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ÚVODNÍ SlOVO
Vážení	přátelé,	

každá	výroční	zpráva	je	vždy	pomyslným	završením	a	zhodnocením	uplynulého	roku.	My	v	Nera-
tově	tak	máme	možnost	si	ještě	jednou	projít	vše	podstatné,	co	se	během	té	doby	událo.	Pro	vás	
je	pak	připraven	stručný	souhrn	toho,	jak	Sdružení	Neratov,	z.	s.	hospodaří	a	rozvíjí	své	aktivity.	

Sdružení	Neratov,	z.	s.	bylo	založeno	za	účelem	pomáhat	lidem,	kteří	jsou	jakýmkoli	způsobem	
znevýhodněni	a	jejich	začlenění	do	společnosti,	ať	už	jde	o	běžné	starosti	každodenního	života	
nebo	začlenění	se	na	trh	práce,	 je	pro	ně	více	či	méně	složitější.	Tito	 lidé	mají	možnost	byd-
let	buď	v	našem	chráněném	bydlení,	nebo	pracovat	v	některé	z	chráněných	dílen.	Abychom	
neusnuli	na	vavřínech,	stále	vymýšlíme,	jak	naši	činnost	zprostředkovat	co	nejširšímu	spektru	
znevýhodněným.	

Nesmíme	zapomenout	ani	na	centrum	všeho	dění,	tedy	samotný	Neratov.	Minulý	rok	se	nám	
ve	spolupráci	s	Římskokatolickou	farností	Neratov	podařilo	opravit	průčelí	kostela.	To	dostalo	
přesně	takovou	podobu,	jakou	mělo	v	době	svého	vzniku.	Stejné	jsou	i	barokní	báně	a	zvony,	
které	po	Neratově	opět	zní	po	dlouhých	74	letech.	

Neratovské	sdružení	je	především	hlavně	o	lidech.	Zaměstnanci,	ale	i	podporovatelé,	dobrovol-
níci,	poutníci	a	návštěvníci.	Ti	všichni	dělají	z	Neratova	to,	čím	je.	Touto	cestou	jim	chci	poděko-
vat,	protože	všechny	skupiny	mají	pro	chod	sdružení	svůj	význam	a	bez	nich	by	to	nešlo.	

Děkuji	a	věřím,	že	se	s	některými	z	Vás	potkáme	na	nějaké	z	akcí,	kterou	Sdružení	Neratov,	z.	s.	
pořádá	nebo	třeba	jen	tak,	pokud	Neratov	navštívíte	v	rámci	výletu	či	dovolené.	

 Jana Němcová, 
	 předsedkyně	Rady	Sdružení	Neratov,	z.	s.	

ORgANizAčNÍ STRUkTURA SDRUŽENÍ NERATOV, z. s. 
Sdružení	Neratov,	z.	s.	bylo	založeno	11.	září	1992	jako	nezávislé,	nepolitické	a	nestátní	sdružení	
lidí,	kteří	si	vzali	za	cíl	obnovit	vysídlenou	ves	Neratov	a	vytvořit	zde	podmínky	pro	život	a	práci	
lidí	 s	 postižením,	 či	 jinak	 znevýhodněných.	 K	31.	 prosinci	 2018	mělo	 Sdružení	Neratov,	 z.	 s.	
celkem 240 zaměstnanců,	z	toho	189	lidí	s	postižením	či	zdravotně	znevýhodněných.	Spolek	se	
dále	dělí	na	střediska	zaměřená	na	různé	typy	činností	(řemesla,	pohostinství	aj.),	každé	středis-
ko	má	svého	vedoucího.	Základnu	sdružení	tvoří	33	členů,	kteří	ze	svého	středu	volí	členy	výkon-
ného	a	kontrolního	orgánu.	Sedmičlenný	výkonný	orgán	rada	spolku	v	čele	s	předsedou	zajišťuje	
běžný	 chod	 sdružení,	 jmenuje	 vedoucí	 jednotlivých	provozů	 a	dohlíží	 na	 řádné	hospodaření	
sdružení.	Kontrolní	orgán	revizní	komise	je	tříčlenný.	Na	začátku	roku	2016	proběhly	volby	do	
obou	orgánů,	od	roku	2016	má	Sdružení	Neratov,	z.	s.	také	nové	stanovy,	které	reflektují	změnu	
právní	formy	z	občanského	sdružení	na	zapsaný	spolek.
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kDO NáS VEDE? – ÚDAJE k 31. 12. 2018
Rada spolku
Jana	Němcová	(předsedkyně	rady	Spolku)
Romana	Bukáčková
Bronislava	Havlíková
Antonín	Nekvinda
Dominik	Malík
Josef	Suchár
Andreas	Weiser	

Revizní komise
Lucie	Šislerová
Jiří	Netík
Pavel	Rezek

Vedení středisek:
Chráněné	bydlení	Domov:	Klára	Kadlecová
Pradlenka	a	Zahradnictví:	Marie	Malíková
Chata	Neratov:	Jaro	Paulik
Kuchyň:	Martina	Bartošová	(do	31.	8.	2018),	Patricie	Vítová	(od	10.	9.	2018)
Neratovská	hospoda:	Jiří	Křesťan	(do	30.	4.	2018),	Klára	Fialová	(od	1.	5.	2018	do	30.	9.	2018	),	
Jiří	Křesťan	(od	1.	10.	2018)
Naděje	(údržba,	venkovní	a	montážní	práce):	Jiří	Lačík
Obchod:	Marcela	Dostálová	
Kopeček:	Romana	Bukáčková
Albertinum	(Občerstvení	u	Neratovských,	zahradnictví,	montážní	dílna:	 
Klára	Motlová	(Hubálková)
Montážní	dílna	Králíky:	Dagmar	Pejcharová

identifikační údaje: 
Sdružení	Neratov,	z.	s.,	Bartošovice	v	Orlických	horách	84,	517	61	Rokytnice	v	Orlických	horách
telefon:	+420	494	530	058
e-mail: sdruzeni@neratov.cz
datová	schránka:	bh7xttx
Ič:	46456970
DIč:	CZ46456970

registrace	u	Krajského	soudu	v	Hradci	Králové,	spisová	značka	L	1434
běžný	účet:	12	42	34	53	99/	0800
transparentní	účet:	309	55	66	309/	0800
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ROk 2018 V NERATOVě
lETEm kUlTURNÍm 
NERATOVSkým SVěTEm…

… ANEb, cO NERATOV připRAVil 
pRO SVé NáVšTěVNÍky
	 Po	 vánočních	 svátcích	 a	 adventních	 koncer-
tech	Neratov	opět	ožil	6.	 ledna	při	 tradičním	
tříkrálovém	 koncertu.	 Na	 počest	 svátku	 Tří	
králů	přednesl	Litomyšlský	symfonický	orche-
str	 tradiční	 českou	mši	 vánoční	 Jakuba	 Jana	
Ryby.	Doprovodil	spojené	litomyšlské	pěvecké	
sbory	Vlastimil,	Mužský	pěvecký	sbor	a	Sbor	
paní	a	dívek.	Výtěžek	dobrovolného	vstupné-
ho	putoval	z	kasičky	v	kostele	rovnou	do	kasič-
ky	Tříkrálové	sbírky.	Sdružení	Neratov,	z.	s.	za-
jišťovalo	sbírku	v	Rokytnici	v	Orlických	horách,	
kde	 se	 vybralo	 33	 104	 Kč,	 Orlickém	 Záhoří,	
tam	byl	výsledek	10	383	Kč	a	v	Bartošovicích	
v	Orlických	horách	a	Neratově	se	i	díky	Tříkrá-
lovému	 koncertu	 podařilo	 vybrat	 45	 360	 Kč.	
Finanční	dary	putovaly	na	chráněná	střediska	
Kopeček	a	Naděje.	

	 Podařilo	 se	 zpřístupnit	 oratoř,	 kde	 v	 pátek	
30.	 března	 2018	 proběhlo	 slavnostní	 ote-
vření	 výstavy	 Neratov	 –	 Na	 stezce	 poutníků	
včera	a	dnes.	Tato	výstava	vznikla	díky	česko-
polskému	projektu	Víra	nás	spojuje.	Po	ukon-
čení	 výstavy	 v	 oratoři	 zůstává	 přístupná	 ex-
pozice	 mapující	 úlomky	 a	 zbytky	 původního	
barokního	vybavení	kostela	a	také	současnou	
snahu	o	jeho	záchranu	a	restaurování.	

	Na	začátku	dubna	se	setkaly	ke	společnému	
vystoupení	 děti	 ze	 sboru	 Coro	 Calicantus	 ze	
švýcarského	 Locarna	 a	 Motýli	 ze	 Šumperka.	
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Již	 odpoledne	 směřovaly	 kroky	mladých	 čle-
nů	sborů	do	kostela	k	nazkoušení	vystoupení.	
Mnozí	náhodní	poutníci,	kteří	byli	odpoledne	
v	kostele,	se	zaujetím	pozorovali	nácvik	celého	
představení.	Když	kostelem	zazněly	první	tóny	
zpěvů,	bylo	všem	jasné,	že	se	připravuje	výji-
mečný	zážitek.	

	 Neratov	 hojně	 navštěvují	 i	 rodiny	 s	malými	
dětmi.	Proto	se	na	začátku	prázdnin	na	svah	
pod	kostelem	přistěhovalo	několik	nových	zví-
řecích	 obyvatel.	 Expozici	 domácích	 mazlíčků	
přivezli	a	nainstalovali	chovatelé	z	Proseče	Jiří	
Herynek	a	Petr	čejka.	 Je	to	počátek	vybudo-
vání	 celého	 komplexu	 malého	 hospodářství.	
Kromě	podívané	pro	oči	je	hlavním	cílem	vaz-
ba	 hendikepovaných	 uživatelů	 ke	 zvířatům.	
Péče	o	ně	a	práce	s	nimi	ponese	s	sebou	také	
pocit	zodpovědnosti.	A	hlavně	zpestření	běž-
ného	života	v	Neratově.	Králíček,	morče,	sle-
pice	a	holubi	se	 tak	pro	děti	stali	příjemným	
zpestřením,	ale	i	dospělí	návštěvníci	si	rozto-
milé	zvířectvo	oblíbili.	

TRADičNÍ mENTEATRál A pOUTNÍ 
SlAVNOSTi
Poslední	 červencový	 víkend	 patřil	 divadelní-
kům	různých	souborů,	které	mají	 jedno	spo-
lečné	 –	 pracují	 s	 lidmi	 s	mentálním	 postiže-
ním.	A	 i	 přes	 tento	hendikep	dokáží	 nacvičit	
a	předvést	dech	beroucí	vystoupení.	Divadelní	
festival	Menteatrál	se	již	stal	pravidelnou	sou-
částí	 letních	měsíců,	 na	 kterou	 se	 těší	 nejen	
neratovští.	
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	Loňské	poutní	slavnosti	se	nesly	v	duchu	oslav	
a	vzpomínek	na	paní	Olgu	Havlovou,	zaklada-
telku	Výboru	dobré	vůle.	Paní	Olga	 celý	 svůj	
život	zasvětila	péči	a	pomoci	znevýhodněným	
a	především	pak	dětem.	Minulý	 rok	by	osla-
vila	 85.	 narozeniny.	 Při	 této	 příležitosti	 bylo	
po	celé	republice	vysazeno	85	stromů	na	její	
památku.	Jsme	moc	rádi,	že	jedním	z	míst,	kde	
se	taková	akce	konala,	byl	i	Neratov.	Lípa	pro	
paní	 Havlovou	 byla	 vysazena	 při	 srpnových	
poutních	slavnostech	vedle	pivovaru.	Součástí	
poutě	je	také	charitativní	běh	proti	rakovině,	
při	kterém	se	vybralo	6	300	Kč.	

60 lET DUchOVNÍhO OTcE NERATOVA 
– pANA fARářE JOSEfA SUcháRA
	 V	 sobotu	 20.	 října	 oslavil	 významné	 životní	
jubileum	pan	farář	Josef	Suchár.	Oslav	se	zú-
častnila	maminka	oslavence	a	 celá	blízká	 ro-
dina,	mnoho	přátel,	zaměstnanců	a	příznivců.	
Vše	začalo	mší	svatou.	Mši	celebroval	osobně	
oslavenec,	koncelebroval	páter	Martin	Holík.	
Po	 mši	 si	 vzal	 slovo	 Antonín	 Nekvinda	 a	 po	
vtipném	projevu	uvedl	předávání	dárků.	Hlav-
ním	 darem	 byl	 elektromobil,	 na	 který	 byla	
mezi	přáteli	vyhlášena	sbírka	a	ta	byla	velice	
úspěšná.	 Hluboce	 dojatý	 otec	 Josef	 pronesl	
závěrečné	 poděkování	 a	 pozval	 všechny	 pří-
tomné	 ke	 společnému	 obědu.	 Poté	 symbo-
licky	odjel	 z	 kostela	ve	 svém	novém	autíčku.	
V	odpoledních	hodinách	zahrála	všem	skupina	
Oboroh,	která	je	dlouhodobě	spjata	s	Nerato-
vem	a	hlavně	oslavencem	velmi	oblíbena.	Po	
koncertu	přišlo	další	milé	pozvání	pro	přítom-
né	-	tentokrát	je	otec	Josef	pozval	do	hospody	
k	besedě	při	pivečku	Prorok.	

OpRAVENé pRůčElÍ, zVONěNÍ 
zVONů A čTVRTý ADVENTNÍ 
kONcERT

 

Událost,	která	se	sice	netýká	přímo	Sdružení,	
ale	i	tak	je	s	ním	úzce	spjatá	–	obnova	průče-
lí	 kostela.	 Sdružení	 Neratov,	 z.	 s.	 dlouhodo-
bě	 spolupracuje	 s	 Římskokatolickou	 farností	
Neratov	na	 rekonstrukci	 kostela	Nanebevzetí	
Panny	Marie.	Rok	2018	se	stal	dalším	význam-
ným	mezníkem	v	novodobé,,kostelní“	historii.	
Neratov	 se	 totiž	 spolu	 s	 Orlickým	 Záhořím	
a	polskou	Kladskou	Bystřicí	spojil	do	projektu	
Historické	věže	Kladského	pomezí.	Díky	tomu	
mohly	být	opraveny	a	především	zpřístupně-
ny	obě	věže	kostela.	Celé	průčelí	bylo	vráceno	
do	původní	 podoby	 a	 do	 věží	 se	 vrátily	 také	
zvony.	Přesné	repliky	zvonů	původních,	které	
se	roztavily	při	požáru	kostela	a	naposledy	Ne-
ratovem	odbily	před	74	lety.	Věžní	špičky	byly	
vyměněny	za	barokní	báně	a	kostel	dostal	no-
vou,	majestátnější	podobu.	

Celý	proces	probíhal	po	celý	rok,	ale	vyvrcho-
lení	přišlo	na	podzim.	Vložení	točitého	schodi-
ště	a	dosazení	barokních	cibulí	bylo	událostí,	
kterou	si	spoustu	lidí	nenechalo	ujít.	

22.	prosince,	 kdy	 se	konal	poslední	adventní	
koncert	 šumperské	 skupiny	 Avonotaj,	 přišel	
dlouho	očekávaný	okamžik,	rozeznění	nových	
zvonů.	Tím	byl	 i	 zakončen	kulturní	 rok	v	Ne-
ratově.	
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cO miNUlý ROk pROŽili 
ObyVATElé chRáNěNéhO 
byDlENÍ 
V	 únoru	 uspořádalo	 chráněné	 bydlení	 spolu	
s	naší	speciální	základní	školou	maškarní	ples.	
S	děvčaty	z	chráněného	bydlení	jsme	se	vydali	
na	zámek	Potštejn.	Protože	bylo	před	pálením	
čarodějnic,	při	prohlídce	zámku	nás	provázely	
čarodějnice	Tejna	a	Tejna	z	Potštejna.	Samotné	
čarodějnice	 jsme	 slavili	 na	 ,,Sedmikráskách“,	
což	je	budova	chráněného	bydlení	pro	děvča-
ta.	S	Lubošem,	Hankou,	Renčou	a	Evou	 jsme	
se	 vypravili	 do	 lázeňského	 města	 Kudova	
Zdroj	 v	Polsku.	V	květnu	nás	přivítala	polská	
Świerzawa	na	mezinárodní	soutěži	v	grilování.	
Reprezentovali	nás	mistři	z	chráněného	bydle-
ní.	Účastnili	 se	 i	 reprezentanti	z	Polska,	čech	
a	Německa.	Všechny	týmy	byly	v	báječné	ná-
ladě	a	užívaly	 si	možnosti	 soutěžit.	 Soutěžily	
a	vystupovaly	v	různorodých	kostýmech,	s	ná-
paditou	a	originální	úpravou	stolů	i	zpracová-
ním	 surovin,	 které	 dostaly	 těsně	 před	 začát-
kem	 soutěže.	 Naši	 neratovští	 se	 ukázali	 jako	
skvělý	tým	a	podle	nás	vše	zvládli	na	jedničku.	
Neumístili	 se	 sice	 na	 prvních	 třech	místech,	

ale	i	tak	odjížděli	spokojení,	s	diplomem	a	za-
jímavými	dárky.

Uživatelé	chráněného	bydlení	pilně	pracují	po	
celý	rok	v	chráněných	dílnách.	A	i	oni	si	zaslou-
ží	řádný	odpočinek.	Týden	dovolené	uživatelů	
jsme	v	červenci	strávili	v	Proseči.	V	části	města	
Podměstí	vyrostla	naše	stanová	základna.	Pod	
velkým	bílým	stanem	jsme	se	nejen	stravova-
li	 -	 při	 nepřízni	 počasí	 jsme	 se	 věnovali	 „do-
mácím“	 aktivitám	 –	 především	 výtvarnému	
tvoření,	hudebním	nástrojům,	zpěvu	a	relaxa-
ci.	 Jeden	večer	 jsme	si	zpříjemnili	grilováním	
a	 oslavou	 narozenin	 dvou	 našich	 přátel.	 Po-
přát	přijeli	i	neratovští	v	čele	s	panem	farářem	
Josefem.	Pokud	bylo	hezky,	chodili	jsme	na	vý-
lety	po	okolí.	Navštívili	jsme	i	nedaleké	město	
Litomyšl,	kde	jsme	si	prohlédli	zámek	a	zahra-
dy.	A	také	jsme	sportovali.	Rádi	bychom	touto	
cestou	poděkovali	všem	milým	podměstským	
sousedům	 za	 pomoc	 a	 starost	 o	 hladký	 prů-
běh	našeho	pobytu.	Také	celé	následující	letní	
měsíce	jsme	nezapomněli	ve	volných	chvílích	
sportovat,	velkou	oblibu	si	získalo	především	
plavání.	
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chRáNěNá pRAcOVišTě 
V NERATOVě A bARTOšOVicÍch
Chráněné	 pracoviště	 Kuchyň	 se	 celý	 loňský	
rok	 vzorně	 staralo	 o	 plnohodnotnou	 stravu	
nejen	 našich	 zaměstnanců,	 ale	 i	 rekreantů	
a	 uživatelů	 chráněného	 bydlení.	 V	 Zahrad-
nictví	naši	pracovníci	pěstovali	bylinky,	ovoce	
a	 zeleninu.	 Celou	 úrodu	 využívají	 naše	 stra-
vovací	pracoviště	–	hospoda	a	Kuchyň.	A	také	
zbyde	 dost	 pro	 neratovské	 návštěvníky,	 kte-
ří	 koupí	 těchto	 produktů	 podporují	 činnost	
sdružení.	Pracovníci	z	Naděje	vzorně	pečovali	
o	okolí	kostela	a	podíleli	se	na	úklidu	vnitřních	
a	 vnějších	 prostor.	 V	 létě	 obstarávali	 zeleň	
a	v	zimě	se	úspěšně	poprali	s	návaly	sněhové	
nadílky.	Hlavně	 v	 letní	 sezónně	 zvládla	 velký	
nápor	návštěvníků	neratovská	hospoda.	Jsme	
rádi,	 že	 si	 návštěvníci	 oblíbili	 Chatu	 Nera-
tov,	 která	má	zarezervované	 termíny	dlouho	
dopředu.	Aby	se	hostům	spalo	jako	v	bavlnce,	
chráněné	 pracoviště	 Pradlenka	 pilně	 pere	
a	žehlí	lůžkoviny	nejen	z	chaty,	ale	všem,	kteří	
projeví	o	její	služby	zájem.	

Celoroční	práci	prezentuje	bartošovický	Kope-
ček	pravidelně	na	svých	akcích	–	velikonočním	
a	vánočním	jarmarku	a	červencovém	dni	ote-
vřených	dveří.	O	všechny	tyto	akce	je	vždy	vel-
ký	zájem	a	to	i	v	případě	špatného	počasí.	To	
nás	 samozřejmě	 velmi	 těší.	 Kopeček	 se	 však	
neprezentuje	 jen	 na	 jarmarcích.	 Celoročně	
jsou	jeho	výrobky	k	dostání	v	přidruženém	ob-
chůdku	a	 také	v	 internetovém	obchodě	alza.
cz.	 Pracovníci	 se	 nezaleknou	 ani	 případných	
netradičních	objednávek;	alespoň	jim	pak	prá-

ce	jde	lépe	od	ruky.	Nesmíme	zapomenout	ani	
na	spolupráci	s	naší	speciální	školou.	Právě	do	
kuchyňky	na	Kopečku	se	děti	chodí	učit	připra-
vovat	nejrůznější	pochutiny.	

ŽAmbEREcké AlbERTiNUm
V	 roce	 2018	 se	 pracovalo	 především	 na	 za-
hradě,	kde	se	začalo	budovat	nové	oplocení,	
protože	stávající	 již	nevyhovovalo	a	bylo	celé	
zničené.	 Také	 přibyly	 nové	 reklamní	 cedule	
a	to	nejen	na	zahradnictví,	ale	také	na	občer-
stvení	a	u	vrátnice,	aby	k	nám	byla	cesta	zase	
o	něco	jednodušší.	Peníze	na	reklamní	cedule	
a	oplocení	 jsme	získali	od	Pardubického	kra-
je.	 Na	 všech	 pracovištích	 úspěšně	 probíhaly	
pracovní	rehabilitace,	díky	kterým	jsme	získali	
nové	zaměstnance.	Nejvíce	nových	pracovní-
ků	přibylo	na	montážních	pracích,	kde	se	vy-
tvořila	nová	domácí	pracovní	místa.	Dojíždíme	
za	nimi	například	do	Letohradu,	Ústí	nad	Orli-
cí,	Javornice	nebo	Chocně.	
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JAk JSmE SE pOSUNUli 
V kRálÍkách?
V	králické	montážní	dílně	se	montují	součást-
ky	pro	firmu	OEZ.	Od	ledna	jsme	pro	ně	začali	
na	 100%	 vyrábět	 základny,	 které	 vyrábí	 50%	
našich	 zaměstnanců.	 Domluvila	 se	 doprava	
králických	 lidí	 do	Neratova,	 kde	 od	 podzimu	
pracují	 na	 HPP	 v	 Neratově	 a	 Bartošovicích.	
Auto	se	pomalu	plní,	do	budoucna	bude	jezdit	
až	8	osob.	Také	u	nás	proběhli	tři	pracovní	re-
habilitace.	Od	jara	nám	ulehčuje	práci	náklad-
ní	 auto	 s	 vyklápěcí	 plošinou.	 OEZ	 nám	 také	
daroval	nové	lisy	i	se	stoly.	Vylepšujeme	i	naše	
pracovní	prostředí.	Máme	novou	lednici,	mik-
rovlnku,	koberce	na	chodbách	a	vysavač.	Nej-
větší	radost	však	máme	z	toho,	že	se	nám	daří	
budovat	kolektiv	zaměstnanců,	kteří	si	rozumí	
a	pracují	spolu	rádi.	Když	byla	v	dubnu	2017	
tato	chráněná	dílna	otevřena,	na	konci	téhož	
kalendářního	roku	se	přijal	větší	počet	nových	
zaměstnanců.	Ke	stávajícím	35	lidem	se	přida-
lo	dalších	13.	Dva	zaměstnanci	odešli,	z	toho	
jedna	 paní	 na	 otevřený	 trh	 práce.	 Rok	 2018	
jsme	 začali	 s	 novými	 kolegy,	 kteří	 se	 museli	
zaučit	a	naučit	 se	spolu	vycházet.	Právě	toto	
náročné	období	plné	zvratů	se	ke	konci	 roku	
2018	uklidnilo	po	pracovní,	lidské	i	výkonnost-
ní	stránce.	

cO VšEchNO zAŽili NAši 
NEJmENšÍ SVěřENci zE SpEciálNÍ 
škOly?
Klasické	školní	schodiště	bylo	velkým	bariéro-
vým	problémem	pro	žáky	naší	školy.	S	rados-

tí	 tedy	 děkujeme	 Nadaci	 Charty	 77	 -	 Konto	
Bariéry,	která	nám	přislíbila	pomoc	ve	formě	
finančního	příspěvku	padesáti	tisíc	korun,	na	
instalaci	schodišťové	sedačky.	Pro	žáky	a	pře-
devším	pro	asistenty	pedagogů	se	jedná	o	vel-
mi	významné	ulehčení	 přesunu	 z	přízemí	do	
prvního	patra.	

Další	 velké	 poděkování	 patří	 nadaci	 Lego,	 s.	
r.o.,	která	nás	opět	finančně	velmi	podpořila,	
a	díky	tomu	byla	zahájena	stavba	nové	budo-
vy	pro	Základní	školu	speciální	Neratov.	

Žáci	 a	 učitelé	 naší	 školy	 s	 radostí	 přijali	
pozvání	 ZŠ	 a	MŠ	 Kunvald	 a	 společně	 strávili	
projektové	 dopoledne	 plné	 velikonočních	
aktivit.	 V	 příjemné	 atmosféře	 jsme	 si	
připomněli	 zdobení	 velikonočních	 vajíček,	
pletení	 pomlázek	 a	 další	 velikonoční	 zvyky	
a	tradice.	

Děkujeme	společnosti	Agromex	s.r.o,	za	mož-
nost	prožít	úžasné	zážitky.	Ve	dnech	10.	–	11.	
října	 jsme	přijeli	do	Líšnice	a	měli	 jsme	 jedi-
nečnou	možnost	prohlédnout	si,	osahat,	pro-
jet	se	a	dokonce	 i	řídit	kolové	a	pásové	trak-
tory,	sklizňovou	techniku	a	nakladače	značky	
Fendt!

Každý	 rok	 dostáváme	 pozvání	 od	 starosty	
města	 Letohrad,	 abychom	 si	 mohli	 zdarma	
vyzkoušet	 některé	 atrakce	 z	 nadcházející	 Le-
tohradské	 pouti.	 Letos	 nám,	 bohužel,	 počasí	
nepřálo,	 takže	se	budeme	těšit	na	příští	 rok.	
Snad	 bude	 svítit	 sluníčko,	 abychom	 si	mohli	
milé	pozvání	naplno	užít.	
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pODpOřili NáS: 
Ať	 už	 jednotlivci	 nebo	 velké	 firmy;	 dárců,	
sponzorů	 a	 dobrovolníků	 bylo	 minulý	 rok	
opravdu	 hodně.	 Nezapomeňme	 ani	 na	 Klub	
neratovských	andělů,	který	čítá	již	kolem	250	
členů,	a	jejichž	pravidelné	příspěvky	nám	vel-
mi	pomáhají.	

Vážíme	 si	 také	 našich	 pracovitých	 dobrovol-
níků,	kteří	se	nezaleknou	žádné	práce	a	vždy	
ochotně	pomohou	se	vším,	co	je	zapotřebí.	

Děkujeme	všem	za	vše,	co	pro	nás	vloni	uděla-
li.	Hodně	to	pro	nás	znamená.	

VElké pODěkOVáNÍ pATřÍ TěmTO 
šTěDRým DáRcům (přÍSpěVEk 
NAD 10 000 kč):
MVDr.	Petr	Matějka,	Ing.	Petr	Novák,	Ing.	Petr	
Ston,	Tomáš	Špaček,	 Ing.	 Jaroslav	Beneš,	Mi-
chal	 Němec,	 Karel	 Diepold,	 MUDr.	 Zdenka	
Otčenášková,	 Ing.	 Milan	 Kratochvíla,	 Zbyněk	
Herynek,	Ing.	Matouš	Cúth,	Jiří	Janík,	Ing.	Zde-
něk	Strakoš,	Ing.	Petr	Plička,	MUDr.	Oldřich	Je-
línek,	RehaYog,	s.	r.	o.,	MUDr.	Věra	Staňková,	
Pražské	 rezidence,	 s.	 r.	 o.,	MEICO	SYSTEM´S,	
s.	 r.	o.,	KAPRIAN	Services,	a.	 s.,	Novato	spol.	

 

 

NAšimi DlOUhODObými pARTNERy 
A SpONzORy JSOU:
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s.	 r.	o.,	Air	Vision	Technology,	 s.	 r.	o.,	 SOTIO,	
a.	 s.,	 Tower	Automotive	Czech	Republic,	 s.	 r.	
o.,	Vogelsand	CZ,	s.	 r.	o.,	Kocour	v	botách,	s.	
r.	o.,	Nadační	fond	Act	for	Others,	MANIFOLD	
GROUP,	 s.	 r.	 o.,	 Contract	management,	 a.	 s.,	
Spolek	dobrovolných	hasičů	Líšnice

SpOlUpRAcUJEmE S:
Za	střediska	v	Žamberku	děkujeme	OLÚ	Alber-
tinum,	který	nás	podporuje.	Také	spolupracu-
jeme	s	Domovem	pod	hradem	Žampach,	Péčí	
o	duševní	zdraví	a	organizací	CEDR.

NAši DObROVOlNÍci: 
Díky	dotacím	Ministerstva	vnitra	nám	pomoh-
lo	70	dobrovolníků.	Firmy	často	využívají	mož-
nosti	 spojit	 team	 building	 s	 dobrovolnickým	
dnem.	 Tuto	 nabídku	 využilo	 kolem	140	 spo-
lečností.	 Průměrně	 každý	 dobrovolník	 stráví	
prací	u	nás	6	hodin	za	den.	

Děkujeme	dobrovolníkům	ze	společností	čes-
ká	 spořitelna,	 Škoda	 Auto,	 Lego,	 z	 oblastní	
charity	Hradec	Králové,	a	mnohým	dalším.	

SpEciálNÍ záklADNÍ škOlU 
pODpORUJÍ: 
LEGO	PRODICTION	s.	r.	o.,	H	TEST	a.	s.,	DIBAQ	
a.	 s.,	 Ladislav	 Dědeček,	 Rudolf	 Ptáček,	 Aleš	
Růžička,	 Jan	Sysr,	Petr	Šperka,	VETERAN	CUP	
Letohrad,

BTTO,	El	lamíno	café,	CAPPA	2,	Sefír,	TEDDIES,	
TESTA,	 HUKOT	 cz,	 Agro	 Žamberk,	 CELAR	 LE-
TOHRAD,	 KONGO	 DISCO	 CLUB	 Letohrad,	 J+J	
FOGL,	HEJDUK	SPORT,	Jan	Smejkal	Truhlářství,	
Josef	 Chládek	 EuroOil,	 Via	 Assist	 Odtahová	
služba,	 Pavel	 Kormunda,	 Marie	 Vyhnálková,	
Jakub	 Doleček,	 MPM	 Trade,	 Fit	 studio-Lucie	
Letohrad,	BOBUN	COMPANY,	KTC	WOOD,	SK	
HOKEJBAL	 Letohrad,	 MIKA,	 HARTMAN	 CZ	 &	
SK	Prachovice,	Petr	Fiala,	David	Baier,	Město	
Letohrad,	Jan	Hejkrlík,	Crocodille	

přEhlED pROJEkTů: 
pROJEkTy UzAVřENé V ROcE 2018

NADAcE čESké SpOřiTElNy

integrujeme bezpečně – vybaveni pro chrá-
něnou dílnu
Klíčovou	 aktivitou	 projektu	 bylo	 vybavení	
chráněné	dílny.	Jedná	se	především	o	kance-
lářské	židle	a	šatní	skřínky	na	bezpečné	uscho-
vávaní	osobních	 věci	 a	pracovních	pomůcek.	
Dále	byla	zaměstnancům	poskytnuta	pracovní	
obuv.	Vybavení	bylo	vybráno	tak,	aby	vyhovo-
valo	lidem	s	postižením.

bezbariérový přístup k chráněným dílnám 
kopeček
Cílem	projektu	bylo	zbudování	bezbariérové-
ho	přístupu	k	chráněným	dílnám.	V	Bartošo-
vicích	 v	Orlických	horách,	 v	 zrekonstruované	

budově	 bývalého	 statku,	 provozujeme	 chrá-
něné	 dílny	 Kopeček.	 Najdete	 tady	 keramic-
kou,	tkalcovskou,	šicí,	košíkářskou	a	tiskařskou	
dílnu.	V	šicí	dílně,	kde	pracuje	8	zaměstnanců	
se	 zdravotním	 postižením,	 nebyla	 dodělána	
fasáda.	Tato	dílna	byla	díky	projektu	zateplena	
a	 následně	 byla	 postavena	nájezdová	 rampa	
k	 prvnímu	 patru	 budovy.	 Všechny	 dílny	 jsou	
tak	 zpřístupněny	 zaměstnancům	 bez	 ohledu	
na	jejich	zdravotní	omezení	a	stejně	tak	všem	
návštěvníků	 s	 pohybovým	 omezením.	 Chrá-
něné	dílny	jsou	nyní	kompletně	bezbariérové,	
přístupné	pro	každého,	kdo	chce	v	tomto	 in-
spirativním	místě	pracovat,	nebo	jej	navštívit.

kRálOVéhRADEcký kRAJ 
pODpOřil DEN OTEVřENých 
DVEřÍ NA kOpEčkU 2018
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miNiSTERSTVO kUlTURy 
pODpOřilO pOUTNÍ SlAVNOSTi 
V NERATOVě 2018

pARDUbický kRAJ

Rozvoj střediska integrace Sdružení Neratov 
v Žamberku
Díky	realizaci	projektu	bylo	zkvalitněno	praco-
viště	zaměstnanců	střediska	Sdružení	Neratov	
v	Žamberku.	Zejména	v	prostorách	zahradnic-
tví.	Díky	oplocení	pozemku	je	zabráněno	vstu-
pu	zvířat	na	pozemek	a	 je	 tak	chráněno	úsilí	
našich	 zaměstnanců	 o	 vypěstování	 kvalitní	
zeleniny	a	ovoce.	Reklamní	plochy,	které	byly	
v	 rámci	 projektu	 navrženy	 a	 vyrobeny	 nyní	
přilákají	 více	 zákazníků	 a	 především	 budou	
informovat	o	práci	lidí	s	postižením	a	činnos-
ti	Sdružení	Neratov.	Díky	kurzu	 zaměřenému	
na	znalost	pěstování	bylinek	jsou	nyní	naši	za-
městnanci	schopni	zákazníkům	podat	ucelené	
informace	 a	 pomoci	 s	 výběrem	 nejvhodněj-
ších	rostlin.	Byl	posílen	počet	asistentů	pro	za-
chování	individuálního	přístupu	k	zaměstnan-
cům	z	cílové	skupiny.	Jsou	tak	více	upevněny	
principy	sociálního	podnikání.	

Dokončení projektu Obnova zahradnictví 
v Albertinu – projekt sociálního zemědělství 
Sdružení Neratov, z. s.
Oproti	 plánovanému	 harmonogramu	 došlo	
v	 realizaci	 projektu	 ke	 zpoždění	 a	 dodatkem	
ke	 smlouvě	 byl	 posunut	 termín	 realizace	 na	
30.6.2018.	Díky	realizaci	projektu	došlo	k	vy-
tvoření	 zázemí	 pro	 všechny	 zaměstnance	
zahradnictví	 v	 Albertinu.	 Konkrétně	 byl	 vy-
budován	 zahradní	 slaměný	 domek,	 který	 za-
městnanci	nyní	využívají	nejen	během	sezony,	
ale	bude	k	dispozici	 i	během	zimy	pro	 různé	
činnosti	v	 rámci	 chráněné	dílny.	Významným	
bodem	zlepšení	pracovního	zázemí	bylo	poří-
zení	 separačního	 záchodu	 pro	 zaměstnance.	
Pro	 prodloužení	 vegetační	 sezony,	 možnost	
pěstování	sazenic	a	zejména	z	důvodu	nároč-
nějších	klimatických	podmínek	v	našem	regi-
onu	bylo	pro	nás	velice	důležité	zrekonstruo-
vat	původní	skleník	v	zahradnictví.	Došlo	tím	

i	 k	 celkovému	 zlepšení	 vzhledu	 zahradnictví,	
jelikož	původní	skleník	byl	v	dezolátním	stavu	
a	působil	velice	nevzhledným	dojmem.	

čSOb, a.s.

Spolufinancování průmyslové pračky pro 
chráněnou dílnu pradlenka
V	naší	chráněné	dílně	Pradlenka	byly	doposud	
dvě	 malé	 pračky,	 které	 už	 dosluhují,	 za	 po-
sledních	pár	měsíců	byly	opravované	šestkrát.	
Kvůli	častým	opravám	Pradlenka	nestíhala	své	
zakázky,	a	dostávala	se	do	velkých	finančních	
problémů.	Pradlenka	se	ocitla	v	ohrožení	a	její	
zavření	 by	 znamenalo	 ztrátu	 práce	 pro	 lidi	
s	postižením,	pro	které	je	toto	zaměstnání	ve-
lice	důležité.	Díky	nákupu	nové	pračky	je	nyní	
možné	dále	pokračovat	v	 činnosti	Pradlenky.	
Nový	 stroj	 umožní	 zaměstnancům	 s	 postiže-
ním	nadále	dělat	 to,	 co	mají	 rádi,	bez	stresu	
a	obav	o	své	zaměstnání.	Díky	automatickému	
dávkováni	a	14	kg	kapacitě	pračky,	práce	za-
městnanců	bude	ulehčena	a	budeme	schop-
ni	 omezit	 plýtvání	 energií	 a	 takto	 ušetřit	 na	
běžném	 provozu.	 Projekt	 prospěl	 především	
čtyřem	zaměstnancům	s	postižením	a	dvěma	
pracovním	asistentům.

miNiSTERSTVO zEměDělSTVÍ 
- NERATOV JAkO cENTRUm 
iNTEgRAcE ii
Cílem	 projektu	 „Neratov	 jako	 centrum	 inte-
grace	 II.“	 bylo	 vytvořit	 a	 rozvíjet	 podmínky	
pro	 přirozenou	 pracovní	 rehabilitaci	 a	 inte-
graci	osob	s	postižením	či	 jinak	sociálně	zne-
výhodněných,	a	to	tak,	aby	tyto	osoby	získaly	
standardní	 pracovní	 i	 sociální	 návyky	 a	měly	
šanci	 se	 začlenit	 do	 běžného	 života.	 Projekt	
svými	 cíli	 navazoval	 na	 předcházející	 úspěš-
ný	projekt	„Neratov	jako	centrum	integrace“,	
díky	němuž	se	podařilo	rekonstruovat	a	rozší-
řit	 několik	 chráněných	 pracovišti	 v	 Neratově	
a	Žamberku.	Díky	projektu	se	rozšířily	služby	
chráněných	 pracovišť	 Kuchyň	 a	 Pradlenka,	
které	svou	činností	servisně	podporují	všech-
na	střediska	Sdružení.	Pro	podporu	a	prezen-
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taci	venkovského	života	byla	v	uplynulých	le-
tech	pořádána	řada	kulturních	akcí.	Například	
řemeslné	 jarmarky	v	 chráněných	dílnách	Ko-
peček.

bURzA filANTROpiE – mÍT či 
NEmÍT SklENÍky

(Donátoři burzy filantropie: město lanš-
kroun, město letohrad, město Žamberk, 
pardubický kraj, iVEcO, konzum) 
Cílem	 projektu	 byl	 nákup	 dvou	 skleníků	 pro	
chráněné	pracoviště	zahradnictví	v	Žamberku.	
Smyslem	 projektu	 bylo	 dát	 práci	 a	 možnost	
seberealizace	 pěti	 handicapovaným	 lidem	
v	Pardubickém	kraji.	

pROJEkTy SchVálENé V ROcE 
2018 – REAlizAcE pRObÍhá

iNTEgROVANý REgiONálNÍ 
OpERAčNÍ pROgRAm

Specifický cíl: 4.1: posílení komunitně ve-
deného místního rozvoje za účelem zvýšení 
kvality života ve venkovských oblastech 
a aktivizace místního potenciálu
Název projektu: Rozšíření sociálního podniku 
Albertinum

a

OpERAčNÍ pROgRAm 
zAměSTNANOST

Název projektu: Rozšíření sociálního pod-
niku Albertinum Žamberk o vlastní výrobu 
občerstvení
Oba	 projekty	 byly	 podpořeny,	 realizace	 pro-
běhne	v	roce	2019

Projekt	od	počátku	předpokládal	souběh	více	
zdrojů	financování.	Realizace	zázemí	pro	výro-

bu	a	odbyt	surovin	prostřednictví	žádosti	o	in-
vestiční	 dotaci	 z	 IROP,	 a	 realizaci	 „startovací	
dotace“	určené	na	zavedení	a	stabilizaci	soci-
álního	podniku	a	nové	podnikatelské	aktivity	
na	trhu	prostřednictvím	dotace	z	OPZ.

Naše	 potřeba	 rozvoje	 sociálního	 podniká-
ní	 v	 Žamberku	 vznikla	 z	 důvodu	 nedostatku	
chráněných	 pracovišť	 v	 okolí	 a	 tím	 pádem	
neuspokojených	potřeb	cílové	skupiny	–	osob	
s	postižením,	kteří	mají	zájem	o	práci,	ale	za-
tím	 nezvládají	 práci	 v	 podmínkách	 běžného	
otevřeného	 pracovního	 trhu.	 Díky	 rozšíření	
současného	občerstvení	o	novou	aktivitu	získá	
práci	celkem	pět	osob	z	cílové	skupiny.

Nosnou	myšlenkou	tohoto	projektu	bylo	pro-
pojení	občerstvení	a	produkce	našeho	zahrad-
nictví,	 které	 působí	 také	 v	 areálu	 Albertina.	
Výsledkem	je	tedy	Fresh	juice	bar	a	následně	
výroba	 čerstvých	 svačinek	–	 salátů	a	oblože-
ného	pečiva.	

Již	v	přípravné	fázi	projektu	jsme	oslovili	i	po-
tenciální	 zákazníky	 pro	 rozvoz	 čerstvých	 sva-
činek.	Zájem	o	tuto	službu	nás	samotné	pře-
kvapil.	Vzhledem	k	tomu,	že	součástí	projektu	
je	i	nákup	automobilu	s	chladícím	prostorem,	
předpokládáme,	že	čerstvé	svačinky	budeme	
rozvážet	již	v	průběhu	července	nejen	do	na-
šich	provozů.	

NADAcE čESké SpOřiTElNy – 
fOND pODNikAVOSTi

projekt Společenský dům – projekt byl za-
hájen
Nový	společenský	dům	bude	sloužit	pro	pořá-
dání	svatebních	oslav,	školení,	kulturních	akcí	
a	setkání,	při	 jejichž	přípravě	a	vlastním	prů-
běhu	se	mohou	uplatnit	zaměstnanci	Sdruže-
ní	ze	všech	středisek.

čSOb, a. s.
Spolufinancování	 vybavení	 chráněné	 dílny	
střediska	Naděje	a	chráněných	dílen	Kopeček
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Spolufinancování	praček	a	sušičky	pro	chráně-
né	bydlení	Domov

miNiSTERSTVO zEměDělSTVÍ
centrum integrace v Neratově

Projekt	je	součástí	dlouhodobé	strategie	Sdru-
žení	Neratov,	 jež	 se	 zaměřuje	 na	 rozvoj	 hor-
ské	vsi	Neratov	a	jejího	nejbližšího	okolí	coby	
vzorového	 místa	 pro	 přirozený	 způsob	 inte-

grace	osob	se	zdravotním	postižením	či	 jinak	
sociálně	 znevýhodněných.	 Cílem	 projektu	 je	
proto	nadále	zlepšovat	pracovní	prostředí	pro	
osoby	s	postižením	v	Neratově	a	vytvářet	další	
pracovní	místa,	 která	by	 jednak	nabídla	 pra-
covní	uplatnění	dalším	nezaměstnaným	han-
dicapovaným	lidem	v	regionu	a	jednak	by	díky	
prodeji	výrobků	a	služeb	těchto	zaměstnanců	
měla	pozitivní	dopad	na	rozpočet	a	dlouhodo-
bou	udržitelnost	celého	projektu.

hOSpODAřENÍ 2018
náklady 67536

spotřebované	náklady	a	služby 28559

změna	stavu	zásob 41

osobní	náklady 36072

daně	a	poplatky 91

jiné	provozní	náklady 815

odpisy	a	opravné	položky	provozních	nákladů 1944

poskytnuté	příspěvky 14

výnosy 70227

tržby	z	prodeje	výrobků,	zboží	a	služeb 36693

přijaté	příspěvky	a	dany 2517

provozní	dotace 28477

jiné	ostatní	výnosy 2540

hospodářský výsledek 2691

Údaje	jsou	uvedeny	v	tisících	Kč
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aktiva 65893

dlouhodobý	nehmotný	majetek 107

dlouhodobý	hmotný	majetek 68545

dlouhodobý	finanční	majetek 15

Oprávky	k	dlouhodobému	majetku -18672

dlouhodobý	majetek	celkem 49995

zásoby 1559

pohledávky 7598

krátkodobý	finanční	majetek 6459

jiná	aktiva 282

krátkodobý	majetek	celkem 15898

pasiva 65893

vlastní	jmění 29916

hospodářský	výsledek 2691

nerozdělený	zisky	z	minulých	let 5824

vlastní	zdroje	celkem 38431

dlouhodobé	závazky 9454

krátkodobé	závazky 17388

jiná	pasiva	celkem 620

cizí	zdroje	celkem 27462
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JAk TO S Námi bUDE Dál? 
Naše	práce	zdaleka	nekončí.	V	plánu	máme	spoustu	dalších	věcí.	Je	to:
1.	 výstavba	nové,	bezbariérové	školy	
2.	 vytvoření	denního	stacionáře	a	sociálně	terapeutických	dílen	
3.	 zrekonstruování	budovy	u	autobusové	zastávky
4.	 vybudování	společenského	domu	
5.	 zlepšit	technické	zázemí	pro	provoz	a	údržbu	našich	středisek
6.	 dokončit	rekonstrukci	bartošovického	Kopečku
7.	 rozšířit	poutní	dům
8.	 zřídit	křížovou	cestu	v	lese	za	kostelem
9.	 postavit	informační	centrum
10.	 obnovit	Jánský	most	přes	Divokou	Orlici	

Co	z	výše	uvedeného	budeme	moci	představit	ve	výroční	zprávě	2019?	

VýROk AUDiTORA
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