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Leden ve znamení svátku Zjevení Páně – lidově Tří králů
Jarmark na Kopečku – ještě předvánoční

Tříkrálová sbírka 2019

Patnáctý prosinec byl v Bartošovicích velice vánoční. Areál
chráněných dílen Kopeček – Sdružení Neratov zaplnili řemeslníci a prodejci místní i ze vzdáleného okolí. Jak je již
zvykem, vánoční jarmark zahájil Msgr. Josef Suchár krátkým proslovem a požehnáním řemeslníkům a jejich dílu. A
zazněl zdejší zvon Magdaléna. Pro velké množství návštěvníků bylo připraveno bohaté občerstvení z místních zdrojů,
včetně domácí zabijačky, pečených kaštanů, kozácké kuchyně, moravského vína a piva Prorok. Také tradiční neratovské vánočky šly na odbyt. Návštěvnost jarmarků na Kopečku stále stoupá, nelze se tedy divit, že pochutiny mizely
doslova před očima.
Mnozí řemeslníci předváděli své umění naživo. Při práci
bylo možno vidět krajkářky, přadleny, kováře, skláře a jiné.
Některé činnosti si mohli návštěvnící vyzkoušet, což využily
především děti. Mrazivé počasí a vítr neodradily ani osvědčený Sbor z hor z Rokytnice. Písně nejen vánoční si s nimi
mnozí zazpívali. V dnešní předigitalizované společnosti
právě rukodělná řemesla lákají stále více lidí. Přestože se
naše akce zdají být stále podobné, vždy se najde něco nového.
Vánoční jarmark se opravdu vydařil. Poděkování patří všem
zaměstnancům Kopečku, bez kterých bychom jarmark nemohli pořádat a kteří se aktivně jarmarku účastnili. Stejně
velké poděkování patří všem dobrovolníkům a přátelům,
kteří nám již několik let pomáhají jarmarky pořádat.
V neposlední řadě patří velký dík také vám všem, kteří nás
navštěvujete a podporujete.
Těšíme se na vás na velikonočním jarmarku 13.4.2019
.
Petr Zámečník
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Poznamenejte do vašeho kalendáře: Sobota 13. dubna 2019
Velikonoční jarmark - Kopeček, Bartošovice v Orlických horách

w
.

1Výtvarný Nerato

Foto: Petr Zámečník

w

wn

Tříkrálová sbírka probíhala i letos v Neratově a okolních
obcích. Jako koledníci se aktivně zapojili naši uživatelé
z chráněného bydlení, kteří tříkrálovou pochůzku mají moc
rádi. Začali jsme požehnáním v kostele a pak jsme byli
o.Josefem, náležitě vybaveni křídou, kadidlem i dárečky
Charity, vysláni do okolních domácností. Odměnou za zdolání náročného terénu ve sněhu a mrazu nám byly rozzářené
tváře štědrých dárců, kteří nás jako každý rok vítali ve svých
příbytcích. Tříkrálová sbírka je krásná tradice, přináší ještě
trochu vánoční radosti jak všude po kraji, tak i těm pro které
je sbírka určena. Letos je výtěžek sbírky určen na několik
dobrých účelů. Z nich např. i na pracovní pomůcky pro lidi
se zdravotním postižením v Neratově. Letošní výtěžek sbírky pro naši oblast činil 84 244,- kč .
Všem štědrým dárcům ze srdce děkujeme a příští rok zase
na viděnou!
.
Jarka Korandová
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Až se jaro zeptá…

Okénko do umění
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Zahrada v Albertinu odpočívá pod sněhovou peřinou. Vedení tohoto chráněného pracoviště ale dobře ví, že na jaro
je třeba se připravit. A tak připravilo pro své zaměstnance
velice prospěšný a zajímavý program – a to krátce před
zimou, ještě než napadl první sníh…
Dva čtyřhodinové kurzy jsme uspořádali pro naše zaměstnance zahradnictví žamberského Albertina. Uskutečnili
jsme je v rámci grantu Pardubického kraje. A co bylo
náplní kurzů? Zaměřili jsme je především na produkty,
které v zahradnictví pěstujeme - na bylinky a na menší
ovocné keře. Co měli možnost naši zaměstnanci vyzkoušet?
Seznámili se - a někdy i ochutnali - jednotlivé druhy bylinek, např. meduňku, mátu, jahodník, yzopu, pažitky, libečeku nebo kočičí šantu.
Dozvěděli jsme se základní informace o využití bylinek
v léčitelství nebo v kuchyni.
Zaměstnanci ochutnávali různé bylinkové šťávy.
Na závěr první části kurzu si každý vybral svoji oblíbenou
bylinku a tou osázel svůj truhlík.
Další pátek jsme se sešli znovu a tentokrát nás čekalo povídání o přípravě a samotném zakládání záhonu pro menší
ovocné keře. Byl to především rybíz, muchovník nebo
borůvky.
Všichni si takové založení záhonu prakticky vyzkoušeli.
Děkuji Dáše Matyášové, která oba kurzy připravila a
s námi je velice úspěšně realizovala.
Klára Hubálková - Motlová

Stanislav Menšík: Zimní krajina v Ludvíkově, dřevoryt, nedatováno

Stanislav Menšík
Narozen 9.11.1912 na Svatém Kopečku u Olomouce
Zemřel 16.6.1970 v Olomouci

Malíř samouk prožil skoro celý svůj život na Sv. Kopečku u
Olomouce. Zde se také seznámil s řadou křesťansky
orientovaných umělců, např. s Janem Zahradníčkem, O. F.
Bablerem, Jakubem Demlem nebo s Janem Čepem. Z malířů zde potkává např. i významného malíře Václava Boštíka.
Největší vliv na jeho umělecký vývoj však měl Alfons
Mucha a francouzský malíř Georges Rouault, který ho
ovlivnil hlavně v tvorbě obrazů s náboženskou tématikou.
Vedle figurální tvorby je S. M. znám jako krajinář. Často
pobýval na své chalupě v Ludvíkově u Vrbna p. Pradědem,
kde vznikla většina jeho krajinomaleb.
„Okénko“ připravil Pavel Herynek

Chráněné bydlení děkuje
V závěru minulého roku ukončily práci v chráněném bydlení dvě kolegyně – Magda a Katka.
Děkujeme jim za vše, co pro chráněné bydlení učinily.
Práce v chráněném bydlení vyžaduje lásku, péči, nové nápady, typy na výlety, smích i dobrou náladu – především však
nasazení a odpovědnost. A to vše Magda s Katkou naplňovaly ke spokojenosti uživatelů.
Přejeme oběma, ať se jim v novém zaměstnání daří...

adost od jiných přijímají – ale
také rozdávají

Za všechny kolegyně z chráněného bydlení

radost jiným

Klára Kadlecová
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Masopustní sobota v Orlickém Záhoří – srdečně vás zveme!
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