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Ohlédnutí za velkými i malými okamžiky závěru roku 2018
Příběhy a události, které opět „posunuly“ snahu obnovit Neratov...
¨´
Rok 2018 lze označit za požehnaný. Vždyť jsme ho uvítali prvními doušky piva Prorok z našeho pivovaru . V průběhu roku jsme
pak s napětím sledovali rekonstrukci věží neratovského kostela. Mezi těmito „velkými“ událostmi plynul běžný život neratovských
s tradičními akcemi jako je pouť, jarmarky, festivaly a další. A přitom všem nespočet úprav, oprav, rekonstrukcí a drobných investic, které posunuly život Neratova vpřed. Bezprostředně se totiž dotýkaly chráněných dílen, uživatelů – zkrátka všech „Neratovských“ …
¨´
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Která událost v Neratově roku 2018 byla pro vás „nej“?
„Mám-li být pravdivý,
tak nemohu vybrat tu nej.
" Naplňují " mne všechny.
Jako děti v rodině.
Možná každá trochu jinou barvou,
ale jinak jsou všechny
velkým Božím darem“.
Josef Suchár

„Pokud mám vybrat jednu událost z
neratovského dění v minulém roce,
tak mi jasně nade všemi ční rozeznění
nových zvonů v neratovském kostele.
Zvony jsou v stejné tónině jako byly
zvony zničené a tak se po 73 letech
znovu nesl stejný zvuk neratovskou
kotlinou a spojoval minulost, přítomnost i budoucnost... Přijde mi to jako
nejlepší symbol završení práce jedné
generace ( ta se myslím na 25 let počítá) a vznešená pobídka pro generaci
další. Kéž by zvony zněly další staletí
a v Neratově byl stále Život“!
Antonín Nekvinda

Akce Study Tour zakončila projekt Historické věže Kladského pomezí
Projekt „Historické věže kladského pomezí“ s reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000326, byl spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A ČR-PL.

1Výtvarný Nerato
Jednodenní akci Study Tour zorganizovala Římskokatolická
farnost Neratov dne 22. prosince 2018. Byla určena pro pracovníky infocenter, samosprávy regionu a místní průvodce. Dále
pro všechny, kdo mají nějakým způsobem potenciál působit na
rozvoji cestovního ruchu v regionu.
První zastávkou byla Bystřice Kladská, kde byla již dříve opravena část městského opevnění a dvě věže. V tomto projektu
přišla na řadu rekonstrukce i třetí věže, což z celého města dělá
unikátní turistickou lokalitu. Poté následovala návštěva Orlického Záhoří. V kostele svatého Jana Křtitele jsou jako součást
expozice umístěné makety všech čtyř věží. Uvnitř maket je
nainstalována virtuální prohlídka s popisem daného místa. Kromě toho byla upravena i poměrná část půdního prostoru. Tady je
umístěna expozice představující region Kladského pomezí.
Akce končila prohlídkou věží v Neratově a byla spojena s účastí

na čtvrtém adventním koncertu. V zaplněném kostele vystoupil
pěvecký sbor Avonotaj, jehož repertoár tvoří židovské a hebrejské písně. Po koncertě se rozezněly zvony. Chvíle, na kterou
Neratov čekal 73 let, konečně nastala. Mezitím se otevřely dveře ke věžím a první zvědaví návštěvníci se vydali nahoru.
Study Tour byla uspořádána těsně před Vánocemi - přesto se
sešla poměrně hojná skupina účastníků. Tímto jim chceme poděkovat, že si udělali čas a absolvovali s námi tento malý zájezd. Také děkujeme našim pracovníkům z chráněné dílny Kuchyň za připravené občerstvení. A nyní nezbývá než doufat, že
všechny čtyři věže se brzy stanou oblíbeným místem turistů.
Jejich strategická poloha umožňuje zvládnout všechny za jeden
den. Neméně důležité ale je, že se podařilo obnovit velký kus
dávné historie…. Vždyť to nebyl jen čas, který památky poničil.
Můžeme být proto hrdi, že se právě nám podařila jejich obnova.
Marzena Petovská
Barbora Cedidlová

Ohlédnutí – opravené věže a nové kopule, vložené odkazy – nová tvář neratovského kostela
2018

Ve středu 21. listopadu 2018 žhaví mnozí přívrženci Neratova telefony a kladou otázku:
„Tak jak, je to nahoře“? Není… Silnější vítr nedovolil vyzvednout nové kopule na věže. Odpoledne se řemeslníci i trpěliví příznivci rozcházejí či rozjíždějí do svých domovů. Tak snad
zítra. Doslova dramatický scénář dokresluje fakt, že čtvrtek je posledním dnem, kdy je
pronajat jeřáb….
Čtvrtek 22. listopad 2018 – v noci přisypal poprašek sněhu – je mlhavo, ale vítr nefouká…
Po pečlivém připoutání kopulí ke třmenům jeřábu zazní pokyn Daneše Fialy: „Jdeme nahoru“! Hodiny ukazují přesně 9.00 a první kopule pomalu stoupá k pravé věži.
A dole
připravují neratovští do tubusů vzkazy pro další generace – kdy asi budou objeveny?
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Mistři – klempíři: tvůrci zlatavých kopulí
otec a učitel Daneš (vpravo) se synem Markem
– oba nesou příjmení Fialovi a celou akci
důsledně koordinují – „nahoře“ pak dílo kompletují…

POVEDLO SE!
Speciální škola hlásí: Příběh schodišťové sedačky je naplněn!
Překrásný dárek pod stromeček - schodišťová sedačka ve speciální škole je v provozu. Na počátku tohoto příběhu byl vzkaz pedagogů naší speciální školy: S nárůstem počtu našich žáků těžko zvládáme jejich přesuny! Ano, situace si vyžádala investici, která by
odstranila nepřiměřeně vysoké nároky na fyzické vytížení pedagogů, asistentů i rodičů – ti všichni museli s dětmi překonávat mnoho
schodů před vyučováním, po vyučování či při přesunech na různé akce. Vybrána byla schodišťová sedačka, která navíc pracuje i na
baterie, což je důležité vzhledem k častým výpadkům elektrické energie… Po výběru dodavatele nastalo to nejdůležitější – zajištění
financování. Prvním a největším dárcem byla Nadace ČEZ. Připojila se další významná nadace Konto Bariéry. Finance ale stále chyběly… Při sázení Stromu pro Olgu Havlovou u neratovského pivovaru naše děti zpívaly. A Výbor dobré vůle Olgy Havlové přispěl
dalšími financemi na projekt sedačky. A na chybějící sumu vyhlásil VDV veřejnou sbírku. Konečná částka se naplnila těsně před
Vánocemi! A protože jsme se s zvvýou ke sbírce setkávali i na stránkách NvN, tlumočíme nyní velké poděkování všem lidem dobré
vůle – i čtenářům NvN , kteří na výzvu reagovali.
red.

¨´

Na počátku velký problém a výzva dětí a pedagogů: Pomozte !

A na závěr: Velká radost!

Naše škola představena jako příklad dobré praxe na semináři v Praze
V závěru minulého roku uspořádal Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové seminář
„Dostupná péče o děti s poruchou autistického spektra“. Seminář byl realizován v rámci
projektu SALZBURG SEMINARS – této skutečnosti odpovídalo i složení přednášejících
v úvodní části semináře, zaměřené na různé věkové kategorie dětí s PAS. Doktor Hynek
Jůn, Bc. Jan Kouřil i paní doktorka Věra Čadidlová jsou špičkovými pracovníky organizace NAUTIS, která se dlouhodobě věnuje problematice lidí s autismem. Seminář byl
určen pedagogům a asistentům speciálních škol.
Na odborné přednášky navázala paní Broňa Havlíková, ředitelka naší speciální školy.
Naše škola byla vybrána jako příklad dobré a úspěšné praxe tohoto oboru. A prezentace
paní Broni to plně prokázala!
red.
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Děti ze speciální školy radost přijímají i rozdávají…

adost od jiných přijímají – ale také rozdávají

Mikulášská besídka v neratovské hospodě
Posezení s čerty a Mikulášem v neratovské hospodě se
všem moc líbilo. Všichni plni očekávání se těšili na Mikuláše. Nejdříve se někteří potýkali s čerty, ale vždy se u každého v knize hříchů našlo i něco dobrého, pak přišel Mikuláš
a všechny odměnil balíčkem sladkostí. Posezení proběhlo
ve velmi milé předvánoční atmosféře, uživatelé odcházeli s
úsměvy na tváři.
Iveta Holubářová

adost od jiných přijímají – ale také rozdávají

radost jiným

radost jiným
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V rámci projektu českého rozhlasu jsme se zapojili do akce
Vánoční přání pro obyvatele domů pro seniory. Děti vyrobily několik přání, která byla rozeslána seniorům po celé
České republice....
Petr Žitný
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Vánoční setkání zaměstnanců
Letošní zaměstnanecký den se konal 13. prosince v kunvaldské sokolovně. Předvánočního setkání se zúčastnilo kolem
160 našich zaměstnanců. Začalo se v poledne společným
obědem a poté následoval kulturní program. Nejprve vystoupily děti z naší speciální základní školy, pak se slova na
pódiu ujal kreslíř Jan Honza Lušovský, který do svého vystoupení zapojil i přítomné diváky. Během přestávky si
zaměstnanci měli možnost popovídat, protože v průběhu
roku se v takovém množství jen stěží potkají Poté nám
předvedli své vtipné představení pracovníci žambereckého
zahradnictví. Nakonec se sál naplno ponořil do vánoční
nálady a to při zpívání koled. Celý program zakončil Santa
Claus se svými pomocníky. A abychom předešli spekulacím; nešlo o žádné zavádění cizích kultur do našich svátků… Šlo o to, umět si udělat nejen ze sebe, ale i ze života
legraci. A to se povedlo na výbornou!
Barbora Cedidlová

adost od jiných přijímají – ale
také rozdávají
radost jiným
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Velké poděkování zasíláme městu Letohrad. Zakoupilo do
naší školy speciální lavici a židličku. Variabilnost nastavení
umožňuje upravit zařízení podle individuálních potřeb žáka.
Dne 18. 12. 2018 proběhlo diskotékové odpoledne v Tobogánu v Žamberku. Kromě dětí z naší školy se přijely vydovádět také děti z MŠ a ZŠ Rybná nad Zdobnicí. Celá akce se
moc povedla. Děkujeme organizátorům, sponzorům i dětem.
.

Lucie Podzemná

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 zazpívaly děti speciální školy
na zaměstnaneckém večírku spřízněné firmy Dibaq v Žamberku. Jejich vystoupení bylo poděkování firmě za dlouhodobou podporu školy – prakticky od jejího založení.
V předešlém roce zakoupila firma Dibaq speciální kočárek,
finančním darem v roce 2018 podpořila provoz školy. Děkujeme moc a těšíme se na další spolupráci - i v projektu se
zvířátky, o kterém bude NvN informovat příště.
red.

Nově upravené prostory pro chráněnou dílnu i údržbu
Podzimní práce střediska údržby přinesly značné zlepšení pracovního prostředí v naší chráněné dílně „Naděje“. Předcházela tomu
rekonstrukce prostor stodoly, kde jsme vytvořili technické zázemí střediska údržby. V prostorách stodoly postupně vzniká dílna
určená zejména pro opravy těžké mechanizace. Díky tomu už dnes můžeme provádět opravy kolové techniky ve vytápěné dílně, což
v zimním období naši údržbáři určitě ocení. Důležitá je také možnost parkovat v teple a suchu techniku pro úklid sněhu. Výjezdy
techniky do mrazivého rána jsou tak bezproblémové. Po přestěhování údržby jsme mohli realizovat modernizaci chráněné dílny
Naděje. Montážní dílnu, kde v současnosti pracuje 14 zaměstnanců, jsme společnými silami vymalovali a provedli nezbytné úpravy
vnitřního vybavení. Vzniklo velice útulné prostředí, kde se pracovníci cítí velmi dobře a lépe se jim pracuje. Získali jsme totiž novou
zakázku na montážní práce od firmy Assa ABLOY. Jedná se o inovovanou výrobu zámků FAB. Postupně se učíme montovat nové
výrobky a k tomu nám pomáhá také příjemnější a lépe uspořádané pracoviště chráněné dílny. Spokojenost a radost je odměnou za
vysoké pracovní nasazení.
Jiří Láčik
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