
Vážení občané, 

brzy přijde čas předat funkci starosty svému nástupci a tak ještě využívám možnost 

naposledy oslovit veřejnost touto cestou.  Nejprve chci velmi poděkovat zaměstnancům 

obce, zastupitelům i občanům, každému kdo pomohl proměňovat tvář obce k lepšímu.  

Připomenu pár nejdůležitějších věcí, které se za uplynulé čtyři roky podařily. 

Budovy obce, kultura a kulturní dědictví 

- kompletní oprava kulturního domu  

- oprava kostela na Vrchní Orlici 

- restaurování soch na Zemské bráně a v Neratově 

- rekonstrukce obecního bytu  

 

Cesty a lávky, parkoviště a  chodníky 

- cesta na Hadinec z Vrchní Orlice  

- cesty v Neratově (opravy téměř všech štěrkových obecních cest k chalupám), 

asfaltová cesta ke kostelu, asfaltová páteřní cesta Neratovem 

- chodníky při hlavní cestě v Neratově budované kvůli bezpečnosti silničního provozu 

- parkoviště pro návštěvníky Neratova 

- oprava Pašerácké lávky 

 

Vodovod a kanalizace 

- oprava ČOV v Neratově 

- přeložka kanalizace za kulturním domem 

- kompletní výměna technologie úpravy vody na nové vodárně 

- zprovoznění staré vodárny 

- vyčištění zářezů jímajících vodu na prameništi 

- oplocení vodáren 

 

Komunální a hasičská technika 

- nový traktor 

- generální oprava starého traktoru a instalace čelního nakladače 

- nový zahradní traktor 

- požární vozidlo CAS včetně vybavení 

Projednání a schválení nového územního plánu obce 

 



Na většinu investic se nám dařilo získávat dotace od státu, Evropské unie, 

Královéhradeckého kraje, Česko-německého fondu budoucnosti, Škoda auto a.s. , DSO 

Rychnovsko atd. Celkem víc jak 17 mil. Kč z dotací a víc jak 3 mil. z darů. 

Oprava kostela na Vrchní Orlici byla financována skoro ze 100% z dotací a darů. Konkrétně 

2393 tis. z dotací a 2469 tis. z darů fyzických a právnických osob. 

 

Některé projekty jsme nestihli v tomto volebním období dokončit. Povzbuďte nové 

zastupitele, aby v naší práci pokračovali. 

Získali jsme po složitých jednáních stavební povolení na chodník od mateřské a speciální 

školy v Bartošovicích ke Komunitnímu centru (kulturnímu domu). Pro bezpečnost dětí i 

dospělých je prioritní zajistit dotaci na tuto stavbu a urychleně ji zrealizovat.  Dle mého 

názoru je to o hodně důležitější než případný radar, jehož instalaci pokládám za těžko 

realizovatelný a spíše populistický návrh. Jezdí tu rychle hlavně stále stejní polští řidiči za 

prací do Kvasin a u radaru umí dát na chvíli nohu z plynu. 

Voda v Bartošovicích je díky nové technologii ve vodárně a obětavé péči našeho 

zaměstnance v naprostém pořádku. V příštím roce je ale nutné provést kompletní 

rekonstrukci čistírny odpadních vod, která je na hranici životnosti.  

Obec prodává stavební parcely. V příštím roce je nutné opravit a rozšířit příjezdovou cestu 

k těmto parcelám, aby mohly projet složky IZS. Součástí projektu je i pouliční osvětlení v této 

lokalitě. 

Máme připravenou demolici statkové jídelny naproti OÚ. Bude nutné rozhodnout, jak 

s lukrativní stavební parcelou v centru obce naložit. Dle mého názoru je třeba pozemek 

zachovat ve vlastnictví obce a využít pro obecní zájmy. 

Obec nemá odpovídající zázemí pro garážování a opravu své komunální techniky. Pro 

výstavbu vhodného objektu bude třeba hledat opět dotační zdroje. 

Dovolte mi zareagovat na některé předvolební slogany. S útoky developerů nemáme 

problém, ti se o naší obec nezajímají, neboť nemáme co nabídnout. Nakládání s finančními 

prostředky se vždy projednává na veřejném zastupitelstvu, takováto transparentnost je 

zákonnou povinností a každá změna rozpočtu se zveřejňuje i na úřední desce. Hospodaření 

kontroluje dvakrát do roka krajský úřad, musíme být schopni vykázat každou korunu. 

 

Přeji novému zastupitelstvu a zvlášť starostovi hodně chuti do práce, sil a optimismu, 

schopnost překonat konflikty a vytvořit příjemné prostředí pro život v obci. 

 

       Ing. Luboš Tylš 

        starosta obce 


