 
aby se tito lidé rozvíjeli a využívali všechny své 
schopnosti a dosáhli co nejv tší samostatnosti 
a odpov dnosti.

Klienti jsou ubytováni ve dvou objektech. 
Jedná se o domek chrán ného bydlení (Sed-
mikrásky) a objekt bývalého penzionu (Lilie).

V chrán ném bydlení Domov byly 
poskytnuty v pr b hu roku 2008 služby 
celkovému po tu 30 uživatel , ke konci roku 
jich v Neratov  žilo 18.

V pr b hu roku se nám chrán né
bydlení, které doposud bylo pouze 

skupinového typu, povedlo rozší it p estavbou 1. patra 
bývalého horského hotelu Lilie o chrán né bydlení individuál-
ního typu. Jedná se o 5 garsonek s vlastním sociálním 
za ízením a kuchy kou a 2 pokoje se samostatným sociálním 
za ízením. Sem se p est hovali klienti, kte í již dosáhli vyš-
šího stupn  samostatnosti, co se týká pé e o domácnost a va ení.

V roce 2008 došlo také k podstatným personálním zm nám
pracovního týmu Domova, a to jak na místech asistent , tak i ve vedení.

Poda ilo se nám dosáhnout plného stavu zam stnanc
a stabilizovat tak poskytování našich služeb.

V íjnu prob hla v chrán ném bydlení inspekce kvality 
poskytování služeb ze strany královéhradeckého kraje. 
Nedostatky zjišt né touto inspekcí budou odstran ny v první 
polovin  roku 2009.

V chrán ném bydlení pravideln  zjiš ujeme spokojenost 
uživatel  našich služeb formou dotazník  s názvem “Inventura 
v Domov ”. Tyto dotazníky jsou vyhodnocovány a výsledky, 
které jsou ve ejn  dostupné, používáme ke zlepšování naší 

Polední zvon ní



9

práce. Hodnocení jsou v tšinou dobrá, doposud jsme nem li
závažn jší stížnosti. Uživatelé hodnotí kladn  práci asistent
a také to, že zde mají možnost pracovat v chrán ných dílnách 
na Kope ku, na Farm  Orlice, nebo p ímo zde v Neratov
v kuchyni a v chrán né díln  Nad je.

Vytvá ení pracovních míst pro klienty
Cílem pé e o mentáln  postižené osoby je vytvá ení

plnohodnotného životního prostoru pro jejich všestranný rozvoj. 
K tomu neodmysliteln  pat í budování pocitu vlastní hodnoty 
a sounáležitosti se spole ností. Domníváme se, že základem 
vnímání vlastní hodnoty a užite nosti je možnost pracovat 
a vytvá et tak ur ité hodnoty. Proto se Sdružení Neratov snaží 
zajistit svým klient m práci. To se da í ve spolupráci s Farmou 
Orlice o.p.s., která zam stnává 2 klienty a  chrán nými dílnami 
v Bartošovicích - projekt Kope ek, které zam stnávají  3 klienty. 
V chrán ném pracovišti kuchy  je zam stnáno 5 klient

V dubnu 2008 jsme otev eli novou chrán nou dílnu 
s názvem “Nad je”.

Ta zajiš uje úklid vnit ních prostor , pe uje o výzdobu 
a úpravu okolí kostela a fary, udržuje zele , p stuje zeleninu, 
se e trávu apod. Zam stnává 8 klient .

Nová pracovišt
chrán ných dílen Nad je                                                                                                                                                                         
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Historie Sdružení Neratov v kostce

 1992 - nákup objektu bývalé školy za 100000,-K
 1993 - pronájem rekrea ního za ízení “ Šarik”
          - nákup rekrea ního za ízení  “ Filmá ”.
 1994 - rekonstrukce “ Filmá e”.
 1998  - Zahájení vládního programu plán vyrovnávání     
              pracovních p íležitostí pro ob any se zdravotním   
              postižením v zem d lství
 1999  - nákup bývalého statku v Bartošovicích 
 2001  - dokon ení rekonstrukce školy
   -  lešení v pr elí kostela
  2002 - p evod “Šarika” na SN 
  - jídelna + kuchy  do provozu
  - otev ení obchodu 6/2002
  - poštovna P
  - hrubá stavba nového domku CHB
 2003 - rekonstrukce topení “Filmá ”
  - t locvi na + vybavení
  - opraveno pr elí kostela + hodiny poprvé tloukly             
   19.9.2003
  - založen Klub neratovských and l
 2004 - založení sadu smí ení
 2005 - nákup restaurace a penzionu Lilie
  - nákup rekrea ního za ízení “ Depa”

Pomoc p stounským rodinám
V sou asné dob  žije v Neratov  jedna p stounská rodina, 

která má v pé i 4 d ti.  Jedná se o d ti s r znou mírou mentální 
retardace. U v tšiny d tí  je díky pé i, které se jim v náhradních 
rodinách dostává, patrný všestranný rozvoj.

P stounské rodiny  a klienti projektu Domov  se velmi 
dob e dopl ují. Klienti, kte í v tšinou nezažili fungující rodinné 
zázemí, mohou díky úzkému kontaktu s rodinami citov  dozrát.
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  - projekt “sociální automobil”
  - nákup nového mikrobusu Transportér
  - vybudování d tského h išt
 2006 - kolaudace  nového domku chrán ného

   bydlení
  - kolaudace “Kope ku”- 1.etapa rekonstrukce
  - projekt “Návrat Jánského mostu”
 2007 - z ízení chrán né dílny “ Kope ek”
  - vybudování bazénu
  - zast ešení kostela
 2008 - z ízení chrán né dílny Nad je
  - dopln ní bazénu o p ih ívání tepelným erpadlem
  - otev ení nového obch dku v Bartošovicích 
  - rekonstrukce Chaty Neratov 
  - nová elektrická pec na vypalování keramiky      
   v chrán ných dílnách Kope ek
  - otev ení košíká ské dílny na Kope ku
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K n kterým projekt m podrobn ji:

Kope ek - statek 
v Bartošovicích v Orlických horách
íslo projektu: CZ.04.1.05/3.1.00.3/1291

Opat ení 3.1 Spole ného regionálního programu - 
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj                                                                      

Rekonstrukce hospodá ského stavení a jeho p estavba na 
chrán né dílny pro klienty sdružení Neratov

Tento projekt byl fi nancován ze zdroj  Evropské unie
Samostatným projektem rekonstrukce  statku v Bartošovi-

cích bylo i vytáp ní objektu a oh ev teplé vody tepelnými 
erpadly. Ten byl podpo en Státním fondem životního prost edí.
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Chrán né dílny Kope ek
v Bartošovicích v Orlických horách 
byly otev eny od 1.1.2007.

Zam stnávají 18 osob, z 
toho 5 z chrán ného bydlení 
Domov. Výrobky dílen jsou ur eny
na prodej. Z prodeje je hrazena 
ást provozních náklad .

Na projekt p isp li: Minis-
terstvo zem d lství R,  Minis- 
terstvo kultury R, Nadace Adra, 
Výbor dobré v le - Nadace 
Olgy Havlové, Královéhradecký 
kraj,  NROS - globální grant, 
Nadace EZ, Nadace O2, 
Olivova nadace, Nadace pro
radost, Farma Orlice o.p.s., 
Sdružení lékárna Na Láni.

Projekt Kope ek zahájil 
pravidelnou innost 2.1.2007

Jsou  zde provozovány:
Keramická dílna - modelování z plátu, odlévání a išt ní

lité keramiky, glazování, to ení na kruhu.
Tkalcovská dílna - praní, esání a sp ádání vlny, st íhání

látek na koberce, tkaní koberc , prostírání.
Rukod lná dílna - dekorování kv tiná  a sví ek, výroba 

p ání ek, batikování od v , výroba obrázk .
Košíká ská dílna nov  od roku 2008.

Objekt chrán ných dílen v Bartošovicích se stal cílem 
mnoha návšt vník  ze širokého okolí, kte í sem denn  sm ují.
Oblíbené jsou i jarmarky po ádané o Vánocích a Velikonocích. 
Klienti, kte í zde pracují, se ú astní i prezentací a prodeje 
výrobk  na poutích, emeslných dnech apod.

Výroba košík  v chrán ných
dílnách Kope ek
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 Velký zájem o výrobky chrán ných dílen dokládají 
     i objednávky fi rem jak pro jejich prezentaci, tak i pro své 
provozy, p ípadn  své zam stnance.

Prostory dílen jsou také využívány pro volno asové aktivity 
- pro d ti  jsou po ádány kroužky, pro školy v p írod  tvo ivá
odpoledne. Pro ve ejnost jsou nabízeny individuální a skupinové 
arteterapie.

Probíhá také spolupráce  se Sdružením p stounských
rodin a nadací Rozum a Cit, pro které  jsou organizovány 
výtvarné dílny.

Prestiž výrobk  z “Kope ku” zvyšuje i získání certifi kátu 
Orlické hory - originální produkt. Cílem je zviditelnit region 
Orlických hor a Podorlicka a pomoci zdejším výrobc m.

Za p isp ní Nadace EZ a Sdružení Lékárna na Láni 
byla v roce 2008 zakoupena nová elektrická pec na vypalování 
keramiky.

Sv cení nové elektrické pece
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Globální grant
Sdružení Neratov získalo podporu projektu Domov 

v rámci globálního grantu. Jedná se o projekt registra ní
íslo:CZ.04.1.03/2.3.15.2/0042, Opera ního programu Rozvoj 

lidských zdroj , opat ení 2.3, posílení kapacity poskytovatel
sociálních služeb.

Program dlouhodobé podpory

Jedná se o projekt Nadace 
Eurotel, nyní Nadace O2, ve 
kterém Sdružení Neratov získalo 
dvouletou podporu své innosti.

Projekt Domov pro Míšu jsme podali 
jako individuální projekt pro p stounskou
rodinu, která má v p stounské pé i
neslyšícího chlapce, kterému byl voperován 
kochlární implantát. Projekt podpo ila
nadace Pomozte d tem.

Dárcovská SMS:

Fórum dárc   podpo ilo náš projekt 
Spole ná cesta, který je ur en na získání 
prost edk  pro provoz mikrobusu pro 
p stounské rodiny a osoby zdravotn
postižené.  Projekt bude pokra ovat i v roce 
2009.
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Obdrželi jsme grant od Nadace 
Ob anského fóra na opravu 
kapli ky na Vrchní Orlici. Projekt 
uskute ujeme ve spolupráci 
s Farmou Orlice, ímskokatolic-
kou farností Neratov a obcí 
Bartošovice. Projekt byl zakon-
en v ervenci 2008.

Opravená kapli ka
Na Vrchní Orlici

Nadace Partnerství - strom života - podpo ila projekt Kope ek,
což umožnilo nakoupit vzrostlé stromy na úpravu okolí Kope ku
( lípy, kaštany) .

Nadace Pro radost nám umožnila po ídit 
hrn í ský kruh do keramické dílny. 

Díky podpo e fy EZ jsme mohli 
po ídit  bazén pro  d ti z p stounských
rodin a pro naše klienty. Tento projekt 
rovn ž podpo ili Olivova nadace, 
fy Kooperativa, Nadace Dobré dílo 
a Nadace nadaných.
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Rotary Klub Hradec Králové nám k bazénu po ídil tepelné 
erpadlo, takže jej m žeme využívat od dubna do íjna.

Bazén s tepelným erpadlem

Nadace Auxilia nám svou podpo-
rou umožnila dotisk informa ních
letá k .
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Nadace Via nám poskytla 
prost edky na úpravu okolí 
Kope ku v etn  altánu a lavi-
ek.

Nadace Adra podpo ila
Kope ek prost edky pro jeho 
provoz

Nový nábytek pro d ti v p stounské pé i
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Díky podpo e Olivovy nadace  jsme 
mohli vybavit nové pokojíky pro našeho 
Járu a Románka z p stounské rodiny 
N mcových.

Firma Siemens, její Fond pomoci nás 
podpo il formou fi nan ních prost edk  pro 
zakoupení skleníku pro naši chrán nou
dílnu Nad je

Nadace Dobré dílo sester sv. Karla 
Boromejského nám pomohla dofi nan-
covat projekt  tepelných erpadel
v chrán ných dílnách Kope ek.

Nadace Dagmar a Václava 
Havlových Vize 97 poskytla 
fi nan ní podporu chrán ným
dílnám Kope ek.

Ministerstvo kultury R podpo-
ilo kulturní aktivity chrán ných

dílen Kope ek neinvesti ní
dotací.
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Nada ní fond  J&T podpo il
innost chrán ných dílen 

Kope ek.

Firma Alza podporuje sociální aktivity 
Sdružení Neratov.

Firma Isolit-Bravo všestrann
spolupracuje se Sdružením 
Neratov.

Dlouhodobí partne i Sdružení Neratov

Královéhradecký kraj
Finan ní  dotace pro Sdružení Neratov 
v rámci projektu Domov, spolupráce na 
koncepci rozvoje a další podpora ve všech 
oblastech innosti.

Ministerstvo práce a sociálních v cí
Finan ní  dotace pro Sdružení Neratov 
v rámci projektu Domov.

Ministerstvo zem d lství
Podpora v rámci vládního programu 
vyrovnávání pracovních p íležitostí pro 
zdravotn  postižené ob any v zem d lství.
Na základ  tohoto programu  je zpracován 
projekt fi nan ní podpory pro  Sdružení 
Neratov formou dotací.
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Ú ad práce Rychnov nad Kn žnou
Finan ní podpora zam stnávání  zdravotn  postižených.

Purky ova nadace
Podpora Sdružení Neratov p i jeho 
aktivitách k obnovení poutního místa.

Zam stnanecký fond Citibank
Podpora projekt  sm ujících ke 
zvyšování kvality poskytovaných služeb 
osobám s lehkým mentálním postižením.

Farma Orlice, o.p.s.
Vytvá ení pracovních p íležitostí pro klienty Sdružení Neratov,
všestranná spolupráce a podpora ve všech oblastech innosti.

Ove ky na Farm  Orlice
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Dary Sdružení Neratov

Velice rádi uvádíme jména dárc , kte í v lo ském roce 
svým darem podpo ili naši innost. Je však ješt  mnoho t ch,
kte í p ispívají na naši innost p ímo bankovním p evodem.
Jejich jména není možné asto zjistit, ale náš dík pat í
samoz ejm  také jim. Pod kování pat í také všem 131 len m
klubu p átel sdružení Neratov.

Adamec Josef 
Adamec Karel 
Alza cz
Barták Josef Ing.
Ba inka Martin Mgr.
Beneš Pavel Ing
BEST V, s.r.o.
Blahušková Marie
Bo ek Jan
Bo ek Lubor
Cerman Ji í
Cihelník Petr
Citibank

adková Ludmila Ing
D de ek Ladislav
Diecézní katolická charita
Diepold Karel
Dneboská Lenka Mgr.
Dombaj František
Domšová Václava
Drábková Marie
drobní dárci
Dušáková Hana
Dušek Josef Ing.
Dvo ák Milan
Erban Karel

Faltus Antonín
Faltusová Zde ka
Florianová V ra
Fogl Ladislav
Fond pomoci - Siemens
Francovi  Veronika a Ivo
Garšicová Irena
Globální grant
Habasová Helena
Hájková Anna
Halbrštátovi Petr a Jaroslava
HaS
Havel Mat j
Havlíková Bronislava  Mgr.
Herián Milan
Heriánová Marie
Hermann Josef
Herynek Zbyn k Mgr.
Hirešová Martina Mgr.
Houška Stanislav
Hradecká Františka 
Hrn í ovi
Hudouskovi Marta a Vladimír
Humpl Št pán
IKEA
Isolit-Bravo
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Jílek Petr
Kadlec Pavel
Kincová Marie 
Klíma Zden k
Klimeš Ludvík
Klimešová Jana 
Klva  Pavel
Kmentová Lubomíra
Kobza Martin 
Konzum
Kolmanovi
Kopecký Jan Ing.
Korda   Miloš
Koš ál Old ich
Krej í Vladimír
Kvapil Jan
Levínská Eliška
Lindová  Marie
Lou ka  Radek
Mandová Marie
Mare ek Stanislav
Menc Jan
Menc František Ing.
Mikš  Jind ich a Emilie
Moravcová Milena
Muller Aleš
Musil Luboš
Nadace EZ
Nadace Charty 77
Nadace J&T
Nadace O2 
Nadace pro radost
Nadace VIA 
Nadace VIZE 97
Nada ní fond nadaných

Nada ní fond Neratov
Navarová Olga
Nekvindová Marie 
N mcovi Jana a Jan
N mcovi Jan a Eva 
Neškudlová Jana
NOTSERVIS s.r.o.
Novákovi  Zbyn k a Iva
Novotná Jana
Novotná Markéta 
Olivova nadace
Ort Jaroslav MUDr.
Ove ková Daniela Ing.
Pech Václav
Pe inová Drahomíra
Pí  Václav
Pokorný Bohuslav
Polák Jaroslav
Policarová Jarmila
Poterajová Eva
Prokop Augustin
Purky ova nadace
Raboch Pavel
Rezková Ludmila
Samko ubomír
Sdružení Lékárna na Láni
Schmidt Karel
Soukal Stanislav
Stan k Stanislav
Stejskal Ji í  RNDr.
Stoupová Markéta 
Stráník Zden k MUDr.
Stráníková Veronika 
Stránská Alena
Suchár Josef 
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Suchár Petr
Suchárová Eva
Suchomel Tomáš Mgr.
Suchomelová Ludmila
Suchomelová Marie
Šafa íková Magdaléna
Šeba Petr RNDr.
Šešina Martin JUDr.
Šperka Petr
Šupálková
Švancara Filip
TEMPO
Tesa  Old ich

Tomaštíková  Olga
Tomek Jaroslav
Tulej Ond ej
V.F.PAPE
Valdhansová Hana
Vik Josef
Vitásková Edeltrauda
Vymetálek Petr 
Wagner Václav
Wagnerová Jana
Záleský Petr
Záme ník Petr 
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Klub neratovských and l

Je neformální klub lidí, 
kterým je innost Sdružení 
Neratov sympatická, a kte í
cht jí podpo it jeho innost.

                                                                                        
Z lenství vyplývá :

- Podpo it zám ry a in-
nost Sdružení Neratov.

- Vždy na po átku
kalendá ního roku Sdružení 
Neratov bude písemn  infor-
movat leny klubu o své in-
nosti. lenové klubu obdrží 
pozvánku na setkání, které se 
uskute ní b hem srpnových 
poutních slavností. Ú ast na 
tomto setkání len  klubu není 

samoz ejm  povinná. Na tomto setkání se lenové dozví o bilanci 
innosti Sdružení a o plánech do budoucna.

- Každou akci Sdružení Neratov oznámí svým len m
prost ednictvím pozvánky i prost ednictvím e-mailu.

- Sdružení bude zasílat len m všechny své informa ní
materiály.                      

Rádi uvítáme mezi leny klubu všechny, kte í nám cht jí
pomáhat.

Tradi ní íjnové setkání lenu klubu se uskute nilo v sobotu
11. íjna 2008.

Hlavním sponzorem Klubu 
neratovských and l  je fi rma 
Isolit-Bravo, za což jí pat í náš 
dík.

And l z keramické dílny v 
chrán ných dílnách Kope ek
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 Sad Smí ení

Pokra ovalo ošet ování ovocného sadu na pozemcích 
p ilehlých ke zdejšímu kostelu, za podpory Nadace Partnerství 
a Výzkumného ústavu šlechtitelského a ovocná ského Holo-
vousy. 

Tyto stromy jsou z p vodního genofondu ovocná ských
odr d jabloní, hrušní a švestek, který uchoval již zmín ný
Výzkumný ústav. Sad Smí ení skýtá další možnosti pracovních
p íležitostí pro naše klienty.
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Obchody v Neratov  a v Bartošovicích

Obchod v Neratov
 Je umíst n v bývalém objektu 

školy. Jedním z cíl  provozování 
obchodu je rozší ení služeb sdružení 
v rámci rozvoje obce. Dalším 
významným cílem obchodu je 

v rámci resocializa ního programu nau it klienty projektu Domov 
hospoda it s fi nan ními prost edky. Klienti v obchod  nakupují 
pot eby  pro každodenní život, ale rovn ž zboží dle svého 
zájmu a fi nan ních možností, to vše za pomoci asistent
a personálu obchodu. Tento moment, velkou m rou p ispívá
k osamostatn ní klient  a k jejich p ípadnému návratu do b žné
spole nosti. Provoz obchodu je pln  rentabilní. Krom  klient
a zam stnanc  Sdružení Neratov je hojn  využíván po celý rok
rekreanty a širokým okolím. Obchod poskytuje krom  b žného
sortimentu i jiné zboží, jako jsou karty do mobilních 
telefon a poštovní známky. Je v n m rovn ž umíst na
poštovna eské pošty.



28

Prostor p ed obchodem, kde jsou umíst ny stoly a žid- 
le, slouží p edevším v lét , jako místo setkávání klient
a zam stnanc  Sdružení s rekreanty a místními obyvateli. 
Tento moment výrazn  p ispívá ke vzájemné komunikaci 
a sbližování všech obyvatel Neratova. S p ír stem turistiky však 
roste pot eba v tších prostor v blízkosti hlavní komunikace, 
proto plánujeme v p íštím roce, áste nou rekonstrukci objektu 
“Šarika” a p est hování obchodu. Následující obrázky  zachycují 
již nový obchod. 

Obchod v Bartošovicích
Dne 21.1.2008 prob hla v budov  Obecního ú adu

v Bartošovicích v O.h.  kolaudace nového obchodu se smíšeným 
zbožím. Místní zastupitelstvo v ele s panem starostou 
rozhodlo, že zrekonstruují spodní ást objektu Obecního ú adu
a pronajmou tyto prostory pro obchod a ob erstvení. Zajistí 
tím p edevším místním obyvatel m možnost nakupování bez 
dojížd ní do vzdálených m st.

Cílem projektu  je pomoc místním lidem a rozvoj pohrani ní
oblasti. Obchod poskytuje krom  b žného sortimentu smíšeného 
zboží rovn ž rychlé ob erstvení.
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Chata Neratov
  V roce 2008 jsme rovn ž provedli rekonstrukci Chaty 

Neratov, kterou provozujeme ve spolupráci s Diecézní charitou 
Hradec Králové. Slouží k rekreaci p stounských rodin, škol, 
p íznivc  a p átel Neratova apod.
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 v tis. INV. ZDROJE INV. VÝDAJE INV.ZDROJE -  
    INV.VÝDAJE
 1992 317 207 110
 1993 865 975 -110
 1994 675 829 -154
 1995 312 312 0
 1996 299 299 0
 1997 704 512 192
 1998 500 696 -196
 1999 2 500 3 060 -560
 2000 2 764 1 762 1 002
 2001 1 649 1 649 0
 2002 1 843 1 843 0
 2003 1 206 1 244 -38
 2004 2 917 3 407 -490
 2005 17 267 17 670 -403
 2006 11 374 11 367 7
 2007 608 1231 -623

Stru ný p ehled hospoda ení 1992-2007

v tis. Výnosy  Náklady HV   
  (p íjmy) (výdaje) 
 1992 267 156 111
 1993 2 081 1 998 83
 1994 2 309 2 106 203
 1995 1 098 1 085 13
 1996 1 115 1 112 3
 1997 914 870 44
 1998 1 610 1 794 -184
 1999 3 782 3 808 -26
 2000 2 455 2 508 -53
 2001 3 981 4 520 -539
 2002 5 356 5 379 -23
 2003 6 521 6 309 212
 2004 6 737 6 747 -10
 2005 10 508 10 214 294
 2006 15 626 14 756 870
 2007 16 703 16 095 608
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Ú et . Název ú tu tis. K
 501 Spot eba materiálu 2 284
 502 Spot eba energie 1 138
 503 Spot eba ost.nesklad.dodávek 358
 504 Prodané zboží 3 257
 511 Opravy a udržování 3 799
 512 Cestovné 35
 518 Ostatní služby 2 178
 521 Mzdové náklady 4 255
 524 Zákonné sociální pojišt ní 1 401
 538 Ostatní dan  a poplatky 112
 542 Ostatní pokuty a penále 7
 544 Úroky z úv ru 351
 548 Manka a škody 52
 549 Jiné ostatní náklady 294
 551 Odpisy 1 166

Náklady celkem 20 687

 601 Tržby za vlastní výrobky 688
 602 Tržby z prodeje služeb 3 536
 604 Tržby za prodané zboží 3 761
 613 Zm na stavu výrobk  32
 621 Aktivace vnitroorganiza ních služeb 9
 644 Úroky 3
 649 Jiné ostatní výnosy 336
 682 P ijaté p ísp vky 4 080
 691 Provozní dotace 13 279

Výnosy celkem 25 724
   Hospodá ský výsledek 5 037

VÝSLEDOVKA ROKU 2008
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INVESTICE - ROK 2008
 inv.výdaje   
  rekonstrukce p. 82 3 747
  Kope ek 10
  Markýza - obchod B. 48
  seka ka 43
  skleník 60
  traktor 88
  zahradní domek 255
  sportovní h išt  180
  vypalovací pec 144
  auto Fiat - Kope ek 265
  p e erpávací stanice 144

celkem 4 984

 inv.zdroje   
   dary - skleník 57
  dotace UP 320
  dary - h išt  20
  dary - vypalovací pec 170
  dary - auto 150

celkem 717
   
  Inv.zdroje - inv.výdaje -4 267
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Dlouhodobý majetek celkem 38400 Jm ní celkem 33991
 - software 107 - vlastní jm ní 27062
 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11 - fondy 0
 - ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 154 Výsledek hospoda ení celkem 6929
 - pozemky 828 - HV r. 2008 5037
 - stavby  34239 - nerozd lený zisk minulých let 1892
 - samostatné mov. v ci 3154 Dlouhodobé závazky celkem 6440
 - p stitelské celky trvalých porost 6 - dlouhodobé bankovní úv ry 6440
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek 945 Krátkodobé závazky celkem 2630
 - nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 4383 - dodavatelé 1099
 - poskytnuté zálohy na dlohodobý majetek 0 - p ijaté zálohy 362
 - podíly v osobách pod podstatným vlivem 15 - zam stnanci 434
 - oprávky k softwaru 42 - závazky v i inst. soc. zabezp. 155
 - oprávky k drobnému dlouhod. nehm. maj. 11 - závazky v i fi nan nímu ú adu 0
 - oprávky k ostatnímu dlouhod. nehm. maj. 154 - ostatní p ímé dan  5
 - oprávky k stavbám 1924 - závazky v i k rozpo tu orgán
 - oprávky k samostatným mov. v cem 2894   územních a samosp. celk m
 - oprávky k dlouhodobému hmotnému maj. 945 - ostatní 203
Zásoby 658 - ostatní krátkodobé fi n. výpomoci 0
Pohledávky celkem 2506 Jiná pasiva celkem 0
 - odb ratelé 658 - výdaje p íštích období 0
 - poskytnuté provozní zálohy 330 - výnosy p íštích období 0
 - ostatní pohledávky 303 Pasiva celkem 43061
 - jiné pohledávky 1215
Krátkodobý fi nan ní majetek celkem 1147
 - pokladna0 473
 - ceniny 0
 - ú ty v bankách 674
 - peníze na cest  0
Jiná aktiva celkem 350
 - náklady p íštích období 307
 - p íjmy p íštích období 43
Aktiva celkem 43061

 AKTIVA PASIVA

ROZVAHA K 31.12.2008 (v tis. K )
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Ostatní ekonomické údaje
P ehled výnos  v len ní dle zdroj
(v tis. K )
Výnosy
tržby za vlastní výrobky 688
tržby za služby 3536
tžby za prodané zboží 3761
p ijaté dary 4080
jiné výnosy 380
provozní dotace 13279
 - dotace od MPSV 800
 - dotace od Mze 2473
 - dotace od Ú ad  práce 1623
 - dotace od Min.kultury 50
 - dotace od KHK 8333
celkem 25724

Vývoj a kone ný stav fond
(v tis. K )

Stav fond  k 1.1.2008 17
p ír stek fond  0
úbytek fond  17
stav fond  k 31.12.2008 0

P ehled o pen žních p íjmech a výdajích
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Informace pro leny, dárce, sponzory

Adresa: Bartošovice v Orlických horách 84
 517 61 Rokytnice v Orlických horách

 Telefon: +420494599 157
 Telefon/fax: +420494599 008

 E mail: sdruzeni@neratov.cz 
 Najdete nás 
 i na internetu:  www.neratov.cz

 bankovní 
 transparentní ú et: UniCredit bank 7979797979/2700

Poj te s námi hrát Petang
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Výrok auditora
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Kdo št d e otvírá ruce, bude mít d vod k radosti…                                                                                                                            
Sir 40, 14

Díky za Vaši pomoc a podporu    

P íští rok se s Vámi se všemi op t t šíme na 
shledání nad stránkami Výro ní zprávy 2009.

Naši koledníci z t íkrálové sbírky
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Naši chlapci a d v ata.

© SDRUŽENÍ NERATOV 2009


