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Tou první mimořádnou událostí přelomu tohoto roku bylo bezesporu zahájení provozu pivovaru a požití prvních doušků našeho Proroka. A jak je už
v Neratově zvykem, projekt stíhá projekt. Vize pana faráře Mons. Josefa Suchára a vysoké nasazení realizačních týmů - to obrovské úsilí opět
mění tvář Neratova. A to tvář téměř „nejviditelnější“ po skleněné střeše našeho kostela. Obnovení - či návrat původní podoby dvou věží kostela
včetně zprovoznění dvou nově odlitých zvonů. V tomto vydání NvN dáváme našim přátelům nahlédnout ke stručnému a aktuálnímu vývoji celého
procesu – podrobné informace včetně hojné fotodokumentace vám přinese další vydání NvN. Kromě toho v něm naleznete i zahájení pravidelné
rubriky o našem pivovaru a informace o nejnovějším projektu – tím je vybudování „Společenského domu“ u pivovaru. Máme se tedy na co těšit –
a hlavně - máme před sebou mnoho práce.
Foto: Marta Wojciechowska a Jiří Herynek, čb kostela archiv; text: jh

Brodek u Přerova
12. září 2018
ve 12.15 hodin
začalo odlévání
neratovských zvonů

Neratov
19. září 2018
Provizorní zastřešení
věží končí své poslání na neratovském
kostele

Neratov
Září – říjen 2018
Nejvíce práce mají
tesaři a klempíři…

… a také kameníci při obnově schodiště

Neratov 8. října 2018
Dodávka přiváží zvony.
Michael a Gabriel
jsou doma!

Speciální škola zve na drakiádu

A všichni ve škole se také těší na realizaci schodišťové sedačky. Ta přinese
ulehčení práce asistentů a pedagogů a přispěje k urychlení přesunu dětí ze
tříd staré poschoďové budovy.

Okénko do umění
Výtvarný Nerato

Jan Hrubý: Bez názvu, 2018, linoryt, 27 x 36 cm

V dnešním „Okénku“ se vracíme ke kreslenému
humoru Jana Hrubého.
O výtvarníkovi si více přečtete v minulém vydání NvN
a na www.hrubyj.cz

.
„Okénko“ připravuje redakce NvN
ve spolupráci s Pavlem Herynkem.
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