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PÁR řÁDků NA úVOD

Vážení přátelé, 

rok se s rokem sešel a nastává čas pro stručný přehled všeho, co se v Neratově 
událo, povedlo a jaké jsou naše plány do budoucna. A tak přijměte mé pozvání 
a pojďme si ten předešlý rok projít a zhodnotit společně. 

Každý rok uplyne jako voda a i ten loňský byl nabitý událostmi a důležitými momenty. 
Proto není jednoduché vybrat to nejpodstatnější a přehledně vše shrnout do pár 
stránek. Na druhou stranu máme větší důvod k radosti; na vlastní oči se můžeme 
přesvědčit o tom, že se nám náš záměr daří uskutečňovat. 

A co že je vlastně naším záměrem? Především rozvoj života na plnohodnotné 
úrovni pro lidi s postižením v kdysi vysídlené pohraniční vsi. Doby, kdy měl Neratov 
dva stálé obyvatele, jsou ty tam a dnes se těší velké oblibě i stran návštěvníků. 
Náš spolek, jež loni oslavil krásné  25. výročí existence, totiž není jen pro uzavřený 
okruh určité skupiny lidí. Ba naopak, je skvělé, že můžeme ukázat, 
že vzájemná spolupráce je možná bez ohledu na zdravotní nebo mentální stav. 
Proto mám ohromnou radost, že zde pracují zaměstnanci, pro které se nejedná 
o pouhou práci, ale je pro ně i jakýmsi posláním. Díky tomu můžeme dát domov 
a práci lidem s lehkým mentálním či fyzickým postižením, jež by v běžném životě 
třeba tolik možností a pochopení neměli. Děkuji všem, kdo zde pracují a věnují svůj 
čas hendikepovaným lidem. 

Další řádky vděku patří všem dobrovolníkům, kteří nám jezdí pomáhat a zkrášlovat 
okolí a také dárcům, jejichž množství neustále stoupá a bez jejichž finanční či 
materiální pomoci bychom se těžko obešli. 

Zároveň tuto brožurku přijměte jako pozvánku do Neratova, pevně věřím, 
že se Vám u nás zalíbí a budete se sem rádi vracet. 

Jana Němcová
předsedkyně Rady spolku
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Sdružení Neratov, z.s. bylo za-
loženo 11. září 1992 jako ne-
závislé, nepolitické a nestátní 
sdružení lidí, kteří si vzali za cíl 
obnovit vysídlenou ves Nera-
tov a vytvořit zde podmínky 
pro život a práci lidí s postiže-
ním, či jinak znevýhodněných.
K 31. prosinci 2017 mělo Sdru-
žení Neratov, z. s. celkem 208 
zaměstnanců, z toho 165 lidí 
s postižením či zdravotně zne-
výhodněných. Spolek se dále 

SDružeNí NerAtoV, z. s.
dělí na střediska zaměřená 
na různé typy činností (řemesla, 
pohostinství aj.), každé středis-
ko má svého vedoucího. Základ-
nu sdružení tvoří 33 členů, kteří 
ze svého středu volí členy vý-
konného a kontrolního orgánu.
Sedmičlenný výkonný orgán 
rada spolku v čele s předsedou 
zajišťuje běžný chod sdružení, 
jmenuje vedoucí jednotlivých 
provozů a dohlíží na řádné hos-
podaření sdružení.

VEDENÍ SDRUŽENÍ NERATOV – k 31. 12. 2017

Rada spolku Vedoucí středisek

Jana Němcová (předsedkyně rady Spolku) Domov: Klára Kadlecová

romana Bukáčková Naděje a Pradlenka: Marie Malíková

Bronislava Havlíková Chata Neratov a Kuchyň: Veronika Suchárová

Antonín Nekvinda Neratovská hospoda: Jiří Křesťan

Dominik Malík (od 1. 6. 2017) Údržba, montážní a úklidová dílna Neratov: 
Jiří LačíkJosef Suchár

Andreas Weiser Obchod: Petra Mušuková

Revizní komise Kopeček: romana Bukáčková

Lucie Šislerová (předsedkyně) Občerstvení u Neratovských, montážní 
a zahradnická dílna Žamberk: Klára HubálkováJiří Netík

Pavel rezek Montážní dílna Králíky: Dagmar Pejcharová

Naše identifikační údaje:
Sdružení Neratov, z. s.,Bartošovice v orlických horách 84
517 61 rokytnice v orlických horách 

telefon: + 420 494 530 058 registrace u Krajského soudu v Hradci Králové,
e-mail: sdruzeni@neratov.cz spisová značka L 1434
datová schránka: bh7xttx Běžný účet: 12 42 34 53 99/ 0800
IČ: 46456970 transparentní účet: 309 55 66 309/ 0800
DIČ: CZ46456970

Kontrolní orgán revizní komise 
je tříčlenný. Na začátku roku 
2016 proběhly volby do obou 
orgánů, od roku 2016 má Sdru-
žení Neratov, z. s. také nové 
stanovy, které reflektují změ-
nu právní formy z občanského 
sdružení na zapsaný spolek. 

Veškeré povinné údaje o sdru-
žení si můžete přečíst na:

www.spolkovyrejstrik.cz

mailto:sdruzeni@neratov.cz
http://www.spolkovyrejstrik.cz
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POmOc liDEm 
S hENDikEPEm 
V Neratově se stále něco děje. 
Výjimkou nebyl ani rok 2017, 
kdy jsme se snažili pro naše 
uživatele chráněného bydle-
ní připravit několik zajímavých 
akcí. Současně se pro uživatele 
snažíme zvelebovat chráněné 
dílny a okolí, aby se zde cítili 
ještě lépe. 
Jedním z konkrétních příkladů 
může být třeba rekonstruk-
ce prostor pod terasou a při-
lehlých garáží. Díky tomu se 
mohly rozšířit a zlepšit chráně-
né dílny Naděje a Pradlenka. 

Zateplením a zavedením to-
pení v jedné z rozlehlých ga-
ráží získalo své zimní útočiště 
i zahradnictví. 
Aby si uživatelé mohli odpo-
činout a vyčistit hlavu od pra-
covních povinností, mají mož-
nost účastnit se fotokroužku. 
ten vede naše kolegyně Marta 
a loni se naši šikovní fotogra-
fové pochlubili svým uměním 
výstavou, jež byla k vidění při 
vstupu do kostela. 
V květnu se několik dětí i do-
spělých z Neratova vypra-
vilo se zájezdem sousední-
ho orlického Záhoří do Zoo 

Wroclaw. Na další výlet se 
uživatelé chráněného bydle-
ní vydali do Náchoda na akci 
Lesů Čr. Navštívili také zá-
mecký park v Častolovicích. 
Aby měli přehled i o kultur-
ním dění, shlédli v kině fil-
my Anděl Páně 2, Šmoulové 
a Špunti na vodě. 
Hasiči z SDH Letohrad orlice 
nás pozvali na společné odpo-
ledne s ukázkami stříkání vody 
na cíl a střelbou ze vzduchov-
ky. Na závěr příjemně stráve-
ného dne si společně opekli 
buřty. obyvatelé chráněného 
bydlení se vydali i na bowling, 

NAŠe ČINNoSt V roCe 2017
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a to do nedaleké rokytnice 
v orlických horách. Adrenalin 
přinesl další výlet, především 
pro milovníky letadel, heli-
koptér nebo vojenské techni-
ky. V Hradci Králové se totiž 
konal Letecký den zdravotně 
postižených občanů. A proto-
že ne každý obdivuje techniku 
a různé stroje, zastavili jsme 

se i v minizoo v Častolovicích. 
že naši uživatelé vynikají v růz-
ných odvětvích, jsme se moh-
li přesvědčit v rynholci. Konal 
se zde malý divadelní festival, 
na kterém vystoupili členové 
naší neratovské skupiny Men-
tallica. Pokochat se výhledem 
se vydali zaměstnanci chrá-
něné dílny Naděje při výletu 

na Stezku v oblacích. A aby 
měli uživatelé možnost pra-
videlného pohybu, navštěvu-
jeme s nimi plavecký bazén. 
Na své si přijdou i neplavci, 
kteří návštěvu bazénu využijí 
k odpočinku a relaxaci.
Stejně jako v předešlých letech 
jsme se zúčastnili taneční zá-
bavy rytmus v rokytnici v or-
lických horách. Letos jsme se 
poprvé prezentovali formou 
předtančení, které jsme zá-
roveň předvedli v kostele při 
oslavě 25 let založení Sdružení 
Neratov, z. s. 
Snažíme se prezentovat ekolo-
gický přístup k životu. S uživa-
teli jsme se shodli na tom, že 
nebudeme kupovat igelitové 
tašky, čímž budeme šetrní k ži-
votnímu prostředí. uživatelé si 
proto začali v rámci ,,tvoření“ 
vyrábět látkové tašky na drob-
né nákupy v neratovském 
obchodě.
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NOVÁ mONTÁŽNÍ
DÍlNA V kRÁlÍkÁch
Jednou z větších událostí uply-
nulého roku, co se našich dílen 
týče, bylo dubnové otevření 
nové chráněné dílny v centru 
Králík. ta je zaměřena na mon-
tážní práce – lidé s handicapem 
tu montují součástky do jističů 
pro regionální firmu oeZ. Stej-
né montáže už provádějí i ně-
kteří naši zaměstnanci v Nera-
tově a žamberku, takže víme, 
že jde o práci, kterou zvládnou 
i lidé s pohybovými omezení-
mi. Své sídlo má dílna v krásně 
rekonstruovaných bezbariéro-
vých prostorách tzv. evropského 
domu. Proč jsme se rozhodli pro 
město vzdálené od Neratova 30 
kilometrů? Důvody máme hned 
dva: za prvé proto, že Neratov 
není nafukovací a pro nové dílny 
nám tu schází odpovídající pro-
story. A za druhé nás vedl ohled 
na handicapované lidi z naše-
ho regionu. Ne všichni mohou 
za prací dojíždět až k nám, ale 
přesto by o zaměstnání velmi 

stáli, a to zdaleka nejen kvů-
li výdělku. Práce pro ně může 
být i jednou z mála příležitos-
tí k navázání nových přátelství 
a impulsem k rozvoji vlastních 
dovedností. Vznik dílny uvítalo 
i samo město Králíky, kde dosud 
žádná chráněná dílna nefungu-
je. Díky vstřícnosti města jsme 
za výhodných podmínek získali 
nejen prostory pro naši dílnu, 
ale také základní vybavení jako 
například stoly či skříňky. 
Za pomoc se vznikem dílny vel-
mi děkujeme městu Králíky, po-
bočkám Úřadu práce v Ústí nad 
orlicí a v Králíkách, a také spo-
lečnosti Iveco, jež nám přispěla 
na potřebné vybavení. Poděko-
vání za důvěru a spolupráci pa-
tří i firmě oeZ.

ANi STÁVAJÍcÍ DÍlNy
NEZAhÁlÍ
Na Kopečku se tradičně uspo-
řádaly všechny tři jarmarky 
a podařilo se meziročně zvý-
šit produkci vlastních výrobků. 
A nesmíme opomenout ani 
žádnou z neratovských chrá-
něných dílen. Vždyť právě díky 
nim mají naši návštěvníci vždy 

výborně navařeno. o plné ža-
ludky těch, kdo sem přijedou 
třeba na den, se postará naše 
hospoda, která během roku 
projde i několika zatěžkávacími 
zkouškami v podobě různých 
oslav, zájezdů a jiných akcí a za-
tím si vždy bez problémů pora-
dila. Spousta našich návštěvní-
ků však ví, že v Neratově a okolí 
lze strávit i více dní. Na to tu 
máme tandem chráněných 
dílen Kuchyně, jež se postará 
o to, aby se na jakoukoli túru 
vydali řádně posilněni, Prad-
lenky, díky které mohou po ná-
ročném dni ulehnout do čistých 
peřin a Naděje, která se posta-
rá o to, aby byl pokoj naší chaty 
perfektně připraven a uklizen 
pro další hosty. Pro něco ma-
lého k zakousnutí nebo třeba 
pro výrobek chráněných dílen 
na památku, si mnoho dalších 
našlo cestu do obchodu. Mu-
síme vyzvednout i služby za-
hradnictví. A u zahradničení 
ještě zůstaneme, protože to se 
nám daří rozvíjet i v žamberec-
kém Albertinu. K již zaběhlé-
mu občerstvení a montážním 
dílnám jsme se totiž rozhodli 
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pro zvelebení místní, trochu 
opuštěné, zahrady. Dokonce 
jsme se vrhli do výstavby sla-
měného domku, který bude 
jednak jakýmsi okrasným prv-
kem a zpestřením, ale také 
nám umožní uskladnit nářadí, 
případně poslouží jako ochra-
na před nepřízní počasí. 
Na závěr roku se konalo roz-
svícení vánočního stromu v Al-
bertinu. to se uskutečnilo již 
potřetí. Návštěvníci si u nás 
mohli zakoupit perníčky, prec-
líky, koláče, muffiny nebo třeba 

grilované klobásy a vánoční 
punč.

kUlTURNÍ ŽiVOT
V NERATOVě
Jsme moc rádi, že si nás začíná 
všímat stále větší množství ná-
vštěvníků. A tak nejen pro ně 
a díky nim jsme mohli přivítat 
v průběhu celého roku velké 
množství zajímavých hostů či 
různých kulturních souborů. 
Hned v úvodu nového roku 
proběhla tradiční tříkrálová 
sbírka pod záštitou Charity Čr. 

rolí tří králů se ujali obyvate-
lé našeho chráněného bydlení 
a místní děti. Součástí sbírky 
byl tříkrálový koncert v našem 
kostele.
Celkem se v Neratově, Bartošo-
vicích, rokytnici, orlickém Zá-
hoří a Nebeské rybné podařilo 
vykoledovat 35 000 korun, kte-
ré pomohly mimo jiné i v na-
šem chráněném bydlení. 
V mrazivém lednovém počasí 
nás alespoň na jeden večer ro-
zehřál Neratovský ples, tento-
krát ve stylu Pomády.
Do naší hospody přišel po-
vyprávět o svých plavbách ru-
dolf Krautschneider, mořepla-
vec, který organizoval námořní 
plavby pro děti z dětských do-
movů nebo pro lidi závislé 
na drogách či alkoholu. Došlo 
i na promítání filmu o jeho 
plavbách a prodej knih, které 
napsal.
ovšem nebyla nouze ani o kon-
certy a různorodá hudební vy-
stoupení. V podání Brněnské-
ho filharmonického orchestru 
Beseda brněnská si návštěvníci 
mohli vychutnat Koncert „Ale-
luja – slavné sbory z oratorií“. 
Na benefičním koncertě pro 
naši speciální školu v našem 
kostele vystoupili the Velvet 
Wine s Marikou tobiškovou, 
Michaela Andrlová s Petrem 
Janošem alias MP2 a školní 
kapela Letohradského soukro-
mého gymnázia. též jsme si 
užili hudební vystoupení v po-
dání dětského pěveckého sbo-
ru Studánka ZuŠ Police nad 
Metují a koncertu Sboru učite-
lů a přátel Gymnázia Matyáše 
Lercha z Brna.
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V červenci se nejen celý Nera-
tov těší na oblíbený divadelní 
festival Menteatrál. Letos se ko-
nal již počtvrté. oproti minulým 
ročníkům byl pojat trochu z jiné 
stránky, a to jako setkání tvůrců 
z České republiky. Zástupci diva-
del v rámci debat a workshopů 
debatovali nad tématem práce 
s lidmi s mentálním postižením. 
Divadelní představení nabídl 
i divadelní spolek „Na skále“ 
Helvíkovice, který pro nás uspo-
řádal benefiční představení své 
bláznivé komedie „Nájemníci 
pana Swana“. 
ožil i nedaleký Kopeček, jež ote-
vřel své dveře veřejnosti, a jeho 
areál se opět zaplnil stánky 
s řemeslnými výrobky, ale také 
skvělými kapelami a umělci. 
Areálem tak během dne znělo 
country, dixieland, rock i folk, 
velkým lákadlem byl tomáš 
Kočko se svým orchestrem.

Srpen je již tradičně zasvěcen 
Neratovským poutním slav-
nostem. Během nich si všichni, 
kdo v Neratově žijí nebo sem 
zavítají třeba právě kvůli této 
akci, mají možnost užít 5 dní 
skvěle vybraného programu. 
Na své si přišli děti i dospělí. 
Program je vždy pečlivě sesta-
ven tak, aby bylo rovnoměrně 
rozděleno jak duchovní téma, 
tak i kultura, ukázky řemesel 
nebo různé workshopy. Součás-
tí slavností byl i nedělní koncert 
Marie rottrové. Při Neratov-
ských poutních slavnostech se 
koná charitativní Běh naděje. 
Letos se k jubilejnímu desátému 
běhu na podporu léčby rakovi-
ny v sobotu 12. srpna zaregist-
rovalo celkem 108 velkých i ma-
lých běžců přispěli na výzkum 
rakoviny celkem 8300 korun.
Na závěr roku se již stala tradi-
cí série adventních koncertů. 

ty jsou putovní, a přes orlické 
Záhoří, polskou Lasowku a Bar-
tošovice, zakončily kulturní rok 
2017 i u nás, v Neratově. 

i NADÁlE PRAcUJEmE
NA ObNOVě POUTNÍhO
mÍSTA
Neratovský kostel v rámci pro-
jektu ,,Historické věže klad-
ského pomezí“ čekají jak opra-
vy vnitřku věží, tak i výměna 
současných věžních «špiček» 
za původní barokní báně. 
uvnitř věží pak vznikne vyhlíd-
kový a meditační prostor.
Náš pan farář se dostal mezi 
osm osobností, které podle 
společnosti Deloitte mění svět 
a dělají věci, jež mají význam. 
Krátký dokument o panu fará-
ři (i sedmi dalších velmi zají-
mavých osobnostech) si mů-
žete pustit na webové adrese 
zalezinatom.cz
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Minulý rok jsme v Bartošovi-
cích a Neratově uvítali vzácnou 
návštěvu. Přijel za námi arcibis-
kup pražský, kardinál Dominik 
Duka v doprovodu Mons. Jo-
sefa Sochy. Po prohlídce kos-
tela přišla na řadu procházka 
po Neratově a posezení v naší 
hospůdce, kde si pan kardi-
nál nad bramboráčky se zelím 
popovídal se zástupci našeho 
sdružení.

NEZAPOmÍNÁmE
ANi NA NAšE 
škOlÁČky
Základní škola speciální Nera-
tov vzdělává žáky se středně 

těžkým a těžkým mentálním 
postižením, kombinovaným 
postižením více vadami, těles-
ným postižením, poruchami 
autistického spektra a smyslo-
vými postiženími.

údaje o počtu žáků k 1. 9. 2017

Počet tříd ZŠ speciální 3

Počet žáků 19

Počet oddělení ŠD 3

Naše škola spolupracuje se ZŠ 
rybná nad Zdobnicí, ZŠ eru-
dio žamberk a ZŠ Kunvald, 
proto není divu, že spousta 
akcí loňského roku probíhala 

ve spolupráci s některými výše 
uvedenými školami. Společně 
s MŠ Bartošovice jsme se vy-
dali koledovat na tříkrálovou 
sbírku. Ke konci ledna byl pro 
všechny příznivce a přátele 
školy, žáky, rodiče a zaměst-
nance Sdružení Neratov, z. s. 
uspořádán již třetí ples. tento 
byl ve stylu Pomády. Zatančili 
jsme si i na diskotéce v klubu 
tobogán žamberk. 
Začátek jara se nesl ve znamení 
tvořivých dílen, kde jsme se po-
tkali i s kamarády ze ZŠ a MŠ ryb-
ná nad Zdobnicí. MÚ Letohrad 
nás pozval na pouť a na pozvání 
Lesů Čr a Mysliveckého spolku 
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jsme se podívali do Náchodu, 
na akci Poznej přírodu. 
ZŠ erudio a Letohradské sou-
kromé gymnázium uspořádali, 
ve spolupráci se společností 
Contipro a. s., Dolní Dobrouč 
a Římskokatolickou farnos-
tí Neratov, benefiční koncert 
na podporu naší školy. 
Dětem se moc líbil i společný 
letní týdenní pobyt v Neratově 
s kamarády ze ZŠ a MŠ rybná 
nad Zdobnicí a ZŠ erudio žam-
berk. Na konci roku jsme pro 
ně připravili i pobyt zimní. 
V prosinci jsme otevřeli své 
dveře i veřejnosti a velmi nás 
těší, že je z její strany zájem 
o činnost naší školy. 

VElké DÍky NAšim
PODPOROVATElům
Našimi věrnými podporova-
teli jsou zaměstnanci firmy 
LeGo. Díky jejich pomoci a fi-
nanční podpory, jsme vybudo-
vali nové oplocení, osvětlení 
na zahradě, zakoupili jsme za-
hradní traktůrek, který je vel-
kou pomocí a nechali pro naše 
žáky vyrobit zahradní dome-
ček, ve kterém si s radostí hra-
jí. Velkou finanční pomocí pro 
nás byl i benefiční koncert po-
řádaný našimi kamarády ze ZŠ 
erudio. Dále děkujeme všem 
ostatním sponzorům zveřejně-
ným na webových stránkách 
naší školy.

kDyŽ VE VÁS NěkDO
VěřÍ, DOkÁŽETE VÍc
ANEb kAmPAň
ČESké SPOřiTElNy
Na podzim loňského roku se 
mohla do Neratova podívat 

každá česká domácnost. Mini-
málně tedy ta, která má televi-
zi. troufneme si říci, že během 
všelijakých reklamních spo-
tů jeden určitě vyčníval. Ano, 
byla to reklama České spoři-
telny. ta nás a naše úsilí pod-
pořila kampaní „Když ve vás 
někdo věří, dokážete víc.“ 
V červnu se náš kostel, hos-
poda a další neratovská mís-
ta proměnily v malé filmové 
studio. rolí herců i komparzu 
se v něm ujali obyvatelé Ne-
ratova, naši kolegové a také 
děti včetně žáků naší speciální 
školy, kteří podle filmařů spo-
lupracovali přímo perfektně. 
Nechyběli ale ani profesionální 
herci, ti se zhostili rolí zaklada-
telů našeho spolku zamlada. 

Natáčení trvalo od čtvrtka až 
do soboty a bylo chvílemi ná-
ročné, ale díky milé atmosféře 
a pěknému počasí všichni své 
role zvládli.
Výsledek stál opravdu za to 
a díky tomu jsme se dosta-
li do povědomí mnoha lidem 
z různých koutů republiky. 
Mimo to, Česká spořitelna pro 
nás vytvořila ještě v rámci této 
kampaně speciální stránky, kde 
je moc hezky popsán nejen 
příběh neratovského kostela 
a jeho duchovního otce, pana 
Suchára, ale samozřejmě také 
činnost našeho sdružení s ve-
selým videoklipem. to všech-
no je ke zhlédnutí na strán-
kách www.dokazemevic.cz/cs/
velke-pribehy/neratov. 

http://www.dokazemevic.cz/cs/velke-pribehy/neratov
http://www.dokazemevic.cz/cs/velke-pribehy/neratov
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OSlAVy 25 lET
SDRUŽENÍ NERATOV, z. s.
25 let. Čtvrtstoletí. V rámci 
celé existence lidstva se jedná 
o zanedbatelný údaj. 25-letý 
člověk už poznává, že je patr-
ně již opravdu dospělým jedin-
cem s pouhými vzpomínkami 
na bezstarostné dětství. Pakli-
že 25 let oslaví nějaká institu-
ce, jako je třeba naše Sdružení 
Neratov, z. s., jedná se o velký 
důvod k radosti, jelikož vidíme, 
že naše práce má smysl. A to 
i přesto, že ne vždy je vše zalité 
sluncem, nelitujeme ani vteři-
nu. to, že náš spolek funguje 
již tolik let je společná zásluha 
zaměstnanců, klientů chráně-
ných dílen a hlavně všech dár-
ců, sponzorů, podporovatelů 

Sdružení Neratov, z. s. během 
dne. Jako vždy jsme se v úvo-
du setkali v kostele na slav-
nostní mši – za hojné účasti 
zaměstnanců, Andělů (klub 
neratovských podporovate-
lů) a dalších příznivců jsme 
poděkovali za 25 let ochra-
ny a podpory našeho díla. 
Jednotlivá střediska přinesla 
v obětním průvodu dary sou-
visející s jejich činností, čímž 
projevila svoje poděkování. 
Po obědě se většina účast-
níků sešla na besedě – opět 
v kostele. Úvod obstaralo vy-
stoupení žáků naší speciální 
školy. Následovala vystoupení 
pamětníků a členů rady. Za-
zněly především vzpomínky 
na začátky spolku a další léta 
plná elánu a nadšení, odříkání 
či obětavé práce.
to už se v kostele chystala scé-
na pro závěr dne – tím byl kon-
cert Václava Neckáře a skupiny 
Bacily. Loučení s milými umělci 
bylo zároveň loučením s pře-
krásným a dojmů plným dnem. 
Dnem, který byl plný vzpomí-
nek a povzbuzením pro další 
dny a léta zároveň.

cO SE ODEhRÁVÁ
V NAšEm ZÁkUliSÍ…
Představili jsme se na Burze 
práce pro osoby s postižením, 
kterou pořádal Úřad práce 
v Ústí nad orlicí.
Abychom neusnuli na vavří-
nech a mohli jsme poskytnout 
co nejlepší péči našim klien-
tům, účastníme se různých 
školení. Někteří naši kolegové 
se tak vypravili třeba do Pro-
seče, kde sídlí úspěšný sociální 

podnik ergotep. Na naše kole-
gy tu čekala dvoudenní pracov-
ní stáž a školení pod vedením 
mentorky inženýrky Jarmily 
Menšíkové. o poznání delší 
cesta nás čekala na jih Čech. 
Cílem bylo město týn nad Vl-
tavou, kde již řadu let působí 
spolek PoMoC týn nad Vlta-
vou. ten mj. provozuje soci-
ální služby či dává práci lidem 
s postižením.

Na závěr se musíme pochlubit 
i velkým úspěchem. A sice, že 
náš spolek získalo titul „Za-
městnavatel bez bariér 2017“. 
ocenění, které jsme získali, se 
předávalo jako součást ceny 
„Zaměstnavatel roku“, čímž 
jsme se ocitli mezi oceněný-
mi jako Škoda Auto, Hyundai 
Motor Manufacturing Czech 
a Sazka. Slavnostní vyhláše-
ní ceny proběhlo v Centru 
pohybové medicíny v Praze 
a ocenění si za nás převzala 
vedoucí našich řemeslných 
chráněných dílen Kopeček 
a členka naší správní rady 
v jedné osobě, paní romana 
Bukáčková. titul, ze kterého 
máme velkou radost, jsme si 
vystavili v chráněných dílnách 
na Kopečku, kde se na něj mů-
žete podívat i vy. n

a dobrovolníků, bez nichž by-
chom nebyli tam, kde jsme 
dnes. Společné úsilí bylo potře-
ba jak se patří oslavit a vydat se 
vstříc dalším výzvám. 
oslava to byla skutečně pře-
veliká. V průběhu celého slav-
nostního dne se po Nerato-
vě pohybovalo přes 700 lidí. 
Pro všechny jsme připravili 
pestrý program s možností 
návštěvy středisek a prostor 
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Aktiva 59 304
Dlouhodobý nehmotný majetek 107
Dlouhodobý hmotný majetek 65 752
Dlouhodobý finanční majetek 15
oprávky k dlouhodobému majetku – 17 120
Dlouhodobý majetek celkem 48 754
Zásoby 1 833
Pohledávky 5 998
Krátkodobý finanční majetek 2 628
Jiná aktiva 91
krátkodobý majetek celkem 10 550

HoSPoDAŘeNí 2017

Pasiva 59 304
Vlastní jmění 28 611
Výsledek hospodaření 106
Nerozdělený zisk z minulých let 5 718
Vlastní zdroje celkem 34 435
Dlouhodobé závazky 8 584
Krátkodobé závazky 15 459
Jiná pasiva celkem 826
cizí zdroje celkem 24 869

Náklady 46 452
Spotřebované nákupy a služby 17 216
Změna stavu zásob 23
osobní náklady 25 888
Daně a poplatky 63
Jiné provozní náklady 1 383
odpisy a opravné položky provozních nákladů 1 863
Poskytnuté příspěvky 16 

Výnosy 46 558
tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb 22 802
Přijaté příspěvky a dary (Fo, Po, nadace) 2 228
Provozní dotace 19 008
Jiné ostatní výnosy 2 520

hospodářský výsledek + 106

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.

ZPRÁVA NEZÁViSléhO
AUDiTORA
Podle našeho názoru účetní 
závěrka podává věrný a pocti-
vý obraz aktiv a pasiv Sdruže-
ní Neratov, z. s. k 31. 12. 2017 
a nákladů a výnosů a výsled-
ku jejího hospodaření za rok 
končící 31. 12. 2017 v souladu 
s českými účetními předpisy

Náklady (46 452 tis. kč)

Výnosy (46 558 tis. kč)

Osobní náklady materiál, energie, služby Ostatní

Tržby z vlastní činnosti Přijaté příspěvky

Dotace státní zprávy Ostatní
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I v roce 2017 se rozrostla sku-
pina našich podporovatelů. 
Velmi si vážíme všech, kdo nám 
pomohl finančně či materiálně 
nebo přiložil ruce k dílu jako 
dobrovolník. Bez sponzorů 

PoDPoŘILI NÁS

NAšimi hlAVNÍmi SPONZORy A PARTNERy V ROcE 2017 byli:

a podporovatelů bychom ne-
mohli naše plány v pomoci 
hendikepovaným realizovat tak 
rychle. Děkujeme všem! 

n n n

Zvláštní poděkování patří 

nera tov ským andělům, jež 
jsou členy stejnojmenného 
klubu a v neposlední řadě 
všem těm, kteří zpříjemnili 
Vánoce obyvatelům našeho 
chráněného bydlení. n

Srdečně děkujeme všem, kdo nás (nejen) v roce 2016 podpořili finančním či materiálním darem 
nebo dobrovolnickou pomocí a šířením myšlenky našeho sdružení. Bez podporovatelů, pomocníků 
a sponzorů bychom v naší pomoci dospělým a dětem s postižením nemohli postupovat tak rychle 
a nabízet domov, práci či vzdělání tolika handicapovaným lidem. Speciální poděkování patří členům 
našeho Klubu neratovských andělů a také všem, kdo se zapojili do sbírky vánočních dárků pro 
obyvatele našeho chráněného bydlení.
Našimi hlavními sponzory a partnery v roce 2016 byli:

Za spolupráci děkujeme Římskokatolické farnosti Neratov a SHM Klubu Neratov. 
Děkujeme také dobrovolníkům ze společností Česká spořitelna, ČEZ, ČSOB, Škoda Auto, z Oblastní 
charity Hradec Králové, ZŠ Herčíkova Brno, z mezinárodního workcampu, Matthewovi z USA 
a dalším dobrovolníkům, celkem asi dvěma stům lidí, kteří nám v roce 2016 pomohli.
NašeNaše velké poděkování patří Ministerstvu zemědělství ČR, které podpořilo náš projekt „Neratov 
jako centrum integrace“ a má tak velkou zásluhu na navyšování počtu našich pracovních míst pro 
osoby s postižením a na znovuzačlenění handicapovaných lidí zpět do společnosti.
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charity Hradec Králové, ZŠ Herčíkova Brno, z mezinárodního workcampu, Matthewovi z USA 
a dalším dobrovolníkům, celkem asi dvěma stům lidí, kteří nám v roce 2016 pomohli.
NašeNaše velké poděkování patří Ministerstvu zemědělství ČR, které podpořilo náš projekt „Neratov 
jako centrum integrace“ a má tak velkou zásluhu na navyšování počtu našich pracovních míst pro 
osoby s postižením a na znovuzačlenění handicapovaných lidí zpět do společnosti.
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Za spolupráci děkujeme Řím-
skokatolické farnosti Neratov 
a SHM Klubu Neratov.

n n n

Děkujeme také dobrovolní-
kům ze společností Česká 
spořitelna, Škoda Auto, CeP, 
Lego, z oblastní charity Hradec 
Králové, ZŠ Herčíkova Brno, 
z mezinárodního workcampu, 
Matthewovi z uSA, Církvi Ježíše 
Krista Svatých posledních dní 
a dalším dobrovolníkům, cel-
kem asi dvěma stům lidí, kteří 
nám v roce 2017 pomohli.

n n n

Díky spolupráci s Minister-
stvem zemědělství byl v roce 
2017 zahájen tříletý projekt 

„Neratov jako centrum inte-
grace ii.“. Jeho cílem je vytvo-
řit a rozvíjet podmínky pro při-
rozenou pracovní rehabilitaci 
a integraci osob s postižením 
či jinak sociálně znevýhodně-
ných, a to tak, aby tyto osoby 
získaly standardní pracovní 
i sociální návyky a měly šanci 
se začlenit do běžného živo-
ta. Projekt svými cíli navazo-
val na předcházející úspěšný 
projekt „Neratov jako centrum 
integrace“, díky němuž se po-
dařilo rekonstruovat a rozšířit 
několik chráněných pracovišti 
v Neratově a žamberku. Díky 
tomuto projektu bylo rozšíře-
no spektrum činností a služeb, 

jež mohou handicapovaní lidé 
vykonávat a nabídnout jim 
tak příležitost postavit se tzv. 
na vlastní nohy. Ke klíčovým 
aktivitám projektu v uplynu-
lém roce patřilo otevření mon-
tážní dílny v Králíkách a tiskař-
ské dílny (obojí v chráněném 
režimu) a rozšíření činností 
v zahradnickém areálu v žam-
berku. Během roku 2017 do-
šlo k navýšení pracovních míst 
pro osoby s postižením o 51 
míst, tj. o 44 %. tato nová mís-
ta vznikla částečně v již existu-
jících chráněných pracovištích, 
ale z větší části byla vytvořena 
v nově založené montážní dílně 
v Králíkách. n
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DlOUhODObé PlÁNy DO ROkU 2022

Vytvořit malý ekologický chov hospodářských zvířat v Neratově jako zpestření pro návštěvníky 
a další možnost pracovního uplatnění pro hendikepované.

Zajistit vzdělávání vedoucích pracovníků v psychologii a řízení lidí.

Úspěšně dokončit rozpracované projekty.

Spolupracovat s firmami v regionu a spřátelenými podniky a prohlubovat vztahy s nimi.

Modernizovat sjezdovku v Neratově.

Nejen pro absolventy naší Základní speciální školy vytvořit denní stacionář a sociálně 
terapeutické dílny zaměřené i na lidi s těžší formou postižení.

Zrekonstruovat budovu u autobusového nádraží.

Vybudovat tzv. multifunkční dům pro pořádání společenských akcí, který zároveň 
bude sloužit jako útočiště chráněných dílen na montáže, sklady, atd. 

Zbudovat kvalitní technické zázemí provozu a údržby středisek.

rozšířit poutní dům, vytvořit křížovou cestu v lese za kostelem.

Dokončit rekonstrukci bartošovického Kopečku.

Vystavět informační centrum pro návštěvníky Neratova.

Spojit Neratov s Polskem obnovou lávky přes Divokou orlici.

Modernizovat čističku odpadních vod a vytvořit rybník v Neratově.

Vyřešit neuspokojivý stav přístupových komunikací do Neratova.

Dokončit zahradnictví v Albertinu a rozšířit nabídku sortimentu občerstvení u Neratovských.

Vybudovat tzv. multifunkční dům pro pořádání společenských akcí, jako útočiště 
chráněné dílny na montáže, sklady atd.

JAKé PLÁNy MÁMe
Do BuDouCNA
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