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PLÁNUJEME,
ZVEME VÁS!

Slyšeli jste už o ostravském Žebříku? Tato inspirativní obecně prospěšná společnost buduje v Ostravě
denní stacionář pro lidi s hadicapem. Peníze na stavbu vydělává provozováním charitativního obchodu,
v němž dobrovolnice prodávají zánovní oblečení, obuv, elektroniku, knihy a CDčka či hračky.

Sami jsme o Žebříku donedávna neměli ani tušení – to se změnilo v květnu, kdy k nám "žebříkář"
Richard Gazda přijel na pár dní čerpat inspiraci a energii (a při té příležitosti udělal spoustu práce,
pomohl nám na zahrádce a věnoval se lidem s postižením).

Pokud vás (stejně jako nás) Žebřík zaujal, můžete mu pomoci i vy. Buď účastí na stavbě stacionáře
během "Pracovních sobot", nebo tím, že do obchodu donesete cokoli, co sami už nepotřebujete, ale
někomu jinému ještě může posloužit a udělat radost. Více o Žebříku, stacionáři i obchodě si můžete
přečíst na www.zebrik-ops.cz!
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INSPIRUJÍCÍ OSTRAVSKÝ ŽEBŘÍK

Kostel Jana Nepomuckého na
Vrchní Orlici nedaleko Nerato-
va působí po většinu roku za-
pomenutým dojmem. Květen
byl v tomhle ohledu ale výjim-
kou – o "jarní úklid" kostela se
totiž postarali čeští a  němečtí
studenti a po nich také členo-
vé hnutí Brontosaurus. Neza-
bránila jim v tom ani nečekaná
sněhová nadílka.

Nejprve se do práce pustili
studenti Gymnázia J. V. Jirsíka
z Českých Budějovic a Gymná-
zia Roberta Schumana z ně-
meckého Chamu. Ti zaplnili
kostel, hřbitov i přilehlou már-
nici a během jediného dne

zvládli vynosit nepořádek, sta-
ré cihly a suť, utřít lavice
a ostatní zařízení kostela a za-
mést vysoký nános prachu.

Po nich se práce ujali členo-
vé hnutí Brontosaurus, kteří
celý víkend věnovali zpevňová-
ní zdí.

Kostel na Vrchní Orlici je
jednou z mála staveb, jež pře-
žily poválečné vysidlování
a připomínají dnes už zaniklou
ves, v níž kdysi žilo na 400
obyvatel převážně německého
původu. Naše sdružení ve spo-
lupráci s neratovskou farností
o opravu kostela, který je v ha-
varijním stavu, dlouhodobě

usiluje, naráží však na nedo-
statek finančních prostředků.

Kostel si nedávno "zahrál"
i ve filmu Obsluhoval jsem
anglického krále. Na svátek
sv.  Jana Nepomuckého se tu
každoročně koná poutní mše,
v létě výstava amatérských vý-
tvarníků "Mezi horami" a na
podzim expozice nejrůzněj-
ších svítidel "Světýlka".

Výstavu Mezi horami, která
letos proběhne od 2. do 5.
července (a s ní i myšlenku zá-
chrany kostela) svým vystou-
pením přijede podpořit i  sku-
pina Traband. Přijdete se po-
dívat?

Skladby klasické, duchovní i  li-
dové, i inspiraci etnickou hudbou
z jiných kontinentů – to vše na-
bídne vokální soubor Marika
A-Cappella Singers. Ten v ne-
ratovském kostele vystoupí
v  neděli 5. června od 14  hodin,
vstupné bude dobrovolné. Více
informací o  sboru najdete na
www.marika-acappella.cz.

- - -
Fotografie Orlických hor, jejich
fauny i flory, a také historické
fotky si až do 30. dubna 2012
můžete prohlédnout na výstavě
Ing. Josefa Hájka a Hartmuta
Luxe v kostele v Orlickém Zá-
hoří. Otevřená je denně od 10
do 12 hod, po domluvě na tel.
725 081 136 nebo 494 542 033
i mimo tuto dobu. A za shlédnutí
skutečně stojí!

- - -
Do tajů tkalcovského řemesla
mohou od 6. do 11. června na
hradě Litice nahlédnout žáci zá-
kladních i středních škol. Dvou-
hodinový program pro ně připra-
ví naše chráněné dílny Kopeček.

- - -
V sobotu a v neděli 25. a 26. čer-
vna si nenechte ujít Poutní osla-
vy v Orlickém Záhoří nedaleko
Neratova. Jejich návštěvu navíc
můžete spojit i s prohlídkou výše
zmíněné fotografické výstavy.
Bohatý program oslav je ke sta-
žení v Aktualitách na stránkách
orlickezahori.eu.

www.neratov.cz

"JARNÍ ÚKLID" NA VRCHNÍ ORLICI

Foto: Marika A-Cappella Singers



Inspiraci na letní dovolenou
a  zaručený návod, jak zahnat
nudu a na vlastní kůži poznat
práci našich předků – to vše
nabízejí naše chráněné dílny
Kopeček menším i větším sku-
pinám, dospělým i dětem!

Tradiční lidová řemesla jsou
v "běžném" životě k vidění stá-
le vzácněji. Není proto divu,
že si za nimi na Kopeček do
nedalekých Bartošovic nachází
cestu stále více lidí. Pohroma-
dě tu každý den můžou vidět
předení na kolovrátku, práci
s  tkalcovským strojem, točení
keramiky na kruhu i  zručné
ruce košíkáře. Na takovou ex-
kurzi se je ale s  ohledem na
běžný pracovní chod dílen po-
třeba objednat alespoň den
předem.

Kopeček toho ovšem nabízí
mnohem víc. V první řadě vý-
robky lidí s postižením, kteří
ve třech dílnách (keramické,
košíkářské a tkalcovské) pra-
cují. Výrobky samozřejmě ne-
jsou jen k prohlížení, jejich

koupí mohou návštěvníci oce-
nit snahu a šikovnost handica-
povaných lidí a přispět na
chod dílen.

Nejvíce si ale místní atmo-
sféru vychutnají ti, kdo využijí
nabídku na tvořivé dílny. Těch
je možné na Kopečku absolvo-
vat hned několik. V keramické
dílně si skupiny i rodiny s dět-
mi mohou zkusit modelování
a barvení keramiky, nebo si vy-
brat už hotový hrneček a ten
si pak vymalovat podle svých
představ.

Tkalcovská dílna nabízí vý-
uku plstění z ovčí vlny. A že
se dá uplstit cokoli od šperků
přes figurky až po obrázky!

Pozadu nezůstává ani koší-
kářská dílna, kde lze pronik-
nout do tajů pletení košíků či
ošatek z pedigu.

Kopeček své dílny nabízí
nejen veřejnosti, ale i školním
kolektivům. Veškeré informa-
ce včetně kontaktů a cen jsou
k dispozici na stránkách
kopecek.neratov.cz. Přijeďte si
k nám zpestřit dovolenou!

NOVĚ V NERATOVĚ
Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdružení Neratov, o. s., připravuje Zdenka Burešová.
Vychází vždy první týden v měsíci. Archiv měsíčníku je k dispozici na www.neratov.cz.
Kontakt :
Sdružení Neratov, o. s., Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Tel. 494 599 157, e-mail: nove@neratov.cz.

Pomalu se začíná rýsovat pro-
gram letošních poutních slavnos-
tí a s ním i podoba nové sošky
Panny Marie, již v rámci slav-
ností přineseme procesím z  Ro-
kytnice do Neratova. Na světě
jsou její skici, nyní pan sochař
Litviňuk začne s vyřezáváním.

- - -
Poslední květnovou neděli nám
svým vystoupením zpříjemnil
dětský pěvecký sbor Studánka
z Police nad Metují. Jejich kon-
cert byl pestrý a plný nápadů, dě-
ti se doprovázely na nástroje, bě-
hem zpěvu procházely kostelem
nebo píseň zároveň předváděly
i ve znakové řeči. Velké poděko-
vání a poklona patří dětem
i sbormistryni Miriam Blažkové!

- - -
V květnu proběhly v neratovské
farnosti hned dvě poutní mše
– první v kostele sv. Jana
Nepomuckého na Vrchní Orlici,
druhá v kapličce na Černé Vodě.

- - -
Takzvané třetí kritiky, tedy pre-
zentaci finálního návrhu nera-
tovské letní farmy s pastvinami,
mokřady a klidovou zónou, jsme
v Neratově uspořádali 31. května
společně se Zahradnickou fakul-
tou Mendelovy zemědělské a les-
nické univerzity, jejíž studentky
návrh vypracovaly. S jejich úžas-
nými nápady se můžete seznámit
na plakátech v naší jídelně.

CO SE U NÁS
DĚLO

V KVĚTNU?
KAPKY  KAPKA FOLKU V NERATOVĚ

V sobotu 14. května jsme
v  Neratově přivítali skupinu
Kapky z nedaleké Červené Vo-
dy. Kapky se u nás zastavily

v  rámci své "koncertní špa-
círky po krásných místech ne
vždy známých" – a samozřej-
mě přidaly i koncert plný krá-OBJEVUJTE S NÁMI KRÁSU ŘEMESEL!

sných folkových písní vlastní
tvorby a přátelské, takřka ro-
dinné atmosféry (tu dotvořily
i dvě písně, jež spolu se členy
kapely zazpívala i maminka
dvou z  nich). Kapky se navíc
kromě "běžných" kytar a klá-
ves doprovázely také na man-
dolínu, basu, flétny, bubínek
a  nejrůznější chrastítka (jež si
po koncertě dychtivě zkoušely
nejen děti).

Není proto divu, že publi-
kum ocenilo Kapky dlouhým
potleskem. Nám nezbývá než
členům kapely srdečně podě-
kovat a těšit se, že se u nás při
další špacírce znovu zastaví!

Foto: Kopeček


