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Slovo předsedkyně
Milí příznivci, zaměstnanci a přátelé našeho sdružení, 

čas utíká jako voda a přichází ten moment na vydání naší další výroční zprávy. A my žasneme nad tím, kolik toho 
máme za uplynulý rok za sebou. Připomínáme si všechny události, ať už příjemné, tak i ty, které nám přidělaly nejednu 
vrásku. Ale v životě to tak chodí. 

Jeden by nevěřil, že v tak malé vesničce, jakou Neratov je, máme pořád co dělat a vylepšovat. Za což jsme rádi, protože 
nás to žene kupředu a nehrozí, že bychom usnuli na vavřínech. Díky každoročnímu zvyšujícímu se počtu poutníků, 
turistů a různých návštěv máme možnost provozovat hospodu, obchod, jídelnu a ubytování. To jsou zároveň naše 
chráněné dílny, ve kterých můžeme zaměstnávat lidi s postižením. Těm tak poskytneme domov a práci. A naučíme 
je žít samostatnějším životem. Čímž se plní to, proč jsme Sdružení Neratov, z. s. před 28 lety zakládali. Nebudovali 
a nikdy nebudeme obnovovat Neratov pro postižené. Vše, co tu děláme, vytváříme společně s nimi. 

Děkuji všem, kdo se na rozvoji našeho krásného místa podílí – zaměstnanci, dobrovolníci, podporovatelé, sponzoři, 
přátelé, známí, rodiny, členové Klubu neratovských andělů. Je to společné dílo nás všech. 

Jana Němcová, 

předsedkyně Rady spolku
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O Sdružení Neratov, z. s. 
Poslání
Sdružení Neratov, z. s. pomáhá lidem s postižením a společně s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu 
života do kdysi vysídlené vesnice.

Základní údaje
Sdružení Neratov, z. s. vzniklo 11. září 1992. Tehdy šlo o občanský spolek. Od roku 2016 má sdružení nové stanovy 
a jeho právní forma se změnila na zapsaný spolek. Od svého počátku jde o nestátní, nepolitické a nezávislé 
společenství. Jeho cílem je obnova poutního místa, návrat života do kdysi vysídlené vesnice a pomoc postiženým či 
znevýhodněným dětem i dospělým. 

Stručná historie Sdružení Neratov, z. s. 
1992 – Sdružení Neratov vzniká jako společenství lidí, kteří chtějí obnovit poutní místo a navrátit život do vysídlené 

obce Neratov. V této době zde žili tři stálí obyvatelé.

1993 – Do Neratova se stěhují první rodiny, které ke svým vlastním dětem přibírají i další do pěstounské péče. 
Sdružení nakupuje a opravuje první budovy v Neratově. 

1996 – Dochází k prvnímu setkání původních německých obyvatelů, vysídlených po roce 1945, a jejich potomků. 

1998 – Vzniká chráněné bydlení pro dospělé s lehkým a středním mentálním postižením – Domov. 

1999 – Sdružení kupuje budovu bývalého statku v sousedních Bartošovicích. Původně zde měla být farma, později se 
zde vybudovaly chráněné dílny Kopeček. 

2001 – Dokončení rekonstrukce sídla Sdružení – budovy bývalé neratovské školy. V ní vzniká i obchod. Jeho otevření 
je dalším krokem ve snaze pomoci lidem s postižením žít „normální“ a samostatný život. 

2002 – Vzniká chráněná dílna Kuchyň. Začíná stavba nového domu pro chráněné bydlení. 
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2003 – Založení Klubu neratovských andělů. V průběhu roku je dokončena oprava průčelí kostela a 19. září poprvé 
tlučou nové kostelní zvony, přesná replika těch původních. 

2004 – Na stráni pod kostelem je z ovocných stromů z původního místního genofondu vysazen Sad smíření. Za jeho 
vznik vděčíme Výzkumnému ústavu šlechtitelskému a ovocnářskému Holovousy, jenž původní genofond 
uchoval. 

2005 – Sdružení nakupuje restauraci a hotel Lilie. Z restaurace je dnes Neratovská hospoda, hotel je přeměněn na 
chráněné bydlení. Stavíme dětské hřiště. 

2006 – Kolaudujeme budovu chráněného bydlení a statek v Bartošovicích (Kopeček). Začínáme uvažovat 
o znovuvybudování pěší lávky do Polska, která v Neratově kdysi stála. Díky spolupráci s Diecézní charitou 
Hradec Králové začínáme nabízet ubytování v rekreační Chatě Neratov. 

2007 – Otevíráme chráněné dílny Kopeček – tkalcovskou a keramickou dílnu. 

2008 – Po třech letech práce je dokončena střecha na kostele. Vzniká úklidová a zahradnická chráněná dílna Naděje. 
Na Kopečku přibývá třetí chráněná dílna, košíkářská. 

2009 – Kostel dostává novou dlažbu a kúr. Začínáme se stavbou zahradnického areálu pro Naději. Obchod se 
přesunuje z budovy bývalé školy do „Šarika“ k silnici, kam historicky patří. 

2010 – Pokračujeme v opravě kostela, je vybudováno vstupní schodiště. Postupuje i stavba zahradnického areálu, 
chráněná dílna Naděje už používá skleníky, záhony a zahradní domky. Sdružení slaví 18 let své existence. 

2011 – Oslavujeme 350. výročí ustavení poutní tradice v Neratově. V kostele se zabydluje nová neratovská Madona, 
která nahrazuje původní, ztracenou sochu. Zakládáme šestou chráněnou dílnu, Pradlenku. 

2012 – Sdružení slaví 20 let činnosti. Slaví také úspěch v Ceně sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Naše 
chráněné dílny získávají certifikát Práce postižených. 

2013 – Na Kopečku otevíráme obchod s našimi výrobky. Chráněná šicí dílna, která byla spojena s tkalcovskou, 
dostává své vlastní prostory. 
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2014 – V Bartošovicích otevíráme základní speciální školu pro děti s postižením. Daří se nám zvyšovat počet 
zaměstnanců s postižením. Na konci roku jich bylo již 61. 

2015 – V areálu léčebného ústavu Albertinum v Žamberku otevíráme novou chráněnou dílnu, Občerstvení 
u Neratovských. Lidé s postižením tu připravují kávu a chlebíčky, obsluhují zákazníky a roznáší nákupy na 
pokoj imobilním pacientům. Od dosavadního nájemce přebíráme do své správy neratovskou hospodu. 

2016 – Z celkových 154 zaměstnanců se na naší činnosti podílí 114 osob s postižením. Znovuotevíráme 
rekonstruovanou hospodu. Obchod je přestěhován vedle hospody. Žamberecká dílna se rozrůstá o montážní 
dílnu a plánujeme zde zahradnictví. 

2017 – Přibývá nám chráněná dílna v Králíkách. Lidé s postižením zde montují součástky do jističů pro regionální 
firmu OEZ. Česká spořitelna nás podpořila kampaní „Když ve vás někdo věří, dokážete víc“ a připravila krásný 
a úspěšný reklamní spot. 

2018 – V Sadu smíření začínáme budovat malé hospodářství. Prozatím zde máme králíky, slepice, holuby a andulky. 
Při poutních slavnostech je ke vzpomínce na nedožité 85. narozeniny vysazena lípa Olgy Havlové. Podařilo 
se nám opravit průčelí kostela, zprovoznit přístup do věží, do jedné z nich umístit zvony a na věže dát barokní 
báně. 
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Organizační struktura: 

Rada spolku Revizní komise Vedení středisek

Jana Němcová (předsedkyně rady Spolku) Lucie Šislerová Chráněné bydlení Domov: Klára Kadlecová

Romana Bukáčková Jiří Netík Pradlenka, Zahradnictví: Marie Malíková

Bronislava Havlíková Pavel Rezek Chata Neratov: Jaro Paulik

Antonín Nekvinda Kuchyň: Patricie Vítová

Dominik Malík
Hospoda: Jiří Křesťan (do: 30. 9. 2019),  
Marie Barvínková (od: 1. 10. 2019)

Josef Suchár Naděje (montáže, úklid): Lenka Kalvachová

Andreas Weiser Naděje (údržba): Pavel Gramblička

Obchod: Petra Stárková 

Kopeček: Romana Bukáčková

Albertinum: Klára Motlová

Králíky: Dagmar Pejcharová

Denní stacionář Lávka: Olga Horáková 
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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

Najdete nás na:
https://www.neratov.cz/, http://kopecek.neratov.cz, https://www.zakladniskolaspecialnineratov.cz/, https://
chataneratov.webnode.cz/

Přidejte se k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/sdruzenineratov/ 

Máme vlastní měsíčník Nově v Neratově:

Pokud chcete vědět nejzajímavější shrnutí událostí za každý uplynulý měsíc, stačí napsat na nove@neratov.cz. 
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Chráněné dílny Sdružení Neratov, z. s. 
Chráněné dílny, provozované Sdružením Neratov, zaměstnávají lidi s různými typy postižení. V našich dílnách pracují jak 
uživatelé z neratovského chráněného bydlení, tak i lidé ze širokého okolí. Pro každého se snažíme najít takové uplatnění, 
které odpovídá jeho schopnostem a zájmům. V případě potřeby upravujeme délku pracovní doby či vypomáháme 
s odvozem a ubytováním. 

Jste přímo vy nebo někdo ve vašem okolí znevýhodněný na trhu práce? Podívejte se, jestli by vám vyhovovala některá 
z námi nabízených pracovních pozic! 
https://www.neratov.cz/prace-u-nas/

Neratov
Kuchyň

Funguje od roku 2002 a patří tak mezi nejstarší neratovská chráněná pracoviště. Sídlí v přízemí hlavní budovy Sdružení. 
Poskytuje celodenní stravování uživatelům chráněného bydlení, zaměstnancům sdružení, rekreantům i zájemcům z řad 
návštěvníků a obyvatel sousedních vsí.

Naděje (úklid, montáže, zahradnictví) 

Vznikla v roce 2008 a její pracovníci v Neratově zabezpečují úklid vnitřních prostor zdejších objektů, starají se o poutní 
místo a údržbu zeleně, pěstují zeleninu a v zimě odklízejí sníh. Pro společnost Assa Abloy zajišťují drobné montážní práce. 

„Jsou šikovní a pečliví. Nejdřív nám do klíčů a do sáčků jen dávali malé barevné rozlišovače, ale teď nově ještě plní bubínky 
kolíky a dorazem. Jde o patentované řešení FAB 200 RSG a my jsme rádi, že celková montáž tak vychází ekonomicky lépe 
a vůbec je to taková hezká spolupráce, sami si pro to jezdí a my je nemusíme ani moc kontrolovat,“ Martina Nosková, 
plánovačka výroby Assa Abloy 
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Hospoda

Neratovská hospoda sídlí pod kostelem v budově u silnice v nově rekonstruovaných prostorách. Nabízí 40 míst 
a další prostor na přilehlé terase. Pro své hosty připravuje stálé i denní menu a zajišťuje také pořádání rodinných oslav 
a akcí. Hospoda funguje v chráněném režimu, v kuchyni i při obsluze tu našli práci lidé s postižením.

Pradlenka

Funguje od 1. dubna 2011. Pere, mandluje a žehlí nejen pro potřeby neratovského sdružení, ale také pro chalupáře, 
jednotlivce nebo okolní firmy. 

Obchod

Obchod v Neratově funguje již od roku 2001. Jsme vděční za to, že se nám ho daří provozovat již téměř 20 let. Nyní 
sídlí ve stejném objektu jako hospoda. Od roku 2013 je v režimu chráněného pracoviště. Kromě tradiční nabídky 
smíšeného zboží nabízí i neratovské suvenýry, výrobky chráněných dílen a neratovské pivo Prorok. 
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Bartošovice v Orl. horách
Kopeček

Řemeslné chráněné dílny Kopeček sídlí ve zrekonstruované budově bývalého statku. Sdružují dílnu košíkářskou, 
keramickou, tkalcovskou a šicí. Na Kopečku je také obchod s našimi výrobky. 

Více informací najdete na: http://kopecek.neratov.cz

Žamberk
V areálu léčebného ústavu Albertinum bylo v roce 2015 otevřeno Občerstvení u Neratovských.

V bufetu pracují lidé s postižením, kteří rovněž zajišťují donášku zboží imobilním pacientů Albertina až na pokoj. Ve 
zdejší bývalé knihovně vznikla montážní dílna a hendikepovaní obnovují i zahradnictví, které také náleží tomuto 
areálu.
„Sdružení Neratov, z. s. působí v areálu organizace Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk od roku 2015 na 
základě vzájemné oboustranné dohody, na níž rozvíjí svoji sociálně – hospodářskou činnost. Jedná se zejména 
o zajištění pracovních příležitostí a činností pro občany České republiky, kteří jsou hendikepování z různých důvodů na 
trhu práce, čímž jim pomáhají zajišťovat nejen finanční prostředky pro svoji obživu, ale i pro zdvižení jejich vlastního 
sebevědomí být užitečným pro naši společnost. Sdružení Neratov, z. s. našlo zázemí postupně v létech 2015 – 2017 
v nevyužívaném prostoru občerstvení, knihovny pro pacienty a v zahradě Albertina. Tím zajistili nejen vhodné prostředí 
pro své klienty včetně jejich sociálního začlenění, ale pro organizaci, Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, 
zajistili prostřednictvím své činnosti chybějící služby pro pacienty, klienty a jejich návštěvy, zaměstnance léčebného 
ústavu tolik chybějící služby doplňkového občerstvení. Jedná se zejména o provozování občerstvení s pestrou 
nabídkou občerstvení, tisku a drogistického zboží. Dále o velmi ceněnou roznáškovou službu drobných nákupů ze 
svého sortimentu po lůžkových odděleních, péči o zahradu v areálu, včetně vzkříšení bývalého zahradnictví, co by 
návrat k prapůvodnímu záměru využívání práce na zahradě k rehabilitačním účelům a sociálnímu začleňování. Vedení 
Albertina si vzájemné spolupráce váží a je nesmírně spokojeno s jejím udržováním a postupným rozvíjením. Kladné 
ohlasy pacientů a klientů i zaměstnanců jsou pro toto nesporným důkazem.“

Ing. Vladimír Fabián, vedoucí útvaru hospodářské správy
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Králíky
Chráněné pracoviště v Králíkách jako jediné chráněné pracoviště v tomto okrese dává možnost pracovního 
uplatnění hendikepovaným i z této oblasti. Ne všichni totiž mohou dojíždět do Neratova. Montážní dílna zde sídlí 
ve zrekonstruované budově tzv. evropského domu. Zaměstnanci zde montují součástky do jističů pro regionální 
firmu OEZ. 

„Vážení, tímto vyjadřuji jménem města Králíky podporu existenci Vámi provozovaného chráněného pracoviště ve 
městě. Vznik chráněného pracoviště přispěl pozitivně k řešení situace místních obyvatel se změněnou pracovní 
schopností v jejich umístění na trhu práce. Navíc mimo zlepšení ekonomické situace Vašich zaměstnanců (tj. místních 
obyvatel) považuji za významný také přínos pro jejich rozvoj a pro udržení jejich pracovních návyků. Bez existence 
Vámi provozovaného chráněného pracoviště by část místních obyvatel byla s vysokou pravděpodobností mezi 
nezaměstnanými. Vaše působení ve městě přináší efekt jak pro jednotlivce, tak pozitivně ovlivňuje i celkové sociální 
klima ve městě, což osobně velmi oceňuji.“

 Ing. Václav Kubín v. r. starosta

Přijďte nás poznat blíž… 
A navštivte nás v přímo v Neratově. Tento kdysi zapadlý kout na hranici s Polskem má co nabídnout. Hlavním 
turistickým a poutním cílem je zrekonstruovaný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Průčelí a věže mají 
stejnou podobu, jako v době jeho výstavby. Unikátní je prosklená střecha ve tvaru kříže. A protože se nikdy nezavírá, 
návštěvníci rádi využijí příležitosti navštívit jej i v noci. Máme ubytování, proto si není třeba dělat starosti s nočním 
cestováním. V hospodě, kde si dáte výborný oběd, ochutnáte i místní pivo Prorok. Toho si lze nakoupit i na zpáteční 
cestu v obchodě. V sortimentu je spousta dalších neratovských suvenýrů a výrobků chráněných dílen. Od jara do 
podzimu si lze v našem zahradnictví vybrat libovolnou rostlinu nebo tradiční druhy ovoce a zeleniny. Bylo by chybou 
opomenout obchod na Kopečku v Bartošovicích, kde je rozličná nabídka produktů z tamějších dílen. Cesta na Žamberk 
vybízí k zastavení v léčebném ústavu Albertinum. Zde provozujeme Občerstvení u Neratovských. Bufet nabízí lahodný 
čaj, kávu, domácí limonádu i něco do žaludku. Doporučenou denní dávku vitaminů dodá čerstvě vymačkaná šťáva 
z nového fresh baru. Vaše návštěva jakéhokoliv pracoviště přispěje k rozvoji našich chráněných dílen a pomůže lidem 
s postižením. A vy si užijete krásný výlet v srdci Orlických hor. 
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Sociální služby Sdružení Neratov, z. s. 
Sociální služby provozujeme pro dospělé s lehkým a středním mentálním postižením. Aby byly naše služby 
komplexní, založili jsme také speciální základní školu pro postižené děti. V každé sociální službě nám jde především 
o rozvoj schopností a dovedností našich svěřenců. Razíme zásadu, že i postižení mohou žít v rámci svých možností 
plnohodnotný život. 

Chráněné bydlení Domov
Chráněné bydlení Domov v Neratově funguje od roku 1998. Máme dvě budovy; Sedmikrásky a Lilie. Ubytování je 
skupinového typu. Kapacita služby je 25 míst. Uživatele učíme základní činnosti potřebné ke zvládání každodenních 
povinností. Doprovázíme je k lékaři a pomáháme v jednání s úřady. Tato cílová skupina je velmi náchylná např. 
k finančnímu zneužití, proto pomáháme i s exekucemi atd. Těší nás, když se některým uživatelům podaří osamostatnit 
se a jít žít vlastní život. To je pro nás znamení, že děláme naši práci správně. 
Chcete vědět více informací? https://www.neratov.cz/lide-s-postizenim/chranene-bydleni/

Denní stacionář Lávka
Denní stacionář Lávka funguje při Sdružení Neratov od 1. září 2019. Jde o ambulantní sociální službu, která je zde 
pro lidi se sníženou soběstačností z důvodu kombinovaného, mentálního a zdravotního postižení. Ve spolupráci a na 
základě individuálního přístupu rozvíjíme a upevňujeme jejich osobní, sociální, sebeobslužné a pracovní schopnosti.
Chcete vědět více informací? https://www.neratov.cz/lide-s-postizenim/denni-stacionar-lavka/

Základní škola speciální Neratov
Naše Základní škola speciální Neratov je určena pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením a žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami. Škola sestává ze třech tříd a vzdělává se zde 20 dětí. Svůj provoz zahájila 1. září 
2014. Sídlí v rekonstruované budově v obci Bartošovice v Orlických horách.
Chcete vědět více informací? https://www.zakladniskolaspecialnineratov.cz/
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Naše činnost v roce 2019
Rozsah působení Sdružení Neratov, z. s. je velmi široký a různorodý. Patří sem pomoc postiženým lidem, obnova 
poutního místa, pořádání akcí a turistický servis celé vesnice. A i když by se mohlo zdát, že každá činnost je 
samostatným odvětvím, není tomu tak. Vše, co se zde děje, je vzájemně propojeno. Neratov neobnovujeme pro to, aby 
měli postižení zázemí. Naši vesnici si budujeme společně a za pomoci postižených. Díky nim provozujeme chráněné 
dílny, které zároveň slouží jako servis pro poutníky. Lidé s hendikepem zde žijí a Neratov je pro ně místem, kde mají 
přátele, práci a domov. 

Chráněné dílny a sociální projekty
Rozvoj chráněných dílen je naší prioritou. V tom nám pomáhají jednotlivci, velké firmy i nadace. Za což velmi 
děkujeme. V loňském roce byla díky programu ČSOB pomáhá regionům - Jaro 2019 pořízena nová keramická pec 
do chráněných dílen na Kopečku. ČSOB je dlouholetým podporovatelem Sdružení Neratov. Kopeček byl podpořen 
v dalším rozvoji i individuálním darem. Stejným dílem pak byla podpořena chráněná dílna Naděje, která mohla pořídit 
například nové výkonné vysavače. V rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme, podpořilo Tesco nákup dvou 
poloprofesionálních praček do chráněné dílny Pradlenka. Pan ředitel rychnovského Tesca pak prádelnu navštívil 
osobně a obdaroval ji navíc i velmi potřebnou žehličkou. Nadace Agrofert podpořila denní stacionář Lávka. Tato 
ambulantní sociální služba v regionu zcela chyběla. Vznik této služby byl reakcí na poptávku rodičů žáků vycházejících 
ze speciální školy a rodin z blízkého okolí. Momentálně se starají o tyto uživatele doma, bez možnosti je v dostupné 
vzdálenosti umístit do podobného zařízení. S jejich pomocí byla tato sociální služba vybavena například edukační 
kuchyňkou včetně nezbytného vybavení. Kaufland se zaměřuje především na chytrá a ekologické řešení při rozvoji 
regionů. S jeho přispěním byly v Neratově u hospody a u pivovaru nainstalovány dva stojany s nabíječkami pro 
elektrokola. Již nyní se těšíme na letošní cyklistickou sezonu. Projekt Škoda Auto, a. s. umožnil dokončení opěrné 
zdi a chodníku k nájezdové lávce, která zpřístupní horní patra budovy řemeslných chráněných dílen. Neočekávaným 
přínosem pak bylo rozšíření projektu i o nové základy pro košíkářskou dílnu, které přímo na opěrnou zeď navazují. 

Absolvovali jsme též různá školení pro zdokonalení produktů a služeb. V žambereckém Albertinu jsme připravili v rámci 
grantu Pardubického kraje školení pro pracovníky zahradnictví. Jeho náplní bylo bližší seznámení se s produkty, které 
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sami v tomto zahradnictví pěstujeme – bylinky a menší ovocné keře. Pracovníci se dozvěděli základní informace 
o využití bylinek v léčitelství nebo kuchyni. Dalších pět pracovních míst vyhrazených pro osoby s postižením jsme 
mohli nabídnout díky novému středisku – baru čerstvých šťáv Veselá Albertýna. Ten rozšířil stávající bufet Občerstvení 
u Neratovských. A protože máme hned vedle zahradu, do šťáv využíváme v maximální možné míře suroviny právě 
odsud. Sortiment obchodu v Neratově se rozrostl o suvenýry s neratovskou tematikou – čokolády nebo limonády. 

Podporujeme i sociální projekty v okolí. Zapojili jsme se do Tříkrálové sbírky, která byla zaměřena na podporu 
zaměstnávání osob s postižením v Neratově, Běhu naděje konaným při Poutních slavnostech nebo Potravinových 
sbírek. Podařilo se nám úspěšně obhájit certifikát Práce postižených. Obec Bartošovice v Or. h. prostřednictvím dotace 
Královéhradeckého kraje podpořila činnost našeho obchůdku. V průběhu roku 2019 bylo dosaženo v rámci programu 
Centrum integrace v Neratově v projektu Ministerstva zemědělství těchto dílčích cílů v rámci průběhu projektu: rozšířili 
jsme spektrum činností v žambereckém zahradnickém areálu a díky rozšíření nabídky ovoce, zeleniny a bylin byl 
roce 2019 rozšířen provoz Občerstvení u Neratovských v Žamberku o výrobu čerstvých šťáv a vlastní výrobu svačin. 
Dokončilo se zázemí pro chráněnou dílnu Naděje v Neratově, provedla se oprava stodoly a technologického zázemí. 
Byla zrealizována výstavka malých hospodářských zvířat v Neratově v sadě. Tato expozice zde byla umístěna od jara do 
podzimu a prostřednictvím informačních tabulí se návštěvníci dozvěděli základní informace o vystavených plemenech. 
V rámci poutních slavností, jarmarků řemeslných dílen a dalších akcí v průběhu sezony byl návštěvníkům umožněn 
kontakt s poníky, zájemci byli seznámeni se základy péče o koně a dozvěděli se o jejich životě a komunikaci s nimi. 
V areálu zahrady Základní školy speciální Neratov mohou od loňského roku žáci školy i děti z místní mateřské školy 
pečovat o dvě mladé kozy. Jejich prostřednictvím je dětem umožněn blízký kontakt s přírodou a učí se zodpovědnosti 
v péči o svěřená zvířata. Byla dokončena stavba nájezdové lávky ve středisku Kopeček v Bartošovicích v O. h. Započala 
tak i dostavba původně zdemolovaného statku. V nových prostorách bude umístěna košíkářská dílna a další podpůrné 
provozy pro řemeslné dílny. Pro propojení nabídky různých středisek a rozvoj obce probíhá od roku 2019 stavba 
společenského domu v Neratově. Podpořená střediska zde naleznou další odbyt pro své služby (catering, výzdoba, 
prodej řemeslných výrobků, úklid, apod.). V roce 2019 proběhl také další rozvoj sociálních služeb. Byl otevřen denní 
stacionář v Bartošovicích v O. h. Dochází tak k propojení naší speciální školy a chráněných dílen (zejména řemeslné 
dílny na Kopečku, přímo podpořené tímto projektem), které i klientům denního stacionáře nabízí možnosti pracovního 
uplatnění v rámci pracovní rehabilitace. Byl vybudován a zprovozněn nový Jánský most přes Divokou Orlici. Jedná se 
o další významný krok v obnově zcela vysídlené pohraniční vesnice.
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Lidé s postižením
Uživatelé z chráněného bydlení pracují v chráněných dílnách 
a také pomáhají při kulturních akcích. Kromě svých povinností mají 
samozřejmě čas i na zábavu. A tak si ze začátku roku užili ples, který 
chráněné bydlení pořádá společně se speciální školou, jezdili na 
výlety a dokonce si zasoutěžili na olympiádě pro hendikepované. Ta 
se konala v Praze za účasti 18 týmů z celé republiky a naši uživatelé si 
odvezli bronzovou medaili z přetahované. Výbor dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové nám poskytl finanční dar, abychom mohli pro uživatele 
z chráněného bydlení na Sedmikráskách pořídit novou kuchyň. Nyní 
máme krásnou bílou kuchyň včetně nových vestavných spotřebičů. 
Pravidelné nácviky vaření v rámci nabytí dovedností vedoucích 
k samostatnosti se tak staly mnohem příjemnějšími. 

Minulý rok jsme spustili novou sociální službu, denní stacionář Lávka. 
Ten má své zázemí v nynější budově speciální základní školy a jeho 
cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu 
zdravotního či mentálního postižení. 
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Petrův příběh

Petr dokončil v červnu studium tříleté praktické školy v Janských Lázních. Od narození trpí lehkým autismem. Ve škole 
v Janských Lázních získal kromě vzdělání a dobré party i oporu v paní Janě – vedoucí školního kiosku a asistentce 
vychovatelky. Paní Jana byla pro Petra oporou a pomáhala mu řešit složité situace. Do Neratova Petra poslala škola na 
praxi v rámci projektu Praxe bez bariér. Petr absolvoval vstupní lékařskou prohlídku, prohlédl si Neratov a následoval 
první přijímací pohovor s neratovským týmem odborníků – přítomna byla koordinátorka projektu, personalistka 
i vedoucí stravování. Právě práci v kuchyni si vybral Petr pro svoji praxi. Na závěr pohovoru podepsal Petr svoji první 
pracovní smlouvu! Celý zářil radostí, vždyť bude na praxi a ještě si přivydělá! Po odpoledním odpočinku vyrazil za 
kolegy z chráněného bydlení – s těmi se bezprostředně seznámil při společném obědu. David a další k němu přicházeli 
a k jeho překvapení mu podávali přátelsky ruku… Petr pookřál, když uviděl v chráněném bydlení bubínky. Sám totiž 
vlastní bicí soupravu a těší se na budoucí hudební spolupráci s neratovskými… Petr u nás bude již téměř rok. Za tu dobu 
se stal právoplatným členem naší neratovské party. A rozvíjí i svůj hudební um, který předvedl na vánočním setkání 
zaměstnanců. 

Speciální škola
Děti se po celý rok pilně učí. My máme z jejich pokroků velkou radost. Pro snadnější průběh výuky nám loni přibyla 
didaktická pomůcka – ručně vyřezávané figurky zvířátek. Děti se teď názorně naučí, jak zvířata vypadají, kde žijí nebo 
jaká je jejich potrava. Za tuto pomoc děkujeme rodinné firmě Sůva z dříví a hokejbalistům z Letohradu, kteří nám 
předali potřebnou částku k nákupu dřevěných zvířátek. Již poněkolikáté prožily úžasně zábavné dopoledne ve SKiPi 
Funparku Letohrad. Další částí roku, na kterou se děti těší, jsou prázdniny. Ale ne proto, že je volno. Těší se na letní 
školu v přírodě, kdy stráví 14 dní v Neratově se svými spolužáky a kamarády z dalších škol. 

Stavíme novou školu…
Důvodů pro výstavbu nové budovy je hned několik. Tím nejpalčivějším je, že stávající škola není bezbariérová. 
Uvolněné prostory původní budovy budou přeměněny na denní stacionář a sociálně terapeutické dílny. Doplníme tak 
chybějící mezičlánek v sociální službě. Stavba nové školy začala na jaře v roce 2019 a na konci roku jsme měli hrubou 
stavbu i střechu. Práce tak mohou plynule pokračovat i v zimě. Pěvně věříme, že se nám s novým se školním rokem 
2020 podaří školu otevřít. Se stavbou nové školy velmi pomáhá Královéhradecký kraj v rámci projektu: Výstavba nové 



18

budovy speciální školy a odlehčovací služby pro děti s postižením v Bartošovicích v Orlických horách

Cílem projektu je stavba nové budovy speciální školy a prostor pro odlehčovací službu. Bude vybudována nová, 
přízemní, bezbariérová škola, kde budou i prostory pro družinu. Momentálně sídlí Základní škola speciální Neratov 
v provizorních, pronajatých prostorách, prvního patra obecní školy. Žáci mohou užívat pouze tři třídy, chybí zde školní 
družina, relaxační (odpočinková místnost) a místnost na terapie (fyzioterapie, klinická logopedie). Vzhledem k umístění 
v prvním patře obecní budovy je zde obtížná manipulace s nepohyblivými žáky. Jelikož vzděláváme převážně žáky 
s těžkým kombinovaným postižením a po pěti letech provozu školy se výrazně zvýšil počet dětí a zájem nadále 
vrůstá, jsou pro nás momentální prostory již nedostačující. Ve stávající budově není možná půdní vestavba ani jiná 
přístavba. V okolí dle referencí a poptávky rodičů zcela chybí odlehčovací služba pro tuto cílovou skupinu dětí a za 
současného stavu bohužel nejsme schopni tuto poptávku uspokojit. Uvědomujeme si, že paradoxem dnešní doby je, 
že se vzrůstající kvalitou lékařské péče, lepší diagnostikou a kvalitou prenatální péče, přibývá dětí s různými druhy 
postižení, která jsou bohužel čím dál závažnější, a pro rodiny je velmi těžké zvládat náročnou péči. Nově vznikající 
služby se stanou součástí nabídky sociálních služeb pro děti s kombinovaným postižením při Základní škole speciální 
Neratov. Doplníme tak chybějící článek mezi školou a chráněným bydlením a chráněnými dílnami Sdružení Neratov.

Chcete nám pomoci se stavbou nové školy? Její stavba je finančně náročná, ale i díky vám jsme se do ní mohli pustit. 
Máme vyhlášenou veřejnou sbírku. Přispět můžete na čísle účtu: 30015-1242345399/0800. Děkujeme! 

Kulturní a charitativní akce
V loňském roce proběhly jak akce tradiční, tak akce, které se konaly poprvé či jednorázově. Mezi stálice patří lednový 
Tříkrálový koncert. Během Tříkrálové sbírky a zmíněného koncertu se vybralo 84 244 Kč. V létě se vždy těšíme na 
divadelní festival herců s postižením Menteatral a v srpnu na Neratovské poutní slavnosti. Při nich probíhá i charitativní 
Běh naděje, jehož výtěžek činil 9 000 Kč na pomoc v boji proti rakovině. Kopeček připravil Velikonoční a Vánoční 
jarmark a Den otevřených dveří. 

Novinkou bylo vystoupení základních uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického kraje, ZUŠ Open. Tento den 
byl uspořádán pod záštitou hejtmanů královéhradeckého a pardubického kraje – Jiřího Štěpána a Martina Netolického. 
Sopotnická filharmonie si připravila koncert Josef Vondráček: Missa Laetare. Čtvrtý adventní koncert se proměnil 
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v adventní promítání oblíbené pohádky Anděl Páně 2. Film přijel osobně uvést režisér Jiří Strach. A druhý den na to 
v kostele vystoupila Lucie Bílá. Rok 2019 byl na kulturní zážitky opravdu bohatý. 

Obnova poutního místa a rozvoj regionu
Podařilo se nám opravit cestu ke kostelu. Ne všichni vítali asfalt s nadšením. Ne všichni jsou však natolik zdraví, aby 
kamenitou cestu zvládli bez problémů. A tak děkujeme obci Bartošovice v Orl. h. a hlavně panu starostovi Tylšovi za 
pomoc. Pro vozíčkáře, maminky s kočárky či starší osoby je nyní cesta ke kostelu mnohem schůdnější. V Sadu smíření 
pod kostelem se nám rozrůstá malé domácí hospodářství. Loni jsme přidali tři nové voliéry, díky finanční pomoci firmy 
DIBAQ. Pustili jsme se do stavby společenského domu. Bude sloužit k pořádání svatebních a jiných oslav, nabídne nocleh, 
poskytne chráněným dílnám více skladového prostoru… Bude zkrátka multifunkční a těšíme se, že podstatně ulehčí 
hospodě. Přivítali jsme též hned několik významných návštěv. V červnu se za námi přijel podívat pan Vladimír Derner, 
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje s gescí pro sociální oblast. První srpnovou neděli navštívil Neratov pan 
kardinál, Mons. Dominik Duka. V závěru září sem zavítala početná výprava Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
a organizace AWO Berlín. A v prosinci nás přijel podpořit Jiří Strach na adventní promítání Anděla Páně 2. Závěr roku 
patřil ještě jedné významné události. Otevření obnoveného Jánské mostu přes řeku Orlici. Na tomto projektu pracuje 
Sdružení Neratov, z. s. společně s Euroregionem Glacensis v projektu Česko polská hřebenovka. Druhá část této 
spolupráce vyvrcholí v roce 2020 otevřením informačního centra. O tom však až v příští výroční zprávě…

Neratov v médiích
Pozornost médií budilo především obnovení Jánského mostu, stavba nové školy a kulturní akce a koncerty. Ocitli jsme se 
na řádcích regionálních deníků či Českého rozhlasu Hradec Králové. Novinkou byl zájem zahraničních novinářů. Nejprve 
to byla návštěva z Anglie. Novinářka Stephanie Ross udělala rozsáhlou reportáž do palubního časopisu EasyJet. Další byla 
Claudia Wiggenbröker z Německa, která při svém pobytu v České republice přijela udělat reportáž do Českého rozhlasu 
Praha. 
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Označení TEXT
Číslo
řádku

Činnosti
Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7
A. Náklady 1
A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. 2 827 23 168 23 995
A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 3 603 12 510 13 113
A. I. 2. Prodané zboží 4 4 212 4 212
A. I. 3. Opravy a udržování 5 5 350 355
A. I. 4. Náklady na cestovné 6 45 45
A. I. 5. Náklady na reprezentaci 7 1 148 149
A. I. 6. Ostatní služby 8 218 5 903 6 121
A. II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace   Součet A.II.7. až A.II.9. 9 33 33
A. II. 7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 33 33
A. II. 8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11
A. II. 9. Aktivace dlouhodobého majetku 12
A. III. Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14. 13 3 165 37 502 40 667
A. III. 10. Mzdové náklady 14 2 377 29 121 31 498
A. III. 11. Zákonné sociální pojištění 15 788 8 350 9 138
A. III. 12. Ostatní sociální pojištění 16
A. III. 13. Zákonné sociální náklady 17
A. III. 14. Ostatní sociální náklady 18 31 31
A. IV. Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. 19 64 64
A. IV. 15. Daně a poplatky 20 64 64
A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22. 21 52 1 114 1 166
A. V. 16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 15 15
A. V. 17. Odpis nedobytné pohledávky 23 104 104
A. V. 18. Nákladové úroky 24 16 483 499
A. V. 19. Kursové ztráty 25 2 2
A. V. 20. Dary 26 14 14
A. V. 21. Manka a škody 27
A. V. 22. Jiné ostatní náklady 28 36 496 532

A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a
použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27. 29 590 1 218 1 808

A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 590 1 241 1 831
A. VI. 24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 103 103
A. VI. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32

Hospodaření
Výkaz zisku a ztráty (ke dni 31. 12. 2019, v celých tisících Kč)
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Označení TEXT
Číslo
řádku

Činnosti
Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7
A. VI. 26. Prodaný materiál 33
A. VI. 27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34 -126 -126
A. VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. 35 1 10 11

A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované
mezi organizačními složkami 36 1 10 11

A. VIII. Daň z příjmů Hodnota A.VIII.29. 37
A. VIII. 29. Daň z příjmů 38

Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII. 39 4 635 63 109 67 744
B. Výnosy 40
B. I. Provozní dotace Hodnota B.I.1. 41 3 287 27 056 30 343
B. I. 1. Provozní dotace 42 3 287 27 056 30 343
B. II. Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II.4. 43 12 3 330 3 342
B. II. 2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44
B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) 45 12 3 300 3 312
B. II. 4. Přijaté členské příspěvky 46 30 30
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 47 1 670 30 392 32 062
B. IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV.10. 48 2 540 2 540
B. IV. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49
B. IV. 6. Platby za odepsané pohledávky 50
B. IV. 7. Výnosové úroky 51
B. IV. 8. Kursové zisky 52 2 2
B. IV. 9. Zúčtování fondů 53
B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy 54 2 538 2 538
B. V. Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až B.V.15. 55 1 257 1 257
B. V. 11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 1 257 1 257
B. V. 12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57
B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu 58
B. V. 14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59
B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60

Výnosy celkem Součet B.I. až B.V. 61 4 969 64 575 69 544
C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37) 62 334 1 466 1 800
D. Výsledek hospodaření po zdanění ř.62-ř.37 63 334 1 466 1 800
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Rozvaha (ke dni 31. 12. 2019, v celých tisících Kč) 

Označení AKTIVA číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k posled. dni  
účetního období

a b c 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1 49 995 54 786
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7. 9 107 107
A. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2
A. I. 2. Software (013) 3 107 107
A. I. 3. Ocenitelná práva (014) 4
A. I. 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5
A. I. 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6
A. I. 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7
A. I. 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10. 20 68 545 75 156
A. II. 1. Pozemky (031) 10 1 039 1 005
A. II. 2. Umělecká díla, předměty a sbírky (032) 11 430 430
A. II. 3. Stavby (021) 12 46 073 56 198
A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory (022) 13 7 857 8 674
A. II. 5. Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 14 7 7
A. II. 6. Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15
A. II. 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16 742 742
A. II. 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 17 411
A. II. 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 18 11 856 7 232
A. II. 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 541 457
A. III. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.III.1. až A.III.6. 28 15 15
A. III. 1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21
A. III. 2. Podíly – podstatný vliv (062) 22 15 15
A. III. 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 23
A. III. 4. Zápůjčky organizačním složkám (066) 24
A. III. 5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) 25
A. III. 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 26
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11. 40 -18 672 -20 492
A. IV. 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 29
A. IV. 2. Oprávky k softwaru (073) 30 -107 -107
A. IV. 3. Oprávky k ocenitelným právům (074) 31
A. IV. 4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32
A. IV. 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 33
A. IV. 6. Oprávky ke stavbám (081) 34 -13 218 -14 509
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Označení AKTIVA číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k posled. dni  
účetního období

a b c 1 2

A. IV. 7. Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných 
movitých věcí (082) 35 -4 605 -5 110

A. IV. 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 36
A. IV. 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 37
A. IV. 10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38 -742 -742
A. IV. 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 -24
B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 41 15 898 19 851
B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. 51 1 559 1 773
B. I. 1. Materiál na skladě (112) 42 725 781
B. I. 2. Materiál na cestě (119) 43
B. I. 3. Nedokončená výroba (121) 44
B. I. 4. Polotovary vlastní výroby (122) 45
B. I. 5. Výrobky (123) 46 459 427
B. I. 6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47
B. I. 7. Zboží na skladě a v prodejnách (132) 48 375 565
B. I. 8. Zboží na cestě (139) 49
B. I. 9. Poskytnuté zálohy na zásoby (314) 50
B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. 71 7 598 10 738
B. II. 1. Odběratelé (311) 52 2 965 2 657
B. II. 2. Směnky k inkasu (312) 53
B. II. 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54
B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 246 321
B. II. 5. Ostatní pohledávky (315) 56
B. II. 6. Pohledávky za zaměstnanci (335) 57 96 101
B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58
B. II. 8. Daň z příjmů (341) 59
B. II. 9. Ostatní přímé daně (342) 60 107 10
B. II. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 61 89
B. II. 11. Ostatní daně a poplatky (345) 62
B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63 4 127 5 410
B. II. 13. Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64
B. II. 14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) 65
B. II. 15. Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 66
B. II. 16. Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 67
B. II. 17. Jiné pohledávky (378) 68 237 2 366
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B. II. 18. Dohadné účty aktivní (388) 69 34 50
B. II. 19. Opravná položka k pohledávkám (391) 70 -303 -177
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. 80 6 459 7 244
B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně (211) 72 738 904
B. III. 2. Ceniny (213) 73
B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech (221) 74 5 721 6 340
B. III. 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75
B. III. 5. Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76
B. III. 6. Ostatní cenné papíry (256) 77
B. III. 7. Peníze na cestě (261) 79
B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 84 282 96
B. IV. 1. Náklady příštích období (381) 81 112 96
B. IV. 2. Příjmy příštích období (385) 82 170

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 65 893 74 637

Označení AKTIVA číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k posled. dni  
účetního období

a b c 1 2

Označení PASIVA číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k posled. dni  
účetního období

a b c 1 2
A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 86 38 431 45 926
A. I. Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3. 90 29 916 35 610
A. I. 1. Vlastní jmění (901) 87 29 916 35 610
A. I. 2. Fondy (911) 88
A. I. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) 89
A. II. Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1. až A.II.3. 94 8 515 10 316
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření (963) 91 x 1 800
A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92 2 691 x
A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 5 824 8 516
B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 95 27 462 28 711
B. I. Rezervy celkem Hodnota B.I.1. 97
B. I. 1. Rezervy (941) 96
B. II. Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7. 105 9 454 10 551
B. II. 1. Dlouhodobé úvěry (951) 98 9 454 10 551
B. II. 2. Vydané dluhopisy (953) 99
B. II. 3. Závazky z pronájmu (954) 100
B. II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy (955) 101
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B. II. 5. Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 102
B. II. 6. Dohadné účty pasivní (389) 103
B. II. 7. Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104
B. III. Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. 129 17 388 18 060
B. III. 1. Dodavatelé (321) 106 3 552 2 903
B. III. 2. Směnky k úhradě (322) 107
B. III. 3. Přijaté zálohy (324) 108 782 837
B. III. 4. Ostatní závazky (325) 109 33 20
B. III. 5. Zaměstnanci (331) 110 2 067 2 366
B. III. 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 111 17
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112 928 1 069
B. III. 8. Daň z příjmů (341) 113
B. III. 9. Ostatní přímé daně (342) 114
B. III. 10. Daň z přidané hodnoty (343) 115 210
B. III. 11. Ostatní daně a poplatky (345) 116 48 33
B. III. 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 117
B. III. 13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) 118
B. III. 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 119
B. III. 15. Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) 120
B. III. 16. Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 121
B. III. 17. Jiné závazky (379) 122 5 928 4 555
B. III. 18. Krátkodobé úvěry (231) 123
B. III. 19. Eskontní úvěry (232) 124
B. III. 20. Vydané krátkodobé dluhopisy (241) 125
B. III. 21. Vlastní dluhopisy (255) 126
B. III. 22. Dohadné účty pasivní (389) 127 50 50
B. III. 23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128 4 000 6 000
B. IV. Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. 133 620 100
B. IV. 1. Výdaje příštích období (383) 130 520
B. IV. 2. Výnosy příštích období (384) 131 100 100

Pasiva celkem Součet A. až B. 134 65 893 74 637

Označení PASIVA číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni  
účetního období

Stav k posled. dni  
účetního období

a b c 1 2



Zpráva nezávislého auditora
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Podporují nás 

Bez pomoci dárců bychom se neobešli. Nebýt podporovatelů, nemohli bychom rozšiřovat chráněná pracoviště ani 
zvelebovat okolí Neratova. Proto je pro nás každý, kdo přispěje jakoukoliv částkou, nesmírně cenný a významný. 
Každoročně se též rozrůstá náš Klub neratovských andělů. Co je to za klub a proč byste se do něj mohli přidat taky, 
zjistíte zde: https://www.neratov.cz/zapojte-se/klub-neratovskych-andelu/. Vážíme si také našich pracovitých 
dobrovolníků, kteří se nezaleknou žádné práce a vždy ochotně pomohou se vším, co je zapotřebí. Děkujeme za každý 
finanční a materiální příspěvek a za ruce přiložené k dílu. 
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Velké poděkování patří těmto štědrým dárcům (příspěvek nad 10 000 Kč):

Aped, s.r.o., Asahi, s.r.o., Bel sýry Česko, ČSOB, DAPOS, s.r.o., DDM, s.r.o., Ing. Josef Dostál, Forderung, HSBC 
France, Jiří Janík, MUDr. Oldřich Jelínek, Kaufland, Ing. Milan Kratochvíla, Manifold Group s.r.o., Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo zemědělství, MŠ Maxík – jazyková škola, MEICO SYSTÉM ´S, Pardubický kraj, Pražské rezidence, Nadace 
Agrofert, Nadace České spořitelny, Novato spol., s.r.o., Provident Financials, s.r.o., Stil Trade, s.r.o., Škoda auto, a. 
s.,. Zdeněk Strakoš, Uncle Sam, a.s., V-Data, s.r.o., Vienna Point, Wienerberger, s.r.o., ACOM CZ, s.r.o., Air Vision 
Technology, A. B. V., Miroslav Balšánek, Ing. Jaroslav Beneš, Matěj Cepl, Ján Čiernik, Karel Diepold, MUDr. Petr Gorun, 
Alois Heger, Ing. Jan Hejkrlík, Zbyněk Herynek, František Jakubec, MUDr. Oldřich Jelínek, KBC Groep, KlinNeuro, 
s.r.o., Jan Krček, Marie Krčková, Ing. Josef Kučera, LANIMAL Advisory, s.r.o., Petr Lebeda, MVDr. Petr Matějka, Petr 
Mikulášek, MUDr. Zdenka Otčenášková, Ing. Petr Ston, Šmídl Provozní holding, s.r.o., TESCO, Tomáš Špaček, Lucie 
Tvrdoňová, Eva Vojáčková, Tomáš Vrubel

Spolupracujeme s:

Za střediska v Žamberku děkujeme OLÚ Albertinum, který nás podporuje. Také spolupracujeme s Domovem pod 
hradem Žampach, Péčí o duševní zdraví a organizací CEDR. 

Základní školu speciální podporují: 

VDV Nadace Olgy Havlové, H TEST a. s., DIBAQ a. s., Ing. Aleš Růžička, Meico systems, Ladislav Dědeček, JR klima 
- Rudolf Ptáček, Jan Sysr, Petr Šperka, VETERAN CUP Letohrad, BTTO, El lamíno café, CAPPA 2, Sefír, TEDDIES, 
TESTA, HUKOT cz, Agro Žamberk, CELAR LETOHRAD, 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, Veterancap Letohrad, MIKA, 
HARTMAN CZ & SK Prachovice, Město Letohrad, David Baier, město Letohrad, Jan Hejkrlík, Marie Hejkrlíková, 
manželé Stejskalovi, nadace ČEZ, Martin Motyčka, Daniel Podzemný, manželé Herynkovi
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Našimi dlouhodobými partnery a sponzory jsou:
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Plány
V následujícím období se chceme zaměřit na:

Zlepšování pracovního zázemí našich středisek a zefektivňování jejich činnosti

Rekonstrukci budovy u autobusové zastávky

Vybudování společenského domu

Dokončení nové speciální školy

Zlepšení technického zázemí pro provoz a údržbu našich středisek

Dokončení rekonstrukce chráněných dílen Kopeček v Bartošovicích

Rozšíření poutního domu

Zřízení křížové cesty v lese za kostelem

Výstavbu informačního centra

Výroční zpráva Sdružení Neratov, z. s. za rok 2019
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