
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ  V  NERATOVĚ 
DUBEN 2018 www.neratov.cz 

Oslava Velikonoc Hodem Božím velikonočním nekončí….  Trvá dalších padesát dní  ("velikonoční doba")  a vrcholí slavností  Se-

slání Ducha svatého (Letnice).   Latinský název Pentecostes znamená "padesátý den velikonoční slavnosti".    První týden po Veliko-

nocích se nazývá "velikonoční oktáv". Čtyřicátý den po Velikonocích (čtvrtek v šestém velikonočním týdnu) se slaví svátek "Nane-

bevstoupení Páně". 

"Utrpením Pán přešel ze smrti do života a otevřel cestu nám,  kteří věříme v jeho vzkříšení,  abychom ze smrti do života přešli i my.    

Není nic velkého,   že Ježíš zemřel,  tomu věří i pohané,  židé a bezbožníci;  tomu věří všichni …Skutečně velkou věcí je věřit,  že vstal 

z mrtvých.  Vírou křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání."                                                                                         (Sv. Augustin) 

                                                                             

 

Prožíváme velikonoční období ….. 

Výtvarný Nerato  

Tradiční velikonoční jarmark se velice vy-

dařil. Od rána hezké počasí bylo příslibem 

úspěchu akce. Situaci po ránu mírně zkom-

plikoval výjezd hasičů, kteří chtěli evakuo-

vat obyvatele jednoho z místních domů pro 

podezření, že v domě uniká plyn. Okolí by-

lo uzavřeno – nakonec se však ukázalo, že 

„domácí“ si pouze přispali. A tak mohl 

jarmark začít. V hojném počtu návštěvníků 

jsme zaznamenali mnoho nových tváří, což 

nás všechny velice těší. I tento jarmark za-

hájil pan farář Josef. Požehnal všem pří-

tomným řemeslníkům a jejich dobré práci. 

Ve stáncích a na pultech nechyběly veliko-

noční pochoutky – nádivka či chutné  klo-

básky. Nejvíce šly na odbyt „Neratovské 

mazance“ – ty zmizely během pár hodin. 

Občerstvení kralovalo naše dobré pivo Pro-

rok 10°. Určitě se stane tradičním a neod-

myslitelným nápojem našich akcí. Pro dob-

rou náladu hrála muzika a nechybělo ani 

kulturní vyžití. Vystoupil opět Sbor z hor, 

velký úspěch zaznamenalo divadlo Koráb 

s vystoupením pro děti O kocouru Mikešo-

vi. Jaký by to byl jarmark bez předvedení 

řemesel. Nejvíce zaujalo velikonoční plete-

ní pomlázek a spřádání na kololovrátku. 

Návštěvníci kupovali řehtačky, zdobená va-

jíčka - i perníková, sirupy, ručně točený 

porcelán, zvonečky, dřevěné píšťalky a 

mnoho jiných výrobků a velikonočních oz-

dob. 

Děkuji všem dobrovolníkům a 

lům,  kteří nám s jarmarkem pomohli, pro-

tože "kopečkářů" letos bylo málo, skolila 

nás chřipka a bez pomocníků bychom jar-

mark nedali.                        Romana Bukáčková 

 
 

Velikonoční jarmark ozdobila dobrá  nálada a hojná účast návštěvníků 

Výtvarný Nerato  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek třicátého března proběhlo slav-

nostní otevření výstavy Neratov – Na 

stezce poutníků včera a dnes. Tato vý-

stava vznikla díky česko-polskému pro-

jektu  Víra nás spojuje. Projekt je spolu-

financován z prostředků Evropského 

Fondu Regionálního Rozvoje, prostřed-

nictvím Euroregionu Glacensis. Projekt 

„Víra nás spojuje“ spojil dvě farnosti pod 

stejnou výzvou Nanebevzetí Panny Ma-

rie na polsko-českém pohraničí: Neratov 

a Kamieniec Ząbkowicki. Společnou 

myšlenkou projektu bylo vytvořit v kos-

telech výstavy, představující památky 

související s jejich historií z vlastních 

sbírek farnosti. Výsledkem spolupráce 

obou farností je realizace výstavy ve far-

ním kostele s názvem Neratov – na stez-

ce poutníků včera a dnes. Tato výstava je 

umístěna v překrásných prostorách opra-

vené oratoře. Na polské straně to je Mu-

zeum Kamienieckich cystersów ve far-

ním kostele v Kamieńcu Ząbkowickim 

s výstavou ornátů a liturgických para-

ment. Výstava v Neratově dokumentuje 

úlomky a zbytky původního barokního 

vybavení kostela a také současnou snahu 

o jeho záchranu a restaurování.   

Z historických předmětů je prezentována 

barokní monstrance, kalichy, patena a 

loďka, ručičky z původních věžních ho-

din, simulujících záchranu kostela 

v posledních minutách a sošky andělů z 

oltáře. Zkázu kostela dokumentují volně 

uložené fragmenty kamenných prvků, 

částí podlah, zdiva a kleneb. Autory vý-

tvarného řešení jsou pánové Dr. Karel 
Rechlík a Ing. Stanislav Skřiček.  Pan 

Zdeněk Šiffel dílo realizoval. Stavební 

práce opravy oratoře provedla firma Ag-

rostav Ústí nad Orlicí. Děkujeme Euro-

regionu za zprostředkování spolupráce 

mezí Římskokatolickou farností Neratov 

a Římskokatolickou farností Kamieniec 

Zabkowicki. A velké poděkování patří 

všem dobrovolníkům za jejich skvělou 

práci. Moc si vážíme každé práce a po-

moci, díky které se dílo podařilo zreali-

zovat.   Věřím, že se nám prostřednic-

tvím společné propagace projektu podaří 

rozšířit a zatraktivnit  nabídku pro turis-

tický ruch v pohraničí. Společně také vě-

říme, že naše přátelství a spolupráce bu-

de pokračovat i nadále, až projekt ofici-

álně skončí.                  Marzena Peťovská                                    

                                            

 

 

 

 

 

 

 

                    Marzena Peťovská                                           P. Wojciech Jaroslaw Dabrowski, farář z partner-

ské farnosti Kamieniec Zabkowicki a P. Josef Su-

chár, farář farnosti Neratov při slavnostním otevře-

ní opravené oratoře. 



Jak tedy obřad tvého svěcení na kněze 

probíhal? 

Skutečně utajeně – a začal ráno dost ne-

tradičně. V ten den jsme od rána na faře 

spravovali elektriku – vždyť jsem vyu-

čený elektrikář! A tak se kolem nás 

prášilo od zdí a nikoho by nenapadlo, 

co bude následovat. Odpoledne jsem 

byl v kanceláři fary vysvěcen na kněze 

– bez ministrantů, bez kadidla… Potom 

jsme se všichni tři odebrali do kostela 

k modlitdbám. 

„Vše se událo s velikou pokorou a 

důstojností. Duchovně a bez přík-

ras. P.Krátký předříkával svěcení 

česky i latinsky, vše podle liturgie. 

Moc mu záleželo na tom, aby ob-

řad splňoval všechny náležitosti“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo další se poté dověděl, že jsi kně-

zem? 

Byla to moje maminka. Potřeboval jsem 

od ní nějaký dokument, tak jsem jí to 

pověděl… Slavnou primiční mši jsem 

sloužil na táboře Amerika – opět 

v utajení. Do jídelny jsem vstoupil 

v kněžském oblečení – k velkému údivu 

všech přítomných. A také ke smutku 

některých dívek…. To jsem si tehdy 

vůbec neuvědomoval – až po letech mi 

to někdo sdělil. 

  

 

 

 

 

 

Jak dlouho utajení trvalo?  

V září 1989 mi zemřel dědeček ze Zdera-

ze. Listopadová revoluce t.r. nám přinesla 

obrovskou úlevu. Ale naši rodinu čekal 

další zármutek. V prosinci zemřela i zde-

razská babička….. Pohřeb byl v Proseči. 

Prosečský pan farář Josef Čechal  mně 

umožnil, abych mši sloužil s ním – a do-

konce jako hlavní kněz. A tak jsem popr-

vé sloužil mši před veřejností .... Ačkoliv 

to bylo loučení s milovanou bytostí, jsem 

dodnes panu faráři Čechalovi moc vděčný 

a stále na něho vzpomínám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víme už z minula, že  Tě to stále „táhlo“ 

k táboru a proto jsi s radostí přijal kněž-

ství v Orlických  horách. 

Ano, je to tak. První mojí farností byl 

Kunvald s povinností kaplana v Klášterci 

nad Orlicí (na kopci nad Kláštercem se 

nachází tábor Amerika). No – a pod  

Klášterec patří i Bartošovice – a tedy i 

Neratov.  

„A jak to bylo v Neratově, to si asi 

lépe pamatuje Jana Němcová. Já 

raději přemýšlím o budoucnosti“ 

Pane faráři děkuji a jsem rád - a určitě 

všichni se mnou – že stále myslíš na bu-

doucnost. Ono je to kolem nás vidět! Dě-

kujeme. 

                                                                                                
JH,   foto z mládí J.S.  -   archiv fary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak to bylo, pane faráři,  aneb  „Knězem v utajení….“ 
V týdnu po Velikonocích jsem se vypravil do Neratova – k besedě s panem farářem. Před tím vyfotografovat pramen, navštívit oprave-

nou oratoř a poslechnout zkoušku dětských pěveckých sborů těsně před koncertem. Čas schůzky nadešel, ale u pivovaru stále hučel 

bagr. Ano, pan farář ještě laskavě kladl kámen na kámen nové opěrné zdi u pivovaru….. Po chvíli přispěchal a zasedli jsme k vonící 

kávě a zřejmě poslednímu velikonočnímu mazanci. 

„Utajené“ – kolikrát to slovo už zaznělo – 

utajené studium, utajené vysvěcení, utaje-

né kněžství…. O tajném studiu a přípravě 

na povolání kněze jsme již psali – hlavním 

místem děje byl tábor „Amerika“. Josefe, 

kdy a kde proběhlo utajené vysvěcení na 

kněze?  

Datum si pamatuji přesně. Bylo to na svá-

tek Sv. Václava v roce 1986. Ten den se 

také narodil můj synovec Péťa. Vysvěcen 

jsem byl sám, na faře v Hrádku u Znojma. 

Vysvěcení bylo tajné – kdo byl tedy příto-

men a kdo Tě vysvětil? 

Byli u toho jen ti nejbližší  zasvěceni do 

mého cíle stát se knězem. Tedy opět Tíšek 

a Kája Kratochvíl. Ten mi byl svědkem. 

Vysvětil mne páter Stanislav Krátký. Pro 

veřejnost farář – jinak též tajně vysvěcen 

biskupem. Přijal tuto funkci pro udržení 

možnosti vysvěcovat nové, především 

mladé kněze.  

 

 

 

Hrádek u Zn. – kostel sv. Petra a Pavla 

V r. 1958 byl odsouzen a vězněn – spolu 

s biskupem Otčenáškem. Po amnestii v roce 

1960 pracoval v  civilních zaměstnáních u Po-

zemních staveb Brno. Po získání státního souhla-

su v roce 1968 působil jako administrátor a farář. 

V témže roce byl vysvěcen na biskupa. V r. 1999 

byl jmenován proboštem Význačné kolegiátní 

kapituly u sv. Václava v Mikulově.          Redakce                                                                                                                            

 

P.Stanislav Krátký                                             

Narozen v r. 1922,  zemřel v r. 2010 

 



Okénko do umění 
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Prosečský farář Josef Čechal významně ovlivnil vývoj mnohých současníků.  Tajně vysvěceného pana faráře Josefa Suchára představil  

široké veřejnosti poprvé v suknu kněze - v r. 1989.  Antonín  Nekvinda patřil od dětství k jeho nejoblíbenějším ministrantům. Také já 

jsem v dětství ministroval a pan farář mě pověřoval čtením evangelia, což byla tehdy novinka. Pavel Herynek se znal s P. Josefem   

Čechalem od svých školních let, kdy ministroval, a postupně se z nich stali dobří přátelé. Josef Čechal byl pro Pavla Herynka jednou z 

nejdůležitějších osobností, která ho od mládí formovala duchovně i umělecky. Proto je prostor „Okénka“ věnován právě těmto dvěma.        
                                                                                                                                                                                                   JH,  redakce 

 

 
 Rubriku „Okénko“ připravuje redakce 

NvN ve spolupráci s Pavlem Herynkem 

 

Pavel Herynek  

Narozen 1943 v Poličce 

 

Kreslíř, tvůrce šperků a objektů, vysokoškolský pedagog (Univerzita 

Palackého 1990 – 2003). Výtvarně doprovodil řadu samizdatových a 

knižních titulů a je autorem několika realizací v architektuře. Jeho práce 

jsou zastoupeny v domácích i zahraničních sbírkách.                            

Žije v Olomouci. 

Více na www.herynek.cz 

 

 

 

Josef Čechal 

Vzpomínka na Jana Čepa 

 

Pavlu Herynkovi 

 

 

Velikonoční jitro mého dětství 

se mi vrací 

a já bych jím chtěl ještě jednou jít                               

přeskočit potok                                                                

a vystouplou vodu                                                         

přivonět k hořkým vrbovým prutům                               

a cítit vlhkost trávníku                                            

dosud trochu ztuhlého                                              

Ale především                                          

k nenasycení                                                      

a v okouzlení                                                 

vidět svět v úžasu                                                                        

jitřní svěžesti                                                                   

jak křišťálovým vzduchem                          

jde jiskřivá vlna radosti                             

a zatímco ustupuje lehounké mrazení              

zvedá se slunce                                                

a skřivaní zpěv                                                 

a všechno prostupuje                                                                               

spěch pramenů                                            

a sláva života                                                

a chce se žít 

Byl omylem náš první pohled                 

probouzející lásku                                                                                  

naše víra v čistotu?                                                                    

Je snad klamnou představa                          

a mně se tak často vrací                                               

jak v kalných vodách                                 

hrnoucích jarními potoky                                 

tvoří se uprostřed                                        

čistý pramínek                                                                 

a proti nadání                                           

vytrvává? 

Chtěl bych jít znovu velikonočním ránem   

jak tehdy v dětství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Josef Čechal  

Narozen 1922 v Moravské Svratce,  

zemřel 1996  při bohoslužbě  na prosečském hřbitově 

 

Farář, básník, kreslíř… V Proseči působil od r.1956. Dočasné působení 

se proměnilo v životní lásku k prosečské farnosti.  Jako dar prosečské 

farnosti nechal zhotovit sochy sv. Anežky a sv. Zdislavy (jak říkal „v 

rámci feminizace kostela“).                                                                       

Výbor z jeho básní s názvem Trnutí vydalo nakladatelství Trinitas       

v roce  1992 k 70. výročí autorova narození. 

Pavel Herynek, dřevořez k básni Josefa Čechala, 1984 

http://www.herynek.cz/


Po dvou neúspěšných pokusech získal 

projekt Česko-polské Hřebenovky dotaci 

téměř 80 milionů korun na stavbu jede-

nácti vyhlídkových věží v pohraničí. Pří-

pravné práce se rozjedou už v dubnu. 

Kromě stavby 11 rozhleden vzniknou dvě 

infocentra, jeden most a dojde k obnově 

značení hřebenové turistické trasy z Kr-

konoš až do Jeseníků. V projektu „Hře-

benovka“ je zapojeno celkem 18 partnerů. 

Všechny objekty ve schválené verzi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hřebenovky již mají stavební povolení i 

zajištěné předfinancování obcemi. Projekt 

oficiálně odstartuje v dubnu a s jednotli-

vými stavbami se má začít už v letošním 

roce.  Díky projektu Hřebenovka dozná-

me novinky i v Neratově. Bude vybudo-

váno moderní infocentrum.  A také dojde 

k obnovení  Jánského mostu přes Divo-

kou Orlici. Stavba za 1,5 milionu korun  

tak spojí český Neratov s polským úze-

mím.                               Marzena Peťovská 

 

Klasické školní schodiště je velkým bari-

érovým problémem pro děti naší školy. S 

radostí tedy děkujeme Nadaci Charty 77 - 

Konto Bariéry, která nám přislíbila po-

moc ve formě finančního příspěvku pade-

sát tisíc na instalaci šikmé schodišťové 

sedačky. Děti se mohou těšit na „svezení“ 

a změstnanci školy na podstatné ulehčení 

práce s přesunem dětí do učeben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Text i foto Petr Žitný 

 

Děkujeme paní Lence Chodurové a rodi-

ně Vltavové za účast v dobrovolnickém 

víkendu před Velikonocem.  Pomohli 

nám uklízet v kostele, a vymalovat kance-

lář a pokoj na Lilie.                Wiola Latocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

AKTUÁLNĚ - POVEDLO SE 

Výtvarný Nerato  Projekt „Hřebenovka – východní část“ – schváleno financování! 

Výtvarný Nerato  

Poděkování 

Výtvarný Nerato  

Projektové dopoledne 

Výtvarný Nerato  
Žáci a učitelé naší školy s radostí přijali pozvání ze ZŠ a MŠ Kunvald a společně 

strávili projektové dopoledne plné velikonočních aktivit. V příjemné atmosféře jsme 

si připomněli nejrůznější tradice, mohli jsme si zkusit různé výtvarné techniky zdobe-

ní kraslic a měli jsme dokonce možnost zkusit si uplést pomlázku. Velmi děkujeme 

nejen za milé pozvání!                                                                             Lucie Podzemná 

 

 

V měsíci březnu jsme obdrželi od NADACE ČEZ vzácný dar. Terénní vůz Land Ro-

ver Defender. Vozidlo převzala do užívání naše údržba a okamžitě nám začalo vy-

datně pomáhat. A protože se jedná o vůz se skvělými technickými parametry, byl ih-

ned využitý pro přepravu různého materiálu, což jsme ocenili zejména v letošním ná-

ročném zimním počasí.                                                                                      Jiří Lačík 

 

 

 

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 30.4. 2018  

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

                                                                                                                                                                                                       

Vítaný pomocník 

Výtvarný Nerato  
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