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Ohlédnutí do vánočních a novoročních dnů
V tomto „Ohlédnutí“ se vracíme k událostem, které jsme z různých důvodů nestihli v prvním novoročním čísle přiblížit - určitě by bylo
škoda, aby zůstaly našim milým čtenářům z celé republiky utajeny. Vždyť na Nově v Neratově se těší přibližně šest set čtenářů, kterým
tento plátek elektronicky posíláme.

Betlém
Položíme-li dětem otázku, na co se nejvíce
těší o vánočních svátcích, většina určitě
odpoví, že na dárečky pod stromečkem.
Když se zeptáme dospělých, na co nejraději
vzpomínají, ve vzpomínkách budou také i
ty krásné chvíle s maminkou a tatínkem u
stromečku….. Své místo ale určitě u všech
generací zaujímá betlém, který přibližuje
nejkrásnější událost v dějinách lidstva.
Vzpomínám, jak jsme v dětství ukládali
desetníky a těšili se na betlém
v prosečském kostele. Na betlém tam totiž
každý rok „dohlíží“ soška anděla v roli
pokladničky. Po vhození mince nastává
děkovné kývnutí anděla. Děti musí na
tento okamžik často „vystát frontu“.
Svoji tradici má i betlém v neratovském
kostele. Vyrábí ho totiž každým rokem naši
„neratovští“…. Tak tomu bylo i o loňských
vánocích.
Text:red, foto: Jordánovi
O Vánocích si v neratovském kostele vyrábíme betlém tak, jak nám to naše šikovné nebo i nešikovné ruce dovolí. A i když to není
umělecké dílo, jsme na něj patřičně hrdi. Ale jak pokračuje výzdoba kostela, hlavně presbytáře, uvědomili jsme si, že by si betlém i
jeho obyvatelé - svatá rodina - zasloužili lepší vybavení i oblečení. A protože k nám do Neratova jezdí naši milí, moc šikovní, ochotní
a veselí přátelé Bára a Pavel Jordanovi z Brna, stačilo vyslovit přání a už na nich bylo vidět, jak se jim v hlavě rodí plán. Jeho
výsledek můžete vidět na fotografiích. Do výroby se částečně zapojili také klienti, kteří už v létě "oblékali" ovečky do vlny a kluci,
když přišel ten správný čas, pomáhali se stavbou chýše v kostele. Tak ještě i písemně chceme poděkovat Báře a Pavlovi za jejich,
vlastně celoroční, nasazení jejich sil, času a umu – to vše bez nároku na odměnu! Odměnou ať jim je nadšení a obdiv všech, kteří
betlém navštívili.

Tříkrálová sbírka podpořila chráněná pracoviště
Tříkrálová sbírka proběhla 6. ledna
2018 a. Sdružení zajišťovalo
sbírku v těchto městech a obcích:
Rokytnice v O.h. 33 104,- Kč,
Orlické Záhoří 10 383,- Kč. Sbírka
v Bartošovicích
a
v Neratově
vyvrcholila Tříkrálovým koncertem
s výsledkem 45 360,- Kč. Finanční
dary posílí chráněná střediska
Kopeček a
Naděje. Děkujeme
všem dárcům, koledníkům i
dobrovolníkům, kteří do sbírky
přispěli jak financemi tak i svoji
prací!
Klára Kadlecová, Petr Žitný

Škola vydala na přelomu roku kalendář

Na začátku roku přišla Šárka Šimková, profesionální fotografka a maminka jedné naší žákyně, s nápadem na vytvoření kalendáře naší
školy. Skládá se z fotografií dětí, zaměstnanců a našich nejbližších a nejvěrnějších kamarádů, kteří nám dlouhodobě pomáhají. Jako
dárek vytvořila nástěnný obraz ze všech fotografií, který visí u nás ve škole. Kalendář je možné objednat a zakoupit přímo ve škole.

Tvoření v chráněném bydlení mělo pikantní nádech devítek…
Uživatelé chráněného bydlení připravovali
maškarní ples již počátkem ledna, tedy
v období příprav prezidentských voleb. A
tak volební kampaň 9 kandidátů
doprovázela výtvarná práce 9 uživatelů
chráněného bydlení – připravovali 9
figurek zvířat pro výzdobu maškarního
plesu.
„Tvoření“ (za podpory Jarky
Korandové) dopadlo velice dobře a
případná podoba některých figurek
s kandidáty je zřejmě čistě náhodná….
Děkujeme uživatelům za skvělý výkon a
krásná díla.
Klára Kadlecová

Krátké zprávy
Výtvarný Nerato

Běžkolepky lze zakoupit v obchodu,
poštovně či v hospodě. Koupíme, nalepíme
na lyže – a tím podporujeme osvětlení a
údržbu běžkařských tratí i v okolí
Neratova.
Byla zahájena
oprava věží kostela. Do konce března má
být dokončena pravá část oratoře.
Opravujeme celé prostory, zejména pak
dřevěné podlahy a schodiště. Opravené
prostory budou sloužit pro výstavy.

Defibrilátor
je
nezastupitelným
nástrojem při náhlém selhání srdce.
Včasnou aplikací elektrického výboje
můžeme
zachránit život. Zejména
v těžko dostupných oblastech je čas
rozhodujícím faktorem. A hory patří
mezi rizikové oblasti. Proto vítáme
rozhodnutí záchranné služby KHK
vybavit
tímto
pomocníkem naše
sdružení. Určitě ho vítají všichni domácí
i naši hosté – turisté.

Poděkování

Fara v Bartošovicích byla navrácena do
majetku farnosti. Připravujeme projekt
red.
pro využití k ubytování.

Velikonoční jarmark uspořádá Kopeček
týden před velikonocemi.

Manželé
Novákovi
z Rokytnice
v Orlických horách zdědili velkou sbírku
hrníčků po rodičích. Celou se ji rozhodli
darovat našemu sdružení pro užívání a pro
radost.. A tak hrníčky putovaly k novým
uživatelům. A ti z nich mají skutečně
radost.
Jana Němcová

Výtvarný Nerato

Pozvání
Výtvarný Nerato Romana Bukáčková

Masopust – předzvěst blížících se Velikonoc
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své
podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale
přesto je podřízen běhu církevního kalendáře.
Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční
středě, kterou začíná 40denní půst před
Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je
pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i
masopust. Přípravou na masopust býval čtvrtek
před masopustní nedělí, nazývaný "tučný
čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v
tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl
celý rok při síle. Hlavní masopustní zábava
začínala o "masopustní neděli". Také toho dne
byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho,
protože se všichni chystali do hospody k
muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a
tanec se často protáhl až do rána. Také
masopustní pondělí probíhalo ve znamení
zábavy a tance. V mnoha vsích se konal
"mužovský bál", kam neměla přístup svobodná
chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý.

Toho dne procházely vesnicemi průvody
maškar, hrála se masopustní divadelní
představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky
masek neměly závazná pravidla; záleželo na
vtipu a pohotovosti "maškarádů", jaké taškařice
budou provádět. Masky byly všude pohoštěny něčím k zakousnutí a především pálenkou a
pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a
veselí. Bývalo však i několik tradičních masek,
které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil
např. medvěd, někdy vedený na řetězu
medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv.
klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající
často dvě osoby. Objevovala se i maska s
jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na
zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel
a mnoho dalších.
Téměř všude končila
masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy
zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z
radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli
domů, protože nastala středa a s ní
předvelikonoční půst.

Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním
basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci
nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha.
Lidé věřili, že pokud budou o masopustu
tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel,
často jako cizinec v zeleném kabátě. O
masopustních rejích z Čech i Moravy jsou
dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i
když svátek je zřejmě ještě staršího data. Od
středověku mravokárci vystupovali proti
rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem
to však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem
18. století se začaly pořádat zvláštní taneční
zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen
vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První
reduta v Praze se konala v roce 1752.
Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky
"Církevní rok a lidové obyčeje" (str. 48-49);
vydalo nakladatelství DONA v Českých
Budějovicích v roce 1991.

Okénko do umění
Výtvarný Nerato

Karel Svolinský: Maškara

Karel Svolinský: Sáňkař

Karel Svolinský narozen 1896 na Svatém Kopečku u Olomouce, zemřel 1986 v Praze.
Český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, autor mnoha českých poštovních známek, vitráží v chrámu sv. Víta nebo mozaiky orloje
v Olomouci.
Řadu let působil jako profesor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Těžiště jeho tvorby spočívá v realistické kresbě. Naše
ukázky jsou z ilustrací knihy Český rok IV (Zima) autorů Karla Plicky a Františka Volfa.
Rubriku „Okénko“ připravuje redakce NvN ve spolupráci s Pavlem Herynkem.

Jak to bylo, pane faráři, aneb „Moje první farnosti….“
Moji poslední „fabrikou“ byla Transporta,
kde jsem obsluhoval NC stroje. Žádný
z kolegů nevěděl, že tajně studuji či že
jsem už knězem. V Transportě mě k sobě
zavolal člověk z vedení, chtěl se mnou
projednat nějaké personální záležitosti.
K jeho překvapení jsem mu sdělil, že budu
končit. Zeptal se mě, kam půjdu a co
budu dělat. Sdělil jsem mu, že budu
vykonávat profesi, která
je nejen
povoláním ale i posláním. Nemohl uvěřit
tomu, že jsem několik let knězem a nikdo
kolem to netušil…
Josefe, když jsem zpracovával tuto fázi
našeho rozhovoru, přiznám se, že mě více
než mrazilo po těle…. Po „nuceném“
vyučení elektromontérem jsi mnoho let
pracoval „ve fabrikách „(jak říkáš) – byl
to Zetor, Kovopodnik, Transporta… Bylo
plno stranických úkolů či norem Národní
fronty… Také milovaný tábor Amerika
musel být vlastně „pionýrský“…. Všude
kolem Tebe pravidla neslučující se
s Tvým smýšlením… Vedle toho skutečná
duše tábora Amerika – ta skautská, tajné
studium na kněze, tajné vysvěcení. Režim
Tě donutil žít dvěma životy. To je pro
mnohé
z nás
námět
k hlubokému
zamyšlení. Až revoluce v roce 1989
přinesla rozuzlení. Jak po revoluci
probíhal „přesun“ do života kněze se
vším všudy ?

„Touha a odpovědnost mě vedla ke
kněžství.
Kněžství jsem vnímal jako službu,
službu pro lidi. Aby jim někdo
pomohl unést ten život, který je
někdy hodně těžký.
A přitom jim pomohl objevit tu
krásu duchovního prostoru
života…“
V tu chvíli jsi ale měl jasno, co bude dál..
Ano. I po revoluci jsme jezdili dál na
tábory, na tu naši „Ameriku“ …. Mojí
snahou bylo získat nějakou farnost
v tomto kraji, abych měl blízko na tábor –
a navíc nebudu muset do fabriky….

A hlavně, budu nadále pracovat s mládeží,
tak jak tomu bylo doposud. Požádal jsem
tedy o setkání pana biskupa Otčenáška,
protože tento kraj patřil pod hradeckou
diecézi. Pan biskup mě přijal, dal mi
Kunvald a povinnost kaplana v Kláštěrci,
Tak to tedy začalo. Byl jsem spokojen mohl jsem být tady, plnit povinnosti
kněze a přitom i poslání v táboře… Jenže
potom mi dal pan biskup k narozeninám
jedenáct dalších farností, tady, po horách.
A v tu chvíli jsem si uvědomil, že pokud
zůstanu tady jako kněz, tak se mé zájmy
už nedají skloubit… Stále ve mně byla ta
touha a odpovědnost, aby to na táboře
bylo hezké a bylo o vše postaráno. Fakt
byl ten, že na Americe nadále působili
Martin Holík a „Tíšek“ – také tajně
svěcení kněží. Tábor jsem měl v srdci, ale
ve stejném srdci bylo poslání kněze….

„Byly to dary, které jsem získal
od rodičů.
Naši přirozeným způsobem žili,
snažili se pracovat a vytvářet
odpovědnost za druhé…….“
Pokračování příště

Foto David Havlíček

V Česku už je v provozu 435 pivovarů.
Tolik jich bývalo kolem roku 1930. Z toho
je zhruba 390 minipivovarů. A tak končí
doba „pivovarského temna“, která byla
nejtemnější v druhé polovině 20. století….
Radujeme se, že posledním horským
malým pivovarem je právě ten náš. A ještě
větší radostí bude nárůst spotřeby piva na
1 osobu – dnes 143 litrů/1 rok …
Ten nárůst způsobí náš Prorok, ať už
točená či stáčená desítka nebo dvanáctka.
A co teprve speciály – ten první bude
velikonoční Jantarový 13°!
O tom všem budeme psát určitě dlouho! A
příště: Pověst zázračného pramene a kdo
je vlastně „prorok“……
red.

starej a podstarej
voda zázračného a léčivého pramene
Zobrazení proroka s mluvící
páskou na pozdně gotickém
kachli z počátku 16. století.
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