LIDÉ PRO KRAJINU, KRAJINA PRO LIDI
OBNOVA POHRANIČÍ SE SOCIÁLNÍM ROZMĚREM

DOMINIK MALÍK
SDRUŽENÍ NERATOV, O.S.

SDRUŽENÍ NERATOV, O.S.
 právní subjektivita
 občanské sdružení
 nestátní, nepolitické, nezávislé sdružení
 založeno 11.9.1992
 lokalita
 Neratov (Bartošovice v Orl.h., Královéhradecký kraj)
 česko‐polské pohraničí
 území bývalých Sudet, původně německá ves
 cíle
 obnova vysídlené vsi a poničeného poutního místa
 pomoc potřebným (pěstounské rodiny, lidé s postižením)
 obnovení kontaktů s původními obyvateli a polskými sousedy
rozvoj plnohodnotného života, rozvoj tradic, péče o krajinu

SDRUŽENÍ NERATOV, O.S.
 historie
 prosperující ves
 pole, vlastní infrastruktura (škola, obchod, hostinec aj.), poutní tradice
od 17. století
 1945 požár kostela
 1946 vysídlení původních obyvatel
 1946‐1989
 zánik řady chalup, zalesnění krajiny, v roce 1989 jen 2 stálí obyvatelé
 po roce 1989
 založení sdružení Neratov, přistěhování pěstounských rodin
 rekonstrukce budov a stavba nových, založení farmy, chráněného bydlení
a dílen, obchodu, záchrana kostela

SDRUŽENÍ NERATOV, O.S.
 současnost
 chráněné bydlení a šest chráněných dílen
 snaha o soběstačnost, rozvoj řemesel a ekologicky šetrných postupů
 obchod, hospoda, rekreační chata
 kulturní, duchovní a charitativní akce
 sad, zahradnictví, farma, péče o krajinu
 50 stálých obyvatel, ca 25 000 návštěvníků ročně
 další cíle
 ekologicky šetrné a udržitelné hospodaření + výukové centrum
 rozvoj chráněných dílen a míst v nich
 nákup a rekultivace poničeného lesa
 zřízení letní farmy
 zaměření na místní produkty

KRAJINA PRO LIDI, LIDÉ PRO KRAJINU
 propojení obnovy krajiny a pomoci lidem s postižením
 benefity
 zájem veřejnosti o handicapované se přenáší i na činnost (krajinu)
 podpora státní správy, dotace (zaměstnávání lidí s postižením v
zemědělství – MZe, ÚP)
 snazší působení i na území CHKO
 práce vhodná i pro lidi s mentálním postižením
 s rozvojem Neratova se zapojují další subjekty
 Lesy ČR – obnova objektů v krajině
 okolní obce
 finance od nadací
 spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně

KRAJINA PRO LIDI, LIDÉ PRO KRAJINU
 obnova tradic a krajiny
 možnost navazovat na dřívější stav
 sad z původního genofondu
 obnova chalup i sakrálních objektů
 řemesla
 farma, obhospodařování luk
 peletárna
 obnova vztahů
 kontakty s původními německými obyvateli (návštěvy, sbírky, podpora)
 spolupráce s polskou stranou (obnova mostu, kulturní akce)
 spolupráce s usedlíky (vysazování košíkářských vrb apod.)

ZÁVĚREM
 úspěchy
 oživení místa
 obnova řemesel, péče o krajinu a hospodaření v ní
 propojení původních obyvatel, chalupářů i nově příchozích
 „neratovská atmosféra“ – sociální aspekt činnosti + působivá krajina 
 neúspěchy
 dlouhodobý nedostatek financí – most do Polska, letní farma, pivovar,
rekultivace lesa za kostelem a vybudování odpočinkové zóny
 neúspěšný chov slepic
 vize
 letní farma (ZOO českého venkova)
 místní produkty (pivovar, maso, sýry)
 péče o seniory z okolí

KONTAKTY
 Sdružení Neratov, o.s.
 Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
 +420 494 599 157
 sdruzeni@neratov.cz
 www.neratov.cz

