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Slovo starosty
Vážení občané naší malé vsi, Neratova.
Rád bych se s Vámi touto cestou poohlédl za lety a měsíci uplynulými a zároveň
Vám představil vizi do měsíců a let následujících.
Toto volební období je pro mne, ve funkci starosty, obdobím startovacím. Byla mi
nastavena poměrně vysoká laťka, jak dokončenými, tak rozjetými projekty. Nezbývalo
mi nic jiného, než se pustit do práce s plnou vervou. Přestože jsem ze „starostovské“
rodiny, tak ani pro mě nebyl start snadný.
Na následujících stránkách se dočtete nejen o vybraných projektech a aktivitách,
které jsme pro Vás realizovali. Snažili jsme se naši obec rozvíjet novými investicemi,
kulturními a sportovními zážitky a péčí o přírodu v našem okolí. Budu velmi rád, když
se i Vy zapojíte do zvelebování naší obce, vždyť stačí jen málo, velebit svoji předzahrádku, starat se o plot, dvorek, dům. Malebná obec se skládá z každého jednoho upraveného domu, ulice, návsi. O veřejné prostranství se staráme my, na Vás už je starost
o Váš dům. Děkuji, že děláte naši obec hezkou.
Cílem našeho snažení je celou obec sdružit, což si myslím, že se nám daří. Přál
bych si, aby se naše vztahy jen prohlubovaly.
Přijďte za mnou na úřad s Vašimi náměty, vítám je a vážím si jich. Přijít můžete ale
i jen tak, na kus řeči a dobrou kávu.
Dovolte mi nám všem popřát, ať se naše vize a cíle stanou realitou.

Jaroslav Pulkrábek, starosta

Dokončené projekty
Stavební pozemky Novinsko
Pozemky na koupališti jsme řešili již dlouho. Snaha minulého vedení obce o dohodu o dlouhodobém pronájmu nebo prodeji byla neúspěšná. Již minulé zastupitelstvo
se rozhodlo tuto lokalitu rozparcelovat, zasíťovat, vybudovat komunikaci a rozprodat
jednotlivé parcely k výstavbě rekreačních objektů. V létě roku 2019 byla provedena
výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a následně došlo k pokládce elektrického vedení pro jednotlivé parcely. Během léta a podzimu 2020 byla vybudována
komunikace. Současně se začaly nabízet pozemky k prodeji a poslední smlouvy byly
uzavřeny v dubnu 2021.
Nyní je již na majitelích parcel a budoucích rekreačních objektů, jak bude celá
lokalita vypadat. Obec zde bude i nadále investovat do vybudování veřejného osvětlení, úpravy veřejného prostranství, údržby zeleně a výstavby zázemí pro volnočasové aktivity – hřiště a cvičiště. Toto je ovšem výhled do
budoucna, který závisí na průběhu výstavby rekreačních objektů a zdrojích financování. Ještě
letos proběhne odborné ošetření nádherného
solitérního dubu a kontrola provozní bezpečnosti ostatních dřevin.

Dokončené projekty
Mosty přes Opatovický kanál
V letošním roce jsme vyměnili zábradlí mostu přes Opatovický kanál na cestě z Neratova do Dědku. Druhý most zůstává stále zavřený, ale v příštím roce by měl Státní
pozemkový úřad realizovat opravu cesty z Neratova do Živanic, a při té příležitosti by
měla být provedena rekonstrukce i tohoto mostu.

Skladová hala
Za hřištěm u obecního
úřadu jsme postavili nový
sklad. Jedná se o ocelovou
halu o půdorysném rozměru
cca 7×10 m s využitelnou
výškou 4 m. Hala je opláštěná ocelovým plechem.
Za halou vznikla venkovní
plocha, kterou se chystáme
oplotit a využívat k uskladnění strojů a materiálu, které
mohou být venku.

Dokončené projekty
Veřejný gril
Nejvýraznějším dokončeným projektem v minulém roce je zbudování obecního veřejného grilu. Realizace probíhala na konci roku 2020 a v letošním roce jsme především místo kompletně vybavili. Gril je určen všem obyvatelům Neratova – pro vaše
oslavy a posezení s přáteli pod pergolou, a také jako zázemí pro kulturní či sportovní
akce. Gril je elektrický a ovládaný na dálku, není tedy problém se kdykoliv domluvit na
zapůjčení. U grilu je k dispozici grilovací nářadí, vaničky k umístění na topnou desku
a také jednorázové kompostovatelné talíře a příbory. Samozřejmostí je nerezové umyvadlo s mýdlem a ručníky. Pod pergolou jsou nastálo umístěny stoly s lavicemi. K dovršení gastro zážitku je možné zapůjčit i výčepní zařízení se dvěma výčepními kohouty
s kapacitou přibližně 40 kvalitně vychlazených piv, ale i 40 limonád za hodinu.

Obecní úřad
V průběhu jara a léta jsme realizovali menší
rekonstrukci prostor obecního úřadu, zejména
chodby a zasedací místnosti, jak jste si jistě
při návštěvě obecního úřadu mnozí všimli.
Přes zimu budeme opět pokračovat, čeká nás
kancelář a sklad.

Rozpracované projekty
Vodovod v chatách
Připravujeme se na jednu z nejnáročnějších realizací roku 2022, což bude bezesporu
vodovod v chatové oblasti před Neratovem. Z důvodu narůstajících cen ve stavebnictví
jsme se rozhodli zakázku rozdělit na jednotlivé subdodavatele a celou si ji koordinovat
sami, jen tak můžeme značně ušetřit a dostát svého slibu vodovod vystavět.

Kanalizace
Samozřejmě neustále pracujeme na přípravě kanalizace, ale tam nás čeká ještě
mnoho práce na projektové dokumentaci, než se dostaneme do fáze realizace. V současné době řešíme územní řízení.
Kanalizace nás bohužel brzdí v dalších investicích, jako jsou například opravy komunikací, úpravy veřejného prostranství – nemělo by smysl provádět investice tohoto druhu, když bude vše rozkopáno. Proto se nyní soustředíme na blízké okolí obce: údržbu
lesů, květnaté louky, okolí cest, Opučníku a rybníčků za skladovací halou.

Plánované projekty
Soustava tůní na květnaté louce
Spolek Pestré Polabí z. s. připravil projekt na vybudování soustavy tůní na mokré
části květnaté louky. V současné době čekáme na schválení žádosti o dotace a doufáme, že se projekt bude v nejbližší době realizovat. Na místě se vyhloubí tůně různé
velikosti a hloubky a vytvoří vhodná stanoviště pro obojživelníky, zvláště pro přísně
chráněnou kuňku obecnou. Očekáváme výskyt mnoha dalších rostlin a živočichů, kteří
ocení osluněné mělké vodní plochy pomalu mizející z polabské krajiny.

Remízek od aleje k Opučníku
Architektka Tereza Šmídová, se kterou dloudobě spolupracujeme, navrhla nový remízek
na okraji louky, na které v současné době cvičí koně. Remízek bude osázený skupinkami
původních keřů a listnatými dřevinami, vytvoří
vhodné stanoviště pro živočichy, odcloní vítr
od koňského cvičiště a zadrží vodu v krajině.
Zároveň zachová průhledy do krajiny. Budeme
žádat o dotaci na realizaci.

Plánované projekty
Naučná stezka
V minulém roce jsme připravili projekt inovace naučné stezky Pernštejnskými rybníky. Plánujeme proměnit obsah panelů na stezce, nově bude atraktivní formou pojednávat o historii zdejší krajiny, především rybníkářství a chovu ryb. Součástí stezky bude
virtuální šifrovací hra a offline hra pro rodiče s dětmi. V současné době čekáme na
schválení žádosti o dotaci z Pardubického kraje.

Alej starých odrůd ovocných dřevin
Podél cesty z Neratova k rybníkům, po trase naučné stezky, plánujeme na podzim
výsadbu ovocných dřevin, především jabloní a hrušní, dle projektu architektky Terezy
Šmídové. Jednáme o dotaci na stromky k výsadbě.

Altánek a sportovní prvky v přírodě
Podél stejné cesty k rybníkům, kde je naplánována naučná stezka a alej ovocných
dřevin, je v projektu navrženo umístění cvičítek a altánku. Cvičící prvky budou vyrobeny převážně z přírodních materiálů a určeny ke sportovnímu vyžití široké veřejnosti.
Zastřešený altánek s lavičkami bude v místě nejlepšího výhledu do krajiny poskytovat
příjemné místo pro odpočinek na vašich vycházkách do okolí. V současné době čekáme na schválení žádosti o dotaci z Pardubického kraje.

Kultura v Neratově
Poslední dva roky nebyly nakloněny pořádání kulturních událostí. Přesto jsme se
snažili naše tradiční akce buďto zachovat ve zjednodušené formě nebo pořádat za
podmínek, které by vyhovovaly současné situaci.
Nejvíce nás v roce 2020 trápilo zrušení velikonočního tvoření, které mělo být symbolickou očistou za, v tu dobu de facto, počínající „epidemií“. Vyřezávání dýní jsme loni
nahradili podzimní výstavou s historickým vozem. Oslava svátku sv. Martina se v tomto
roce nekonala.
O rok později, na jaře 2021 nám opět Velikonoce nevyšly, ale hned z kraje podzimu
tomu už bylo jinak. Začalo to zářijovou sportovní událostí, koňskými závody. Pro letošek
jsme podzimní výstavu zachovali. Naštěstí byly i podmínky
k opětovnému obnovení akce vyřezávání dýní, tentokrát
na čerstvém vzduchu, za úřadem. Svatý Martin na sebe
již letos nenechal čekat a v novém prostředí, na zahradě
s rybníčkem, se akce velmi
vydařila. Rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská nadílka proběhly sice v omezené míře, ale v o to přátelštější
a srdečnější atmosféře.

Komunální technika
Traktor Zetor 7341
Jistě jste si všimli, že jsme na konci minulého roku pořídili pro nás nový, ale ve
skutečnosti 23 let starý, traktor Zetor 7341. Dříve jsme byli závislí na traktoru pana
Pulkrábka st. i dalších, abychom byli schopní zajistit svoz bioodpadu, ale i nakládání,
sekání, shrnování sněhu apod. Nyní jsme v mnoha z těchto potřebných činnostech
soběstační.
Traktor zde není jen pro komunální služby, ale i pro vás. Obec Neratov nabízí
provádění pomocných prací s traktorem. Občané obce Neratov nebo majitelé nemovitostí v katastru obce Neratov mají možnost využít zvýhodněné ceny. O bližších podmínkách se informujte na obecním úřadě. Samozřejmě se jedná o ojedinělé pomocné
práce, jakými je přistavení kontejneru, nakládání
a odvoz/dovoz materiálů,
písku, hlíny, sutě, bioodpadu apod. Možnost skládání palet do hmotnosti
1 t, sekání a mulčování
trávy na větších plochách
a různé pomocné práce.

Sekání trávy a údržba zeleně
PIRAŇA vs. SEKÁČI
Náš stávající traktůrek na sekání trávy Wisconsin ENG (bývalý Agrostroj Prostějov)
model PIRAŇA, nechci napsat, že dosluhuje, ale již nestačí. Největším úskalím je pro
něj sekání náročnějších terénů a příkopů. Množstvím oprav rostou náklady na údržbu a
vždy se něco pokazí v nejnevhodnější dobu. I z tohoto důvodu jsme měli letos problémy
se sekáním v celé obci a nestíhali jsme. Nebudu vše svádět na stroj, problémy jsme
měli i personální, ale ty se nám podařilo vyřešit a do nového roku pokračujeme s třemi
stálými pracovníky údržby zeleně. Mohlo by se zdát, že je jich moc pro tak malou vesničku, ale opak je pravdou. V jednom se dělají tyto práce špatně a ani bychom neměli
pro jednoho stálého zaměstnance práci přes zimu. Chlapi mají svoji stálou práci a údržbě zeleně se u nás věnují ve svém volném čase. Starého traktůrku se určitě nebudeme
zbavovat, přes zimu projde důkladnou údržbou, výměnou opotřebených dílů a bude
připraven do nové sezóny.

Aku nářadí
V letošním roce jsme doplnili naši zahradní techniku o AKU nářadí značky Husqvarna, a to konkrétně o řetězovou pilu, křovinořez, plotostřih, teleskopický plotostřih, vyvětvovací pilu a postřikovač. Po zkušenostech v této sezóně mohu všechny AKU výrobky
vřele doporučit a v případě zájmu o předvedení mě neváhejte kontaktovat.

Sekání trávy a údržba zeleně
Nový sekací traktor
Pro příští rok doplníme naši flotilu o nový sekací traktor, na který jsme uspořádali
výběrové řízení, a je již objednán. Dodávka by měla být uskutečněna do března 2022.
A o jaký stroj se jedná? Napovím: Je to stroj českého výrobce z Jičína, který navazuje na
dlouholetou tradici firmy Agrostroj Jičín, nyní pod názvem Seco Industries, s.r.o. vyrábí
celý sortiment sekacích traktorů. Tento sekací traktor pro nás bude vhodným doplněním
především pro sekání příkopů, hůře dostupných míst, ale zároveň pomůže i s velkými
plochami – ve dvou se toho více zvládne.

Technické údaje
Seco Industries Jičín
Starjet P6 4x4 PRO –
Typ
model 2022
dvourotorové, časované,
Žací ústrojí
záběr 102 cm
Objem sběrného koše
400 litrů
Světlá výška pod košem
1 870 mm
při max. zdvihu
Výrobce

Sport s koňmi
Nové sportoviště pro koně
V letošním roce jsme nově pronajali část louky nad Opučníkem k užití pro trénink
koní. Na pozemku bylo vybudováno tréninkové kolbiště a na podzim zde Stáj Tomáš
Kocián Neratov uspořádala úspěšně závod „O pohár starosty Neratova“ v parkurovém
skákání, závod „Přátelské skákání“ a chystají se další.
Navázali jsme velmi příjemnou spolupráci s našimi „koňáky“. Tyto akce budou mít
vždy naši podporu nejen proto, že se jedná o nádherný a v Neratově tradiční sport, ale
také proto, že je to další důvod k setkání na těchto
nádherných společenských událostech. Děkuji za
novou tradici.

Péče o přírodu
Příroda v Neratově
Naší povinností je starat se o přírodní bohatství v majetku obce. Snažíme se o vše
pečovat s odkazem na tradiční ráz venkovské krajiny. Aleje ovocných stromů, kvetoucí
louky a meze, druhově pestré smíšené lesy – to vše je naším cílem, který postupně
realizujeme, protože jen různorodá zdravá krajina je schopná čelit výkyvům počasí
i škůdcům a vytvářet příjemné podmínky pro život lidí i zvířat.

Spolupráce se spolkem Pestré Polabí z. s.
V březnu roku 2021 naše obec navázala spolupráci se spolkem Pestré Polabí z. s.,
který vyhotovil plán péče o zeleň v obci. Postupně se členy spolku navržená opatření
a péči realizujeme. Za necelý rok spolupráce se díky jejich obdivuhodnému pracovnímu nasazení zvládlo velké množství práce na mnoha lokalitách v obci. Část prací
byla hrazena obcí a z dotací, ale nezanedbatelný objem prací byl
realizován dobrovolnicky.
Příští rok budeme určitě ve spolupráci pokračovat, těšit se
můžete i na přírodovědné exkurze a noční svícení na hmyz
s entomologem.

Péče o přírodu
Květnatá louka
Louku jsme nově udržovali takzvanou fázovou sečí, kdy ponechané neposečené
části poskytují úkryt i potravu hmyzu a živočichům, kteří mají právě hmyz jako hlavní
zdroj potravy. Na mokré části louky vyrostly typické mokřadní rostliny, například kosatce a zevary, a vyskytovalo se mnoho druhů obojživelníků. Na louce bylo pozorováno
rovněž mnoho druhů motýlů i dalšího hmyzu.
Součástí přípravy podmáčené části louky na vytvoření soustavy tůní a mokřadů (podrobněji v rubrice plánované projekty) je kácení stromů na okraji louky u Opatovického
kanálu. Obyvatelé těchto tůní, především kuňky obecné, potřebují pro svůj zdárný vývoj
osluněné vodní plochy nezastíněné dřevinami. Zároveň došlo k uvolnění perspektivních stromů z hustého porostu, což zlepší jejich zdravotní stav a obnoví původní charakter výsadby.

Péče o lesní pozemky
Les nad chatovou oblastí
Na přelomu roku 2021 a 2022 dochází ke kácení mýtního porostu – lesa na pozemku
p. č. 121 v k. ú. Neratov – les nad chatami. K samotnému kácení jsme nakonec přistoupili na doporučení lesního správce a pracovníka odboru životního prostředí Magistrátu
města Pardubic. Po vykácení spodní části lesa, zejména dubů, dojde k opětovnému
zalesnění vhodnou skladbou listnatých dřevin s odpovídající dlouhodobou péčí.
Podél komunikace na p.p.č. 103/2 budou v lesním pozemku vyčleněny tzv. zálivy,
kde bude obyvatelům chat umožněno parkování vozidel, tato úprava bude provedena
na doporučení Magistrátu města Pardubic. Zároveň při kácení lesa dojde i k vykácení
všech dřevin před ploty majitelů chat na p.p.č. 103/2 z důvodu plánované pokládky
vodovodu.

Les naproti chatám, podél silnice do Lázní Bohdaneč
Vytěžili jsme borové souše a využili přirozené obnovy listnáčů (javorů, dubů, jeřábů,
jilmů), které nám postupně nahradí odumírající borovice. Zároveň byl vytvořen prostupnější les prořezáním keřových porostů. V příštím roce budeme sledovat stav porostu po
zásazích, počítáme s vyžínáním a s případnou dosadbou vhodných dřevin.

Dlouhodobé projekty péče o přírodu
V roce 2021 jsme realizovali dva projekty s Hnutím Brontosaurus za finanční podpory Pardubického kraje a odborného vedení spolku Pestré Polabí z. s. Akce byly velmi
úspěšné, nezanedbatelná část práce na nich byla realizována dobrovolnicky. Účastníky byli obyvatelé Neratova a blízkého okolí, dále se zapojili členové organizací, které
se zabývají péčí o životní prostředí v regionu. Obec Neratov zajistila techniku, traktor
s nakladačem, kontejnery a štěpkovač.
V příštím roce budeme v péči o tyto lokality pokračovat. Budeme usilovat o získání
financování z dotačních programů.

Rybníčky
Během akce bylo vyřezáno a odklizeno
značné množství náletových dřevin a křovin, byly uhrabány břehové části rybníčků.
Prosvětlení porostů zlepšilo prostředí pro
obojživelníky, zejména pro kuňku obecnou,
která dává přednost prosluněným mělkým
nádržím. Ohrožené druhy brouků zase rády
osídlují osluněné dřevo starších stromů,
které jsme zbavili keřové konkurence.

Dlouhodobé projekty péče o přírodu
Opučník
Odstranění náletů z písčitých stěn pomohlo obnovit původní biotop, který obývají
samotářské včely a další hmyz vázaný na písčiny. Doufáme i v návrat břehulí, jejichž
hnízdění zde si mnozí obyvatelé Neratova pamatují. Dále byla členy spolku Pestré
Polabí posekána expanzivní třtina křovištní nad Opučníkem a vyhrabán mech. Je to
součástí plánu na obnovu původního porostu, kdy by provedená opatření měla pomoci
v návratu kvetoucích druhů rostlin jako mateřídouška, šalvěj nebo hvozdík. Na jaře
bychom tu rádi viděli koně, jak si pochutnávají na mladé třtině.

Exkurze
V říjnu byla na lokalitách Opučník a Rybníčky uspořádána exkurze pro širokou veřejnost. Předseda spolku Pestré Polabí z. s.
Martin Trávníček seznámil návštěvníky s dopady provedených
opatření na konkrétní druhy rostlin a živočichů a se způsoby péče
o tyto biotopy.

Mobilní rozhlas
Nabídka služeb aplikace mobilní rozhlas
V rámci modernizace komunikace s vámi jsme zavedli systém pro tzv. SMART
komunikaci – Mobilní Rozhlas. Díky tomuto systému jsou ty nejdůležitější informace
z naší samosprávy doručeny přímo do vašeho telefonu a nic vám tak neunikne, ať jste
kdekoliv. Součástí systému je i stejnojmenná aplikace do telefonu „Mobilní Rozhlas”.
S aplikací budete mít všechny informace a kontakty kdykoli při ruce. Díky užitečným
funkcím jako je nahlašování podnětů, zvířecí detektiv nebo pátrání po pohřešovaných
osobách, můžete pomoci svému okolí a v případě nouze aplikace může pomoci i vám.
Zaregistrujte se zde:
https://neratov-novinsko.
Co vám přináší registrace do Mob
mobilnirozhlas.cz/regisilního Rozhlasu?
•
poslech běžných hlášení rozhlasu
trace. Registrovat se
přímo z mobilu
• novinky z úřadu přímo do telefonu
můžete také přímo na
• upozornění na krizové situace –
našem úřadu – rádi vám
výpadky energií,
blížící se vichřice, dopravní uzavírk
y atd.
pomůžeme. Při regist• pozvánky na sportovní a kulturní
akce
raci si můžete nastavit
• pozvánky na dobrovolnické brig
ády
přesně typ informací,
• účast ve veřejných anketách
které vás zajímají a také
část obce, kde bydlíte.
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