
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ  V  NERATOVĚ 
DUBEN - ČERVEN 2020 www.neratov.cz 

Svědectví o období koronaviru                       

                              

1Výtvarný Nerato  

 
Smysluplné vize a jejich naplňování byly po celá léta obnovy Neratova vděčným tématem mnoha příběhů. Některé se dočkaly i přídomku 

zázraků…  Všechny ty příběhy a zázraky objímala filosofie pana faráře Josefa Suchára: „Vesnici neobnovujeme pro hendikepované a  po-

třebné – ale společně s nimi“. Tak tomu bylo dlouhých 27 let - od založení Sdružení.                                                                                                     

Jarní měsíce letošního roku přinesly závratnou změnu – celosvětová epidemie začala psát nový neratovský příběh. Těžká zkouška pro všechny 

neratovské obyvatele i pracovníky, neobvyklá opatření pro poutníky či turisty.  Duchovní posilou pro všechny byla i myšlenka na přátele 

v daleké Indii.  V srpnu minulého roku pomohli neratovští indickým přátelům pouťovou sbírkou –  která pomohla zmírnit následky po obrov-

ských povodních.  V září indičtí přátelé navštívili Neratov. Nikdo netušil, že se blíží další ohrožení. Všichni víme,  jak přísná jsou tamní koro-

navirová opatření.  „Návrat k normálnímu životu v Neratově vnímáme jako duchovní obnovu“ říká farář Josef Suchár – a úvod vašeho 

dnešního čtení patří právě jemu.   

 

 

 

 

 

Letos jsme vstoupili do zvláštního 

času. Některé naše jistoty, pravidla, 

způsoby jednání přestaly platit. 

Vstup do vlastního nitra samoty     

a odpovědnosti za víru a její proží-

vání o Velikonocích. Boj s všu-

dypřítomným strachem, který se 

jako mlha usadil nad krajem,           

a omezení, byť správná a potřebná, 

nám ho stále připomínají. Jsem 

velmi rád, že bylo tak krásné jaro a 

slunce prosvěcovalo celý kraj a my 

jsme mohli prožívat krásu naděje 

Velikonoc. Je čas vstát a jít. Rado-

vat se a objevovat, co můžu dělat. 

Stačí chtít vidět i přes tu mlhu 

strachu. Máme tolik krásných pří-

kladů prožívání těchto a nedávných 

dní, kolika obětavosti jsme svědky 

od mnoha lidí, zvláště mladých i 

tzv. „obyčejných profesí“. Je krás-

né a důležité to vnímat. V televizi 

nás herci, zpěváci a různé známé 

osobnosti povzbuzují, že to společ-

ně zvládneme. Přemýšlím o této 

větě, co vlastně znamená „společ-

ně“.  Kam sahají hranice tohoto 

slova. V Neratově jsme prožili 

období obrovského nasazení. Vedle 

intenzivních investičních prací na 

stavbách speciální školy, společen-

ského domu a nedávno započatého 
informačního centra, jsme museli 

čelit všem opatřením k ochraně 

před epidemii. Především práce 

v sociálních službách a péče o 

obyvatele chráněného bydlení byly 

o velké obětavosti.  

 

Zatím jsme vše s pomocí Boží 

zvládli a co je potěšitelné, dokázali 

jsme pomoci i ostatním potřebným. 

Svědčí o tom obrovské množství 

našitých roušek a ochranných ob-

leků. Před námi je nyní nelehký 

úkol. Připravit vše potřebné pro 

návrat poutníků, zajistit obnovení 

výuky v naší speciální škole a další 

neméně důležité „návraty“ k nor-

málu.  Jde ve své podstatě i o ja-

kousi duchovní obnovu…                                                                             

V této nelehké době pročítám po-

několikáté deník sestry Marie Go-

retti z Indie o tom, co dělají naši 

přátelé tam. Po zhlédnutí aktuální-

ho videa z Indie – prázdných ulic 

měst a míst, která znám – se mi 

svírá srdce. Jak se asi tísní ty mili-

ony lidí, rodin s dětmi v těch chatr-

čích a domcích a v tom horku ne-

mohou ven. Jak mohou pracovat? 

Jak seženou jídlo? Čtu zprávy z 

Mansapuru,  kde je naše škola. 

Míhají se mi před očima tváře těch 

„našich“ dětí ze školy a s úzkostí 

přemýšlím, kolik se jich bude moci 

do školy vrátit, kolik jich přežije – 

neskončí-li smrtí ne virem, nýbrž 

hladem. Vím, že právě naše škola i 

kostel v Mansapuru jsou pro stov-

ky dětí i rodin z celého kraje nadějí 
na přežití nejen nyní, ale i do bu-

doucna. Modlím se a prosím o sílu 

pro všechny, kteří pomáhají!                                

Prosím o pomoc všechny, kdo 

mohou pomoci!                                              

.                             Josef Suchár, farář  

 

„V září 2019 jsme netušili,                    

že za půl roku  budeme bojovat          

se společným zlem – i přes vzdálenost                  

tisíců kilometrů“… 

 zvířat… 

1Výtvarný Nerato  

Při loňské návštěvě indických přátel jsme zavěsili 

v Neratovském kostele holubice míru … 

Neratov epidemii zatím zvládl a zvládá  -  vedle běžného života a práce realizujeme investiční akce 

 

 investiční akce 
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Jak jsme v období koronaviru žili a  žijeme - sdělují vedoucí a pracovníci některých našich středisek  

1Výtvarný Nerato  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl stále otevřen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Výtvarný Nerato  

Přes všechny viry, nouzové stavy a regulace byl neratovský kostel stále otevřen 24 hod. denně a poskytoval prostor pro čerpání 

duchovních i jiných sil na zvládnutí toho těžkého období. A každým dalším dnem od 12.3. 2020 bylo znát, že jeho otevřenost a 

prostor pro smíření pomáhá jak v dobách dobrých, tak v dobách zlých...                                                       Antonín Nekvinda 
 

 

Naděje 
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Nerato  

Uzavření ubytovacích zařízení znamenalo méně práce pro naše středisko v oblasti úklidů. A tak jsme se soustředili na dezinfekce 

všech budov, ve kterých jsme se v období přísných opatření pohybovali. Měli jsme ale stále montážní práce z Assa Rychnov nad 

Kněžnou. Naši dílnu jsme přizpůsobili na dílnu šicí. Pomáhali jsme se šitím roušek a jednorázových obleků. Pro mě samotnou to  

byla nová zkušenost - na stroji jsem nikdy před tím nešila. Do výroby roušek jsme se zapojily úplně všechny. Bylo potřeba nejen    

šít, ale ostřihovat nitě  a žehlit hotové roušky. U obleků pomáhali s rovnáním i naši dva hoši. Po celou dobu jsem od nikoho 

z našich neslyšela, že to či ono dělat nebude. Všichni beze slova pracovali a dělali to, co měli! Tedy „beze slova“ neplatí pro naše-

ho Jiříčka - ten povídá neustále… I když jsme nebyli v plné sestavě, tak si myslím, že jsme vše zvládli velice dobře. Aspoň víme, 

že v takových to nelehkých situacích se umíme spojit a táhnout za jeden provaz a to většinou s úsměvem. A tím bych chtěla podě-

kovat celému středisku Naděje  za odvedenou práci. A děkuji také všem ostatním střediskům za spolupráci.         Lenka Kalvachová 
 

 

Hospodu nám koronavir zavřel 14. 3. 2020.  Celý Neratov jako kdyby ztichl. Hospoda osiřela.  Proto se obratem měnila na šicí díl-

nu roušek. Prostory hospody se začaly postupně upravovat. A zázemí hospody vyklízet a opravovat.  Nový kabát dostala přípravna 

zeleniny, kde především Olda z údržby odvedl veliký kus práce. Do nového skladu vonícího novotou se budeme rádi opět stěhovat.  

Stejně tak prošel rekonstrukcí chlazený sklad sudů. Lehké změny jsme provedli  na image baru a všechny stoly a židle se těší nové 

bílé barvě.  Zajistili jsme také nezbytnou revizi krbu.  Čas byl i na úpravu okolí hospody – hlavně se povedla obnova záhonku mezi 

silnicí a hospodou.  Později bylo stříhání roušek a jednorázových obleků přesunuto na Poutní dům. Tamější prostor kulturní míst-

nosti vyhovuje manipulaci s rolemi látek. V době, kdy dojížděly ke svému konci všechny ty opravy a úpravy, připravovali jsme 

provoz s omezením a výdejem přes okénko, zahrádku, jídelníčky... a těšili jsme se, až Neratov znovu ožije.          Marie Barvínková 

 

 

Hospoda 
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Pivovar 
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rný 

Před vyhlášením nouzového stavu se neratovský pivovar zapojil do akce malých 

pivovarů. Jejich pivo hospodští nabízeli za určitých podmínek svým „štamgas-

tům“.  Už druhé kolo se ale neuskutečnilo, padly i velikonoční objednávky 

včetně sudového odběru speciálu Jantar. Začal závod s časem, resp. s tím, jak 

prodat navařené pivo. S velkým nasazením se dařilo získávat zájemce o láhve a 

malé soudky – pivo putovalo do maloobchodů, konzumů i přímo k soukromým 

odběratelům. Mnohé firmy pomohly objednávkami pro své zaměstnance. Jed-

nou z prvních byl žamberský Dibaq. Pivo se stalo odměnou pro jejich pracovní-

ky za pracovní  nasazení v době epidemie. V pivovaru poté nastal i boj s nedo-

statkem lahví… Po uvolnění bude hodně záležet, kolik hospod se k odběru 

Proroka vrátí. Pivovar připravuje novou technologii plnění lahví.    Jiří Herynek ml. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občerstvení 

Situace kolem koronaviru nám změnila především systém 

objednávek na oddělení. Protože se nacházíme v prostoru 

léčebného ústavu Albertinum, všechna oddělení jsou uzavře-

na. Nyní nám objednávky zasílají sestry na email, zaměstnan-

ci je připraví a kolegyně odveze před oddělení, kde si je pře-

berou zaměstnanci oddělení a zúčtují nám peníze. Z důvodu 

zákazu návštěv a vycházení pacientů se změnila otevírací 

doba a otevřeno je pouze ve všední dny, o víkendu je do od-

volání zavřeno. Komplikace je také dojíždění zaměstnanců, 

musely se upravit jejich pracovní doby, aby se dostali           

do práce. Vzhledem k menšímu prostoru i menšímu prodeji 

jsme se i v občerstvení nevyhnuli opatření, kdy lidé musí 

zůstat na 60% doma. Vymyslelo se však prostřídání, aby byl 

zajištěn prodej pro pacienty i personál zařízení.  

Zahradnictví                                                                     

Vzhledem k tomu, že se zahradnictví nachází také v areálu 

Albertina, kde byly zakázány návštěvy, došlo k úbytku zá-

kazníků. Zahradníci však neztrácejí dobrou náladu a pracují 

na zahradě s velkým nasazením, aby měli v létě co prodávat.   

Děkuji všem, kteří u nás dále nakupují a podporují nás tím, 

velké poděkování také patří všem zaměstnancům ze Žamber-

ka za to, že nepropadají panice, vzniklá opatření a omezení 

respektují a všechny svoje pracovní úkoly plní svědomitě.   

Na všech  pracovištích jsou zpřísněná hygienická pravidla.                                                                         
.                                                                                      Klára Motlová 

Albertinum v Žamberku 
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Vzhledem k útlumu hromadné dopravy i nedostatku materiálu z OEZ Králíky musela naše žamberská dílna přejít na jednosměnný 

provoz. Lidem ze zdravotně ohrožených kategorií jsme umožnili, pokud je to jen trochu možné, pracovat z domu. Domácí pracov-

níci jsou bohužel prozatím bez práce na 60% platu. 

Pro nás, jako vedoucí, to paradoxně znamená: "Čím méně práce, tím větší zátěž na nasazení i psychiku." 

Navzdory všemu však panuje i nadále dobrá nálada. 

Naše kolegyně Jiřina šije roušky pro dětské onkologické oddělení Motolské nemocnice a Hospic sv. Anežky České v Červeném 

Kostelci. Dodali jsme jí kvalitní látky a přispěli částkou 3 500,- Kč na nákup dalšího potřebného materiálu. 

Naši spolupracovníci také zapůjčili Sdružení Neratov šicí stroje na výrobu roušek.                                                             Jan Lhoták 

 

 

Montážní dílna v Žamberku 
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V Králíkách jsme se přeorientovali, pár lidí pracuje stále pro výrobu do  OEZ,  hodně lidí pracuje v naší nové šicí dílně.  Děkuje-

me vedení města Králík za bezplatné zapůjčení konferenční místnosti, kde se rozjela šicí a střihačská  dílna. Stříháme látky        

pro jednorázové obleky, které následně  šijeme  a částečně dodáváme nastříhané  na Kopeček. Situace si vyžaduje rychlé jednání, 

přeučení  lidí na úplně jinou práci, než jsou zvyklí. Chtěla bych poděkovat všem, že jsou schopni se v takto krátké době se naučit 

úplně jinou práci a tuto práci se snaží odvádět poctivě s úsměvem. Někdo šije i roušky, snažíme se vypomoci i pivovaru v lepení 

etiket  na plastové láhve.                                                                                                                                        Dagmar Pejcharová 

 

 

Montážní dílna v Králíkách 
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Občerstvení „U Neratovských“ v areálu Albertina v Žamberku má na 

terase nové stolky a židle.Můžete se zde zastavit na dobrou kávu a 

zákusek, nebo na nápoje z baru čerstvých šťáv.                                                                                        

Vybavení terasy bylo pořízeno z výtěžku Burzy Filantropie.           

Přijďte posedět a ochutnat.                                     Karin Lhotáková 

AKTUÁLNĚ - občerstvení má od června otevřeno už i soboty 9 - 

15 hodin a od července se víkendy otevřou snad už klasicky sobo-

ta i neděle 10 - 16 hodin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátkem března se na Kopečku začíná připravovat tradiční Velikonoční jarmark - košíkáři pletou pomlázky a i letos jich napletli 

několik stovek…  

Letos je to jinak, pandemie zasáhla. Po vyhlášení nouzového stavu jsme museli uzavřít  obchůdek a Kopeček všem návštěvníkům, 

nastavit přísná hygienická pravidla. Hned první pracovní den jsme se pustili do výroby látkových roušek. Na výrobě se podíleli 

skoro všichni zaměstnanci, někdo stříhal, skládal, špendlil, naše zkušené švadlenky šily a šily. Nejprve jsme roušky našili všem 

našim kolegům nejen na Kopečku, ale i dalším kolegům ve sdružení. K šití se přidala i jiná naše střediska. Společně jsme našili 

skoro 10000ks roušek, nejprve jednovrstvé, později dvouvrstvé s kapsou, bílé i barevné. Měli jsme a máme to štěstí, že i v takovéto 

době máme práci a můžeme být užiteční. 

Tato doba zpočátku nebyla jednoduchá, negativní zprávy se šířily rychle, občas panovala pochmurná nálada, strach co všechno 

přijde. Každý bojoval a bojuje, jak umí. První rozptýlení přišlo 25.března, kdy jsme si zazpívali s celým národem „Není nutno“. 

Další středu nás naši košíkáři s paní prodavačkou překvapili. Bylo zrovna 1.4.,  tedy Apríl, když přišli do práce v legračních  pyža-

mech, každý byl originální. Zavedli nám „bláznivé středy“ pro pobavení, rozptýlení  a odlehčení situace. Mohli jsme je vidět 

v nažehlených košilích s motýlkem či kravatou, kloboukem, v klaunovském, kašpárkovském, dámu ve společenském či motorkář-

ském oděvu. Takže se tu nenudíme a snažíme se se současnou situací vyrovnat jak nejlépe umíme, nepropadáme smutku a depre-

sím. Děkuji všem svým zaměstnancům za vytrvalost, pracovitost, ohleduplnost a přizpůsobivost. Přeji všem pevné zdraví a dobrou 

náladu. Nenechme se zastrašit,  vždyť může být i hůř. 

Jak ten čas letí, je polovina května, Kopeček se pomalu vrací k normálu. Je to paradox,  ale v době pandemie jsme se měli co ohá-

nět. Našili jsme spolu s dalšími středisky 12 147ks roušek a nyní šijeme ochranné obleky „ponča a empíry“. Je to sice sériová výro-

ba,  na kterou nejme zvyklí, ale doba je taková. Naštěstí máme vytvořené zásoby našich tradičních výrobků, které už postupně zase 

doplňujeme a čekají na Vás. Náš obchůdek je opět otevřen, těšíme se na Vás, už dlouhou dobu tu bylo prázdno.  Romana Bukáčková 

 

Kopeček – chráněné dílny v Bartošovicích – a foto ze skvělého „koronaaprílu“… 
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Obchůdek v Neratově 
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Stejně jako všechny ostatní školy, jsme i my byli nuceni  na základě vládních opatření  11. 3. 2020 uzavřít školu a čekat, jak se 

bude situace vyvíjet. Pro všechny to bylo samozřejmě velice nečekané  a ačkoli jsme všichni doufali, že se do školy co nejdříve 

vrátíme, realita je bohužel jiná. Nejistota z toho, „jak to s námi bude“ , pramení především z faktu, že se o speciálních školách 

nikde nemluví!!!  Současná situace je pro naše žáky velice složitá. Drtivá většina z nich nerozumí tomu, proč musí zůstat doma      

a nemohou vidět své učitele a kamarády. Chtěli by moc chodit do školy, ale nemohou. Psychicky je to pro ně velmi těžké a stejně 

tak i pro jejich rodiče, pro které je náročná jak celodenní péče, tak  naprostá  izolace. Vzhledem k jejich postižení a zdravotnímu 

stavu je rodiče prostě nemohou nechat doma samotné a doufat, že se o sebe chvíli postarají sami.  S rodiči i žáky se snažíme být 

v kontaktu, buď osobní krátkou návštěvou za podmínek, které nařizuje vláda, častěji však telefonicky. Mohou se na nás kdykoli 

obrátit s prosbou o pomoc, radu nebo dalším dovezením domácích úkolů  či pomůcek, které pro ně průběžně připravujeme. Online 

výuka, jako je tomu na ostatních školách, nepřichází  pro naše žáky v úvahu. Celý náš pedagogický sbor se zapojil do šití roušek, 

takže připravujeme, stříháme, šijeme a vše pak odvážíme na „Kopeček“  v Bartošovicích v Orlických horách k dalšímu zpracování 

a distribuci. Stavba naší nové speciální školy pokračuje velmi dobře, stavebníci pracují, co jim síly stačí a my všichni doufáme,    

že se v září všichni společně posadíme do lavic v nové školní budově.                                                        Broňa Havlíková, Petr Žitný 

 

Vláda 16.3.2020 zakázala volný pohyb lidí po celém Česku kvůli  pandemii Covid-19. 

Naše poutní místo tak přišlo o návštěvnost turistů, kteří si  u nás nakoupili nejen potraviny a drogérii, ale i oblíbené pivo Prorok,  

výrobky z chráněných dílen Kopeček a ostatní suvenýry. Podpořili tím náš obchůdek a naši činnost Sdružení Neratov.  Po dobu  

opatření máme zavřené neděle, protože  nám  pekárna zrušila nedělní závoz čerstvého pečiva. Personál obchodu celou situaci bra-

vurně zvládá. Všichni zaměstnanci obchodu se chovají  zodpovědně , co se  roušek týče, hygieny jak osobní , tak úklidu prodejny. 

Pečivo mají  uklizené za pultem, popřípadě ho balí. U vstupu do obchodu vyzývají  k použití dezinfekce a ochrany rukou. 

I po psychické stránce vše výborně zvládají, optimismus je neopustil a vzájemně se podporují. 

Tímto bych jim chtěla velice poděkovat. 

Dále děkuji všem místním zákazníkům našeho obchodu, obyvatelům a chalupářům Neratova, zaměstnancům Sdružení Neratov,  

kteří nás v této době podporují a věřím, že již v brzké době k nám zavítají turisté a vše se pomalu vrátí k normálu.     Petra Stárková  

                             

 

Rozhodnutí o uzavření všech denních stacionářů vyšlo v pátek 13. 3. odpoledne, tzn. od 16. 3. nefungujeme pro klienty. Pracovnice  

v přímé péči se připojily k režimu školy a šily - šijí roušky, dále pracují z domova na vnitřní dokumentaci, připomínkují směrnice.   

Já se snažím též pracovat z domova a dohánět směrnice. Jsme v pohotovosti, pokud by došlo ve chráněném bydlení k personální 

krizi. Důsledek bude určitě finanční, chybí příjmy od klientů, dále byl stacionář, coby nová služba, sanován příjmy sdružení, což je 

nyní také ohroženo. Co je ale závažnější, klienti jsou vyčleněni z běžného režimu, na který byli zvyklí. Pro rodiče je to také zátěž.             

S rodinami jsme v kontaktu. Bohužel k dnešnímu dni není ze strany vlády o sociálních službách, které byly uzavřeny,  není slyšet. 

Jako kdyby neexistovaly.                                                                                                                                                    Olga Horáková 

Lávka – denní stacionář v Bartošovicích 
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Základní škola speciální v Bartošovicích 
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Po pololetních prázdninách začala žačka ZŠS Neratov Adélka Hrdinová docházet do kera-

mické dílny na Kopečku v Bartošovicích v Orlických horách (v rámci přípravy na budoucí 

činnost po ukončení školní docházky).  Adélka se nejprve seznámila  prostředím a prací, 

která ji čeká. Další týden už pracovala samostatně (pod dohledem asistentky). Adélka per-

fektně zvládla ořezávat nožíkem hrany hrnečku a poté je obrušovat houbičkou a brusným 

papírem. V dílně byla Adélka spokojená, práce ji bavila a vysloužila si jenom samé po-

chvaly. Doufáme, že se ještě letos do keramické dílny vrátí.                        Tereza Šafářová 

 

Máme radost…   

 

 

1Výtvarný Nera-

to  

Příběh Adélky svědčí o tom, 

že systém integrace do plno-

hodnotného života má 

v Neratově skutečně široké 

možnosti. Nově otevřený 

stacionář Lávka ještě umožní 

nácvik pracovních návyků  

absolventů základní speciálni 

školy. Je radostné, že pra-

covních pozic je v Neratově 

mnoho a potřební se mohou 

integrovat podle svých 
schopností a dovedností. 



 

 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování sponzorům a podporovatelům 

 

 investiční akce 
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Naše investiční akce, hospodářskou a společenskou činnost dlouhodobě podporuje řada firem a nadací. Na tomto místě jim 

děkujeme za podpory v loňském roce. A navazujeme i poděkováním za pomoc v počátcích letošního roku. V době ko-ronakrize 

reagovala většina společností velice rychle a svými programy podpořila solidaritu a snahu pomoci v celé společnosti. Díky této 

pomoci jsme mohli rozběhnout šití roušek vlastně napříč všemi našimi středisky a také ustát krizi tak, abychom do nového     

období mohli vstoupit v plné síle.   

 
MEICO SYSTEM‘S a Pražské Rezidence 

Už více jak 7 let každoročně podporují naši činnost nema-

lou finanční částkou výše uvedené pražské společnosti. 

Začalo to podporou školy v Bartošovicích hned na začátku 

její existence, dále chráněných dílen, rekonstrukce domu 

pro sociální bydlení Šarik, výstavbou nové speciální školy  

a v minulém roce také nově zřízené ambulantní sociální 

služby denního stacionáře Lávka, který poskytuje odbornou 

pomoc a podporu osobám s kombinovaným postižením 

(jedná se také o osoby s poruchami autistického spektra) a 

osobám s mentálním postižením ve věku od 18 do 64 let.    

A nejen to. V loňském roce nás kromě částky 500 000 Kč 

podpořily i svojí dobrovolnickou prací, kdy přiložily ruce k 

dílu na stavbě nové školy a doufáme, že se letos přes 

všechny viry podaří akci zopakovat, protože takové odbor-

né pomoci dobrovolníků, „vyzbrojených“ vlastním nářadím     

a technikou, se nám velmi nedostává. 

Opravdu si vážíme a oceňujeme jejich vytrvalosti v naší 

podpoře a doufáme, že bude i nadále pokračovat. Zřejmě 

nás nečekají jednoduché časy a o to více bude potřeba po-

moci od firem, které nevidí jen své zisky, ale dokáží se dělit 

s druhými o svůj čas i peníze. 

 
Contract management, a.s. Praha 

Začátkem května jsme obdrželi krátký telefonát v tomto 

duchu: „Před 2 roky jsme vám zaslali dar na vaši činnost    

a nyní bychom rádi zaslali taky. Zašleme vám 125000 Kč, 

pošlete nám prosím darovací smlouvu“. Podivili jsme se,   

že zrovna v této době se firma rozhodla pro takový dar a 

odpověď byla stejně jednoduchá: „Právě proto.“  To vše 

jsme zažili s firmou Contract management, a.s. Praha. Dě-

kujeme i touto cestou a víme, že zázraky se dějí dál... 

 
Wienerberger, s. r. o. 

Spolupráce s firmou Wienerberger začala již loni, když 

pana  Ing. Michala Fillu, ředitele centra sdílených služeb, 

zaujal náš projekt v rámci programu ČSOB pomáhá regio-

nům. V něm jsme chtěli pořídit do řemeslných dílen na 

Kopečku keramickou pec. Nakonec jsme se dohodli na 

podpoře mimo tento projekt a pan inženýr následně navští-

vil Kopeček v rámci Dne otevřených dveří. Seznámili jsme 

ho s naší činností, plány a také s tím, že stavíme novou 

školu. A tak se nakonec ve Wienerbergeru rozhodli pomoci 

tím, co umí nejlépe. Věnovali naší škole  krytinu na střechu 

z pálených tašek.  

 

Alza, a.s. 

Internetový obchod Alza.cz není třeba dlouze představovat. 

Na jednom místě seženete vše od elektroniky, potravin, 

kosmetiky či potřeb pro domácí mazlíčky. Alza.cz patří k 

našim velkým podporovatelům. A pomohla nám i 

v této, doufejme již uplynulé těžké době. Na činnost našeho 

Sdružení přispěla částkou 250 000 Kč a věnovala věcné 

dary do dílny Pradlenka - pračku, sušičku a několik žehli-

ček v hodnotě 28 206 Kč. Žehličky jsme hned zapojili do 

procesu výroby roušek.  

.  

 

Nadace ČEZ 

Nadace ČEZ patří také k našim dlouhodobým podporovate-

lům, zaměstnanci ČEZu k nám jezdí také jako dobrovolní-

ci.  Grantové řízení Krizová pomoc je zaměřeno na rychlou 

finanční podporu v případě živelných pohrom, havárií, 

nehod, pandemií, nebo jiných podobných mimořádných 

událostí tak, aby došlo v co nejkratší době ke zmírnění,      

či   k odstranění negativních následků. Nadace ČEZ byla 

v tomto ohledu velice flexibilní, finanční pomoc byla téměř 

okamžitá a my se díky ní mohli naplno věnovat šítí roušek 

ihned od začátku nouzového stavu.  

.  

 

ČSOB 

ČSOB je dlouholetým podporovatelem Sdružení Neratov. 

V loňském roce byla díky programu ČSOB pomáhá regio-

nům - Jaro 2019 pořízena nová keramická pec do chráně-

ných dílen na Kopečku. Kopeček byl podpořen v dalším 

rozvoji i díky individuálnímu daru. Stejným dílem pak byla 

podpořena chráněná dílna Naděje, která díky daru pořídila 

například nové výkonné vysavače.  

 
Tesco 

V rámci programu Vy rozhodujete, my pomáháme, podpo-

řilo Tesco nákup dvou poloprofesionálních praček do chrá-

něné dílny Pradlenka. Pan ředitel rychnovského Tesca pak 

prádelnu navštívil osobně a obdaroval ji navíc i velmi po-

třebnou žehličkou.  

 

Kaufland 

Díky podpoře Kauflandu, která se zaměřuje především na 

chytrá a ekologické řešení při rozvoji regionů,  byly 

v Neratově u hospody a u pivovaru nainstalovány dva sto-

jany s nabíječkami pro elektrokola. Již nyní se těšíme na 

letošní cyklistickou sezonu.  

 

Ministerstvo zemědělství 

V letošním roce podpořilo přípravu projektu Centrum inte-

grace v Neratově 2020. Cílem je podpora celkem pěti chrá-

něných pracovišť (Kopeček- řemeslné dílny, Naděje – 

úklid, údržba, Pradlenka,  Kuchyně a dvě zahradnictví –     

v Neratově a v Žamberku. Součástí střediska v Albertinu    

je i občerstvení, které v rámci výroby čerstvých svačinek         

a ovocných a zeleninových šťáv zpracovává produkty ze 

zahradnictví, která Sdružení provozuje. Právě tato pracoviš-

tě zabezpečují údržbu a provoz centra integrace v Neratově, 

ale i v dalších lokalitách. Nejsou provozované za účelem 

zisku. V rámci projektu a podpory cílových skupin jsou 

využívány výstupy metodiky sociálního zemědělství a prin-

cipy sociálního podnikání.  

 
 

https://www.alza.cz/
https://www.alza.cz/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSTE foundation - CEE Solidarity Fund 

Díky naší dlouhodobé spolupráci s Českou spořitelnou a 

Nadaci České spořitelny jsme součástí rozsáhlého systému 

sociálního bankovnictví, který zajišťuje vzdělávání a finan-

cování podnikání se sociálním přesahem. Proto jsme také 

aktéry „NGO akademie“, která pomáhá aktérům v sociální 

oblasti prostřednictvím vzdělávání v různých oblastech. 

Díky této spolupráci jsme se mohli ucházet o grant Nadace 

ERSTE ve výši 5000 EUR pro řešení dopadů koronakrize 

na naši činnost.  

.  

 
Škoda Auto a.s. 

Dokončení nájezdové lávky – bezbariérový přístup k chráněným dílnám 

Projekt umožnil dokončení opěrné zdi a chodníku 

k nájezdové lávce, která zpřístupní horní patra budovy 

řemeslných chráněných dílen. Neočekávaným přínosem 

pak bylo rozšíření projektu i o nové základy pro košíkář-

skou dílnu, které přímo na opěrnou zeď navazují.           

Také Škoda Auto a. s. došla k závěru, že epidemie virové 

nemoci COVID-19 způsobená koronavirem SARS-CoV-2 

ukazuje, jak zranitelný je systém zdravotní a sociální péče  

a jak velký význam má poskytování mobilních služeb. 

Proto se rozhodla věnovat 100 osobních vozidel ŠKODA 

Octavia organizacím, které zajišťují potřebné služby. Stali 

jsme se jednou z takto obdarovaných organizací a velice si 

toho vážíme. Nová Oktávka bude sloužit především klien-

tům chráněného bydlení při řešení různých životních situa-

cí, cestě za lékařem, nebo do práce.  

.  

 
Nadace Agrofert 

Díky Nadaci Agrofert byl v loňském roce podpořen Denní 

stacionář Lávka. Tato ambulantní sociální služba v regionu 

zcela chyběla. Vznik této služby byl reakcí na poptávku 

rodičů žáků vycházejících ze speciální školy a rodin z blíz-

kého okolí, které se momentálně starají o tyto uživatele 

doma, bez možnosti je v dostupné vzdálenosti umístit do 

podobného zařízení. Díky podpoře byla tato sociální služba 

vybavena například edukační kuchyňkou včetně nezbytné-

ho vybavení.                                                

Odlehčovací služba v prvním patře nové budovy speciální školy  

Celkem dva projekty nám pomohou se zařízením 4 pokojů 

odlehčovací služby pro rodiny, které si potřebují odpoči-

nout nebo se dostanou do těžké životní situace po přechod-

nou dobu a nemohou o svého blízkého pečovat. Tato služba 

bude otevřena pro všechny děti, které ji budou potřebovat, 

zejména pro děti s poruchami autistického spektra, kombi-

novaným postižením a středně těžkým a těžkým mentálním 

postižením. Jedná se o grant Nadace Agrofert a projekt 

Pomozte dětem, což je charitativní sbírka Nadace rozvoje 

občanské společnosti a České televize. Bohužel jsme se 

nemohli osobně zúčastnit Peříčkového týdne, a stát se tak 

přímo součástí celorepublikové sbírky. Sbírku jsme však 

podpořili sdílením na facebooku i na našich webových 

stránkách. O sbírce i možnosti zakoupit peříčkovou brož 

jsme informovali všemi možnými prostředky.  

 

 

 

Konzum 

Ještě před kovi krizí jsme s Konzumem připravili několik 

projektů, především obchodních. Netušili jsme, že dopad 

epidemie poznamená a ovlivní naše vzájemné požadavky. 

Pro velikonoční období měl Konzum zájem o 1000 kusů 

pomlázek.  Bohužel, díky omezení jsme museli zlikvidovat 

400 ks pomlázek z doposud 500 upletených. Ale krize při-

nesla i pozitivní přístup Konzumu k podpoře místních vý-

robců a začal kolotoč událostí. Konzum se stal prvním 

odběratelem roušek ušitých na Kopečku – odebral jich tisíc 

ks. Vzhledem k riziku, které podstupovaly prodavačky       

v době K-krize, byla tato zakázka prioritou. Už během 

druhého týdne krize se ukázalo, že roční snaha o rozšíření 

prodejních míst našeho piva Prorok v provozovnách Kon-

zum se stala klíčovou. Jelikož lidé neměli možnost během 

omezení navštěvovat hospodská zařízení, zavážíme nyní 

pivo až na 50 provozoven Konzumu a zaznamenali jsme 

100% nárůst prodejů piva v lahvích. A jelikož mají zákaz-

níci Konzumu o pivo velký zájem, domluvili jsme na pro-

hloubení další spolupráce. Konzum neopomněl zmínit naši 

práci poděkováním ve svých mediálních kanálech a i za 

toto děkujeme. 

 

Chválíme - podpora projektu přišla i z vlastních řad!!! 
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Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

V loňském roce podpořil VDV pořízení nové nácvikové 

kuchyně v chráněném bydlení. Dosavadní rozsáhlá spolu-

práce v oblasti komplexní integrace byla letos důvodem     

k uzavření Memoranda, které je zaměřeno především        

na vzdělávání a integraci těžce zdravotně postižených, 

zejména dětí s poruchami autistického spektra.  Na jeho 

základě financuje VDV instalaci vody a topení v nové   

budově základní speciální školy. 

 

Pardubický a Královehradecký kraj 

Oba kraje podporují nejen investiční projekty ale také soci-

ální, které zajišťují itnegraci absolventů speciálních škol do 

zaměstnání – jsou to exkurze, praxe a příprava na práci.  Do 

Neratova tak přijíždějí na zkušenou žáci speciálních škol.  

 

Konto Bariéry 

Také rozsah podpory této nadace je velice široký. Podpo-

ruje provozní a materiální potřeby Sdružení. Pro letošní rok 

přislíbila velmi významnou pomoc – zajistí tolik potřebný 

automobil s plošinou pro přepravu klientů denního stacio-

náře Lávka. 

 DIBAQ Žamberk 

Dibaq spolupracuje delší dobu se základní speciální školou. 

V posledních dvou letech podporuje finančně i projekt 

terapie se zvířátky. Financoval pořízení voliér pro andulky  

a další zvířata. Letos poskytl finance na holubník na kůlu a 

na akvárium, které bude mj. uklidňující ozdobou neratov-

ské jídelny. Pro zvířata poskytuje také chutné krmení, jehož 

je výrobcem. 

 

 

 
Po přečtení článku v Neratovském zpravodaji o finanční 

sbírce na naší novou speciální školu v Bartošovicích,      

se montážní dílna v Žamberku - Albertinu rozhodla, že 

také trochu pomůže. A nakonec se nám podařilo vybrat           

8 700,- Kč. Částku jsme pak předali paní ředitelce školy 

Broně Havlíkové. Všichni pěvně doufáme, že se výstavbu 

podaří zdárně dokončit do zahájení letošního školního 

roku.                                Za kolektiv dílny v Žamberku O.K.    

                                 

 
„Děkovné“ stránky připravili vedoucí                 

pracovníci Sdružení Neratov. 

DĚKUJEME ! 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Stavba nové budovy základní speciální školy volá  S.O.S. 

 

 investiční akce 
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Pokud jste se nad čtením předchozích článků zamýšleli kam je časově zařadit (duben-květen), tak poslední stránka tohoto vydání 

NvN je skutečně aktuální. Původně jsem chtěl informace o stavbě školy zařadit až do příštího - „investičního“ – vydáníNvN. Moje 

schůzka s paní ředitelkou Broňou na počátku června mě přiměla k okamžité reakci. K zainvestování dostavby školy totiž stále 

chybí několik stovek tisíc – a tak se hledají úspory i další podporovatelé! 

Skutečně netradiční, poněkud smutný byl už samotný vstup do budovy školy. Zvláštní, až tíživé ticho – při vzpomínce na čilý, 

téměř „mraveništní“  ruch při minulých návštěvách školy…  Uvítala mě paní uklízečka obklopená desinfekčními prostředky.  

Ptám se po Broni a ona říká: „Myslíte paní ředitelku nebo paní stavbyvedoucí“? Paní ředitelku Broňu Havlíkovou jsem poté oprav-

du našel na stavbě školy – v pozici stavbyvedoucí! A tak jsem se připojil k obchůzce všech otvorů pro budoucí dveře. Paní Broňa 

chrlila informace, pan dodavatel ani nestačil zapisovat.  Mřížka, okopávka,  okopávka s otvory, madla, prosklené, plné, protipožár-

ní…  a tak pořád dokola.  Celou debatu provází jeden ukazatel – co nejlevněji, na to nemáme, prosklení ? – to raději dozdíme… 

Ale rozhodování není jen tak – stavba je toliko specifická, že mnoho ošidit nelze. Zejména u vstupů-dveří se musí ctít normy pro 

hendikepované klienty.  A co teprve toalety nebo koupelny… Ale i vybavení ostatních místností je velice specifické. Budou zde 

děti s autistickými poruchami – a to je rozdíl od tělesně hendikepovaných, vozíčkářů…  Unikátní odlehčovací pokoje musí být 

nejen v normě – ale i útulné, pro odpočinek rodiny…  

Dodavatel dveří a obložek se loučí slovy, že takový koncert už dlouho nezažil. A já usedám s Broňou ke kávě. Nevím, jak začít, ale 

vím, že s Broňou mohu mluvit přímo. Položím otázku a dostává se mi rychlé a dlouhé odpovědi. Přesně takto: 

„Opravdu Broňo myslíš, že v září školu otevřeme“? 

„Musíme! Děti musí 1. září přijít do hotového. Ve stávajících prostorách „staré“ školy už bude fungovat denní stacionář Lávka.    

A už kvůli dětem je to nutné… Je to pro ně složité, postrádají každodenní návyky získané ve škole. U mnohých je změna rytmu  

života velkým problémem.  Děláme, co můžeme. Zítra s nimi jedeme na zubní.  Lékaři by je nejraději uspali – a to já nedopustím. 

Trpělivými nácviky je na lékařské zákroky připravujeme, aby je zvládly – nedovolím, aby jim ublížila narkóza“ …                    

sdělí mi jedním dechem  Broňa – paní ředitelka a paní stavbyvedoucí v jedné osobě.                                                 Jiří Herynek, red. 

 

 

  

  

„Tady okopávka 

s otvory“… 

„Tady bude dopravník                     

do  koupelny“.. 
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1Výtvarný Nerato  

Na závěr tohoto vydání NvN přinášíme nejčerstvější aktuality z Neratova.  Správní rada Sdružení se rozhodovala o podobě konání 

tradičních akcí. Nejvíce těší informace,  že byla obnovena docházka dětí do základní speciální školy! Příští vydání NvN bude věnová-

no investičním akcím – předvojem je informace o zahájení prací na výstavbě Informačního centra na poslední straně tohoto NvN. 

Všem čtenářům a příznivcům Neratova přejeme pevné zdraví a především úspěšný návrat k normálnímu životu!                           Red. 

V návaznosti na obecná i odborná doporučení na pořádání akcí s ohledem na předcházení šíření koronaviru, rada Sdružení Neratov 

rozhodla, že se v tomto roce nebude konat Den otevřených dveří na Kopečku a divadelní festival Menteatrál. Je nám líto, že musíme 

přerušit tradici pořádání těchto jedinečných akcí a doufáme, že nás podpoříte zvýšenou osobní návštěvností během léta na Kopečku    

i v Neratově a divadelníci uspořádají náhradní program s našimi klienty. Za oboje budeme velmi vděčni! 

Poutní slavnosti se uskuteční, ale v menším rozsahu a budou více zaměřeny na duchovní program a s jedním kulturním vystoupením 

pod širým nebem... 

O to více dáváme do pozornosti tradiční sobotní pouť z Rokytnice a sledování našich webových stránek, které budou o programu 

pouti podrobně informovat. 

Věříme, že i naše poutní usebrání přispěje k tomu, že covid nebude dělat žádné další vlny a budeme se moci v příštím roce vrátit ke 

všem akcím, které bohužel v tomto roce nemůžeme pořádat... 

                                                                                                                                 Správní rada Sdružení Neratov 

 

 

Společenské akce v Neratově budou omezeny 
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„RADOST  NAD  ZLATO“   -   Základní speciální škola obnovila vyučování! 
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Po dlouhém odloučení byl dětem konečně umožněn návart do milované školy. 

Radost ze shledání s kamarády byla nesmírná! Užíváme se každý den,  

který nám zbývá do konce školního roku. Okolí školy během karantény krásně 

rozkvetlo, a tak, kromě učení a hraní ve škole, chodíme na procházky a hraje-

me si venku. Všichni se těšíme na prázdninové tábory a už teď vyhlížíme další 

školní rok v naší nové škole.                         Lucie Podzemná, Ludmila Vymetálková 

Neúnavní  „šťávičkáři“ z Alertina  připravili novinky nejen v sortimentu 

 

 investiční akce 

 

 

Až pojedete do Neratova, určitě se zastavte v Žamberku, konkrétně v léčebně Albertinum. Prohlédnout si neratovské zahradnictví v těsné 

blízkosti je určitě zážitkem. Nepřeberné množství bylinek, zeleniny a květin vás určitě překvapí. Prohlédnete si slaměný domek, který 

slouží jako zázemí naši pracovníkům. A navštívíte i neratovské občerstvení včetně „Baru Veselá Albertína. Ochutnáte skvělé, zdravé a 

čerstvé šťávy. Po celou dobu epidemie posiluje neúnavný šťávičkář Michal Hledík všechny neratovské kolegy chutnými nápoji. Pravidelně 

nabízí emaily sortiment šťáv a poté objednávky rozváží. Nyní nabízí i zdokonalení – objednávkový systém. A poutníci si tak mohou rezer-

vovat případný nákup šťáv: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9v9LfymbxWEH8RCDdZEhHlsDNfhJeLGbXJ71wdAV-0G17Wg/viewform 

„Na červenec chystáme jednak famózní koktejly z domácích jahod albertínské zahrady i lákavé akce na skvělé borůvkové mixy. Pro 

příznivce zeleninových šťáv připravujeme exkluzivní úrodu 'kadeřávku' - což je méně známá listová zelenina, považovaná ovšem za 

'zlatou surovinu' v rámci šťávičkových receptur pro "zasvěcené". Těšte se“ vzkazuje Michal Hledík. 

Toto je skutečně poslední aktualita – k mé radosti! Po dlouhé době tak může NvN ke čtenářům.              Jiří Herynek, redakce 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9v9LfymbxWEH8RCDdZEhHlsDNfhJeLGbXJ71wdAV-0G17Wg/viewform


Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdruženi Neratov, z. s., Bartošovice v Orlických horách  84 
Šířeno elektronicky a zdarma, nepodléhá registraci.  Vydáváno od července roku 2010 

Příspěvky posílejte elektronicky na jiri.herynek@neratov.cz – příští uzávěrka je ke dni 30.6. 2020 

Kontakt a přihlášení odběru: tel.: 494 530 058, e-mail: nove@neratov.cz 
Archiv měsíčníku NvN najdete na www.neratov.cz                                                                                                            www.neratov.cz                                                            
                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Neratově pokračují stavební práce na novostavbě TIC V Neratově. Zakázka je realizována v rámci projektu 

s názvem „Česko-polská hřebenovka – východní část“ s reg. číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z programu Interreg   

V-A Česká republika – Polsko. Celková hodnota projektu je 3 571 346,11 €, z toho dotace z EFRR je ve výší 

3 035 553,00 €. Vedoucím partnerem je Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis.     

Partnery projektu jsou: 

 • Královéhradecký kraj                • Obec Olešnice v Orlických horách                 • Gmina Bystrzyca Kłodzka 

• Pardubický kraj                          • Městys Nový Hrádek                                      • Gmina Duszniki-Zdrój   

• Olomoucký kraj                         • Obec Vysoká Srbská                                       • Gmina Radków 

• Liberecký kraj                           • Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej           • Gmina Miejska Nowa Ruda 

• Sdružení Neratov z.s.                • Powiat Kłodzki                                                • Gmina Nowa Ruda    

• Obec Deštné v Orlických horách                                                                         • Gmina Międzylesie 

 

Dle harmonogramu práce mají být ukončené 15. října 2020. Očekává se, že díky propojování česko-polského příhra-

ničí, dojde k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a propojování cílových 

skupin po obou stranách hranice. Díky projektu bude také prohloubena spolupráce mezi projektovými partnery, která 

ovlivní vznik dalších projektů. 

 

Novým koordinátorem dobrovolníků bude Bára Cedidlová. Přeji ji hodně štěstí. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří po dobu mého 

působení v roli koordinátora dobrovolníků jezdili do Neratova. Budu ráda vzpomínat na jejich obětavost a dobrosrdečnost. Děku-

ji také srdečně za spolupráci všem vedoucím středisek Sdružení. Ať se vám všem dobře daří!!!                            Wiolleta Latocha 

 

Informace pro dobrovolníky 
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Stavební práce na TIC jsou v plném proudu 
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Marzena Peťovská 

Po práci foto, oběd, odpoledne exkurze Neratova včetně návštěvy pivovaru a kostela . Večer pak teambuil-

ding s pivem Prorok v neratovském hospodě  a noclehem přímo v centru Neratova.  Dobrovolníci jezdí do 

Neratova rádi. Patří neodmyslitelně k historii jeho obnovy.  Mnoho z nich pak do Neratova zavítá výletně.                 

Na snímcích parta z Iveca Vysoké Mýto – vrací se každým rokem…                                                               
Více informací na www.neratov.cz/zapojte-se/dobrovolnictvi/                                          jiří herynek,redakce 
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