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Je to „náročná cesta, která nás má učinit ochotnými naslouchat Božímu slovu“…
Jan Pavel II

Již po dlouhá staletí prožívá církev čtyřicet dní před
Velikonocemi jako důležitý a posvátný čas. Zpočátku
šlo především o dobu, kdy se žadatelé o křest bezprostředně připravovali na svůj velký okamžik, který měl
nastat o velikonoční Velké noci. Také to byl ale čas
veřejného pokání, kdy lidé, kteří se dopustili velkého
poklesku, veřejně projevovali lítost a nápravu svého
jednání, aby pak na Zelený čtvrtek mohli být znovu
přijati do společenství církve. K tomuto času pokání se
postupně připojili i všichni křesťané, kteří tím vyjadřovali svou ochotu obrátit se a připravovali se na obnovu
svého křtu.
Postní doba je dobou zacvičování se do lepšího způsobu
života. Jde o čistotu srdce. Svátek Pascha – přechod
k Bohu, na který se postem připravujeme, znamená povstání ze starých životních vzorců do svobody v Ježíši
Kristu. Svobody například i od nutkání okamžitě uspokojit jakoukoli svou chvilkovou potřebu.
Článek převzat z Vira.cz
Foto: Tomáš Herynek – z cyklu „Zima v Neratově 2019“

Zima v Neratově 2019
Sněhové vločky této zimy poprvé pokryly obnovené věže
neratovského kostela. Návštěvníci ale i domácí tak po mnoha letech nasávali trochu pozměněnou atmosféru, doprovázenou
písněmi nových zvonů…
Tomáš Herynek fotografuje hlavně pražskou Vltavu a portréty osobností. Při „prázdninové“ návštěvě Neratova zachytil zimní
atmosféru – jak říká „v běhu“. Ale jak vidno, fotil také z okna fary či jídelny… Z černobílých fotografií provede výběr pro soubor
„Zima v Neratově 2019“. Obrázky ve formátu A4 věnuje pro výzdobu prostor Sdružení Neratov.
red.

Ohlédnutí
V rubrice ohlédnutí se vracíme k besedě v Knihovně Václava Havla
Několika fotografiemi a upoutávkou na
„youtube“ se vracíme k besedě
o Neratovu, která se uskutečnila na
sklonku minulého roku v Knihovně
Václava Havla. A to i z toho důvodu, že
NvN plní poslání neratovské kroniky – a
předvánoční informace o besedě nebyly
vyčerpávající. Proto čtete až dnes,
v našem „Ohlédnutí“.
Besedu v kouzelném prostředí Knihovny
Václava Havla organizoval Výbor dobré
vůle Olgy Havlové, významný partner
našeho sdružení. Beseda byla vskutku
prestižní, jelikož byla jakýmsi
vyvrcholením a uzavřením Roku Olgy
Havlové – v roce nedožitých 85.
narozenin paní Olgy Havlové bylo
vysazeno 85 stromů po celé ČR a
organizovány výstavy fotografií „Olga
Havlová a VDV“. Obě akce se
uskutečnily i v Neratově. Na závěr
besedy byla „uvedena k životu mezi
čtenáře“ kniha Zázrak v Neratově.
Knihovna Václava Havla se zcela
zaplnila posluchači. Ti byli hned po
příchodu vítáni douškem točeného
Proroka. Ještě před zahájením si mnoho
návštěvníků zakoupilo knihu a otec
Josef Suchár neúnavně vepisoval
věnování. Pro posluchače byly
připraveny i výrobky chráněné dílny
Kopeček a dárky dětí ze speciální školy.
Předvánoční atmosféru navodila nabídka
neratovských vánoček. Ke koupi byla i
novinka – pivo Prorok 12° v novém
balení - ve skle.
Samotnou besedu moderovala paní
Veronika Sedláčková. Úvodní slovo
pronesl hudební skladatel Michal
Horáček, který při své kandidatuře na
prezidenta ČR Neratov osobně navštívil.
Tým besedníků z Neratova zasedl do
čela knihovny ve složení otec Josef
Suchár, Antonín Nekvinda a Bronislava
Havlíková. Vymezený čas nemohl zcela
logicky pokrýt celý „neratovský příběh“.
Otec Suchár vyzdvihl fakt, že od prvních
okamžiků naplňoval vize obklopen lidmi
potřebnými a zdravotně postiženými.
S nimi tak za celých 25 roků vybudoval
současnou komunitu obyvatel Neratova.
Na počátku všeho byla neratovská
legenda – kostel. Dnes téměř kompletně
opraven – s dominantní skleněnou
střechou. Opravy fasády věží,
zabudování nových točitých schodišť,
instalace nových kopulí v původní
podobě a rozeznění zcela nových zvonů.

Neméně důležité je vše, co naplňuje
život kolem kostela.
Především pak prvky komplexní
integrace lidí s hendikepem – pracovní
příležitosti v zahradnictví,
stravování, hospodě či pivovaru,
obchodě v jiných službách. Mnoho
z dnešních 250 pracovníků našlo
uplatnění v chráněných dílnách. To vše
dokresluje možnost trvalého pobytu a to
i v chráněném bydlení. A velmi bohatý
společenský život – jarmarky, poutě,
koncerty, festivaly a další akce
duchovního i společenského rozměru.
K Antonínu Nekvindovi směřovaly
otázky týkající se udržitelnosti a to jak
ekonomické, tak i společenské. Celé
sdružení funguje ve velmi náročných
podmínkách provozních, ekonomických
a personálních. Na vysoké úrovni musí
být zabezpečeny především sociální
služby pro všechny uživatele. Velkým
neratovským zázrakem je základní
speciální škola, která vykazuje
mimořádné pokroky v práci s žáčky
s lehčím i těžším mentálním a
autistickým problémem. Ředitelka školy
Broňa Havlíková vyprávěla dojemné
příběhy „dětiček“ a přiblížila
přítomným, jak to v takové
„školičce“ chodí. Není to jen o učení.
Pedagogové i asistenti zvládají s dětmi
výlety, pobyty v přírodě, společenská
vystoupení – dokonce organizují i ples!
O tom všem byla řeč. V diskusi pak
zazněly informace o celkovém soužití
v Neratově, obnovené obci. A také o
prospěšnosti činnosti sdružení pro
občasné návštěvníky – chalupáře.
Přínosem je fungující hospoda,
obchůdek či vyhrnování sněhu.
Závěr besedy patřil „křtu“ knihy. Zřejmě
lehko lze usoudit, že kniha byla pokřtěna Prorokem. Kromě již zmíněných
účastníků besedy byl křtu přítomen i
autor knihy, pan Tomáš Kutil. Knihu
vydalo Karmelitánské nakladatelství a
mnozí účastníci si ji radostně odnášeli
domů – i s vepsaným věnováním od
otce Suchára.
Škoda, že v knihovně byl další program
– musela tak být rozpuštěna i neformální
beseda závěrem…
Beseda se velice vydařila, vánočky se
snědly i prodaly – a Prorok všem také
chutnal!
Jiří Herynek
Foto Tomáš Herynek a Barbora Cedidlová

Celou besedu můžete shlédnout na internetu: www.youtube.com/results?search_query=knihovna+václava+havla+neratov

Povedlo se
Integrace zdravotně postižených a potřebných
Integrace zdravotně postižených a potřebných spoluobčanů do plnohodnotného života – v Neratově tento proces probíhá prakticky od založení Sdružení před 27 lety…. Vždyť jinými slovy to často vyjadřuje otec Josef, když říká: „Nechtěl jsem a nechci
obnovovat Neratov pro postižené, ale spolu s postiženými“. A to je ta obrovská duchovní síla vizí, která o mnoho let předstihla
legislativní podporu integračních procesů. Po mnoho let dostávali příležitost uplatnění jak dobrovolníci, tak později i pracovníci –
zaměstnanci. Obrovským přínosem bylo i vytváření možnosti ubytování těchto lidí přímo v Neratově – později a dnes i poměrně
rozsáhlé chráněné bydlení. Integrace (i inkluze) je dnes moderním pojmem, v Neratově však patří k životním příběhům mnoha lidí
po dobu téměř tří desítek let … Rozvoj služeb a získávání prací pro jiné firmy přinesl navýšení zaměstnanosti – na dnešních 250
pracovníků, převážně osob zdravotně poškozených. Zde je nutno poznamenat, že je třeba rozlišovat schopnost zaměstnavatele
zaměstnat různé typy a složitosti zdravotního poškození zaměstnance. A neratovský profil zaměstnanosti patří k těm nejnáročnějším. Kromě vhodných pracovních pozic musí poskytnout uživatelům (uživatel chráněného bydlení) často i celodenní (tj.24 hodin)
asistenci, provotřídní lékařské zabezpečení, rychlou pomoc a další. Vedle pracovního poměru, ubytování a sociálních služeb jsou
klienti vzděláváni a prakticky cvičeni v běžných životních dovednostech – finanční gramotnost, nákupy, vaření, praní – ale i sport
či společenské akce.
Neratov se zapojil v posledních letech do integračních programů studentů a absolventů speciálních škol. Tito lidé mají sice za sebou vzdělávání v chráněném prostředí – ale pak nastává problém s umístěním na vhodnou pracovní pozici, řešení bydlení, dopravy, asistence atd. Nejprve se Neratov zapojil jako partner do programu „Ergotep pro žáky a pedagogy“ – tzv. Projekt č.54. Tímto
projektem prošlo přes osmdesát žáků z Brna a Jánek a stovka pedagogů různých speciálních škol. Žáci ze speciálních škol z Brna
a Janských Lázní přijížděli do Neratova na den a noc. Bylo jim umožněno poznat život v Neratově, celý systém zaměstnávání,
především pak pracovní střediska a pracovní pozice.
V současnosti probíhá projekt „Do praxe bez bariér“. Realizuje ho královehradecké CIRI = Centrum investic, rozvoje a inovace.
Cílem je umožnit žákům speciálních škol praxe – minimálně pak exkurze. Tedy umožnit jim, aby před ukončením vzdělání měli
možnost vybrat si vhodnou pracovní pozici, která odpovídá jejich pracovním schopnostem a dovednostem. Neratov je v tomto
projektu partnerem a má za sebou už první příběh – a NvN ho čtenářům, se svolením hlavního hrdiny, přináší…
Jiří Herynek
roblematice komplexní integrace se ještě vrátíme.

Petr – žák Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních
Petr dokončí v červnu studium tříleté praktické školy
v Janských Lázních. Od narození trpí poškozením
zdraví lehkým autismem. Ve škole v Janských Lázních
získal kromě vzdělání a dobré party i oporu v paní
Janě – vedoucí školního kiosku a asistentce
vychovatelky. Paní Jana je pro Petra oporou a pomáhá
mu řešit složité situace. Do Neratova Petra poslala
škola na praxi v rámci projektu Praxe bez bariér. Petr
absolvoval vstupní lékařskou prohlídku, prohlédl si
Neratov a následoval první přijímací pohovor
s neratovským týmem odborníků – přítomna byla
koordinátorka projektu, personalistka i vedoucí
stravování. Právě práci v kuchyni si vybral Petr pro
svoji praxi. Na závěr pohovoru podepsal Petr svoji
první pracovní smlouvu! Celý zářil radostí, vždyť bude
na praxi a ještě si přivydělá! Po odpoledním
odpočinku vyrazil za kolegy z chráněného bydlení –
s těmi se bezprostředně seznámil při společném obědu.
David a další k němu přicházeli a k jeho překvapení
mu podávali přátelsky ruku… Petr pookřál, když
uviděl v chráněném bydlení bubínky. Sám totiž vlastní
bicí soupravu a těší se na budoucí hudební spolupráci
s neratovskými…
Po celou dobu, kdy jsem Petra a paní Janu při jejich
příjezdu doprovázel, jsem měl velice dobrý pocit
radosti. Bylo jasné, že Neratov je velkou, ba i životní
šancí pro Petrovu budoucnost !
To mi následně potvrdily reference z pracoviště, od
paní Jany i od vedení školy – paní ředitelka dlouze
komunikovala s otcem Josefem. Poděkování proto
patří všem, kteří pro tento Petrův „krok“ něco udělali.
Zejména neratovským realizátorům praxe za velkou a
milou pozornost, kterou Petrovi věnovali. Je před
námi ještě hodně práce, ale věříme, že Petr bude od
léta občanem Neratova a pracovníkem sdružení.
Čtenáře NvN budeme informovat.
jh

Děti i uživatelé ve víru her, sportu, radosti i tance
Dopoledne plné pohybu
Již poněkolikáté mohly děti
z naší školy prožít úžasně zábavné
dopoledne ve SKiPi Funparku
Letohrad. Všechny děti prožívaly
opravdovou radost z pohybu, a to
včetně těch, u kterých je možné
vidět takovou radost minimálně.
V průběhu návštěv jsme mohli
zaznamenat u žáčků progres nejen
v koordinaci pohybů na průlezkách,
ale i v celkové psychomotorické
oblasti. Opravu úžasné je, že ve
Funparku se mohou naše děti
rozvíjet nejen v pohybu, ale i v
sociální oblasti, protože součástí
naší návštěvy je také výborná
svačina v restaruaci, kde se nám
věnuje vždy milá obsluha.
Lucie Podzemná

Milé figurky zvířat jsou zároveň skvělou pomůckou
Do naší školy dorazily překrásné ručně vyřezávané, broušené a malované dřevěné figurky zvířátkek! Tato didaktická pomůcka je
opravdová nádhera. Můžeme teď děti názorně učit, kde zvířata žijí, jak vypadají, že některá jsou lovci a jiná zase potrava, děti si
je mohou prohlížet, třídit, psát si jejich názvy, kreslit je... V družince je tak jednoduché ponořit se s nimi do hry :) Moc a moc
děkujeme rodinné firmě Sůvy z dříví, která nám všechna tato zvířátka ručně a s láskou vyrobila. Další velké díky patří také
hokejbalistům z Letohradu, kteří nám na Veterán Cupu předali ohromnou částku peněz, ze kterých jsme, mimo jiné, koupili i
tyto úžasné didaktické figurky. DĚKUJEME!
Za děti, kolektiv pedagogů, asistentů i rodičů ZŠS Neratov Lucie Podzemná

Uživatelé chráněného bydlení to na běžkách umí
Čas se konečně našel a počasí nám přálo. Vyrazili jsme tedy do nedalekého
Orlického Záhoří na běžky. Za doprovodu velké sportovkyně Petry a nás - Renaty,
Romany, Davida a Evy jsme si užili báječné odpoledne. Z počátku jsme měli
trochu problémy s rozjezdem a pády, ale postupem času jsme styl vypilovali
natolik, že nám málem pracovnice Petra nestačila. Sportu zdar!!!
Chráněné bydlení, foto Petra Tučková

Ples pro malé i velké…
Tradiční ples uspořádalo středisko Chráněné bydlení spolu se speciální školou v kunvaldské sokolovně v sobotu 23. února. Ples
splňuje každoročně své poslání společenského setkání celého Sdružení Neratov. Program byl zahájen předtančením uživatelů
chráněného bydlení a kulturním vystoupením dětí speciální školy. Všechna vystoupení měla obrovský úspěch a byla odměněna
potleskem zaplněného sálu. Celý podvečer skvěle moderoval pan učitel Petr Žitný. Všichni se výborně pobavili a mnozí využili
setkání k neformálním besedám. Skvělou atmosféru podtrhlo chutné občerstvení a lahodný Prorok – obsluhu zajišťovali místní
hasiči. Děkujeme hasičům za pomoc a také všem, kteří se podíleli na organizování plesu. A také těm, kteří nezaváhali a na ples
přišli nebo přijeli.
Chráněné bydlení

Okénko do umění
Ladislav Jalůvka
Narozen 1932 v Ostravě, žije v Olomouci.
Malíř a grafik, absolvent PdF Univerzity
Karlovy u profesorů Salcmana, Lidického
a Boudy. Věnuje se převážně krajinomalbě.
Byl dlouholetým učitelem malby na Katedře
výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého
v Olomouci.
Naše ukázka je z umělcovy drobné
příležitostné grafiky. Zde se jedná o linoryt
novoročenky pro rok 1980 s básní
Karla Tomana (1877 - 1946),
kterou také uvádíme.

Karel Toman
Březen
Na naší studni ráno hvízdal kos.
Jde jaro, jde jaro.
A když jsem okno na sad otvíral,
šeptaly pukající pupeny:
Jde jaro, jde jaro.
Bez chvěje se a hrušně čekají.
Jde jaro, jde jaro.
Zas novým třpytem rozkvétá ti vlas
a nových kovů napil se tvůj smích.
Jde jaro, jde jaro.
Bože můj,
obnoviteli, obroditeli,
na srdce v sněhu pamatuj.
„Okénko“ připravil Pavel Herynek

Blahopřejeme

2. místo ve fotografické soutěži
Cena Cechu KPT ČR
- klempířské dílo, memoriál Jiřího Krmáška
získala letos za klempířské práce
firma Tesmen - za oplechování věží kostela
v Neratově v Orlických horách.

Marek a Daneš Fialovi
syn (vlevo) a otec (vpravo)
opláštění kopulí zhotovili

Děkujeme za skvělou práci!
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