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Kresbička klučíka či holčičky z naší školičky – „Můj Neratov“….

Závěr roku v Knihovně Václava Havla……..
1Výtvarný Nerato

Čtvrtek 13. prosince 2018 - Knihovna Václava Havla
Dva muži, kteří změnili životní příběhy mnoha lidí. Václav Havel je symbolem svobody, života a myšlení – to umožnilo tisícům
lidí vystoupit z ilegality. A tak mohl Josef Suchár, do té doby „elektromontér a tajně vysvěcený kněz“, naplňovat své vize a měnit
k lepšímu životní osudy mnoha lidí…

Zadumán…
I během besedy byl otec Josef často takto zamyšlen…
„Bez lidí kolem mě by zázraků v Neratově
nebylo“ tvrdí pokorně člověk, který se na počátku cesty rozhodl obnovit poutní místo – a
obklopil se lidmi postiženými, opuštěnými či
jinak potřebnými…
Nechme se překvapit, co náš pan farář pro
další roky vymyslel ….

Tou

Text.:
jh-redakce
Foto z Knihovny: Tomáš Herynek

Děkujeme všem, kteří přispěli k naplnění našich letošních záměrů. Téměř na každém kroku, na každém místě či pracovišti - a to během celého roku - bylo patrné, že jsme prokázali obrovskou pracovitost. Díla ohraničující rok 2018 jsou pro
Neratov nesmírně významná – na začátku byl pivovar, závěr patřil osazení kostelních věží novými kopulemi. A úplné
vyvrcholení zaznamenaly i kopce a lesy kolem Neratova – to, když po mnoha desetiletích zaslechly tóny zvonů Gabriela
a Michaela… Odpočiňte během vánočních svátků a vzpomínejte – třeba i návštěvou webových stránek Sdružení a vyhledáním loňských vydání NvN v archivu. A v příštím roce (a to hned od ledna) se k „neratovským zázrakům roku 2018“
budeme rádi vracet a vyprávět všem podrobnosti o jejich zrození...
Přejeme vám krásné Vánoce, plné pohody a Božího požehnání!

VAŠI NERATOVŠTÍ

K vánočnímu rozjímání - bez komentáře…
1Výtvarný Nerato

Sobota 22. prosince 2018
Pomalu končí advent a všichni
dočkali prvního zvonění…

se

Na Vánoce spolu…

Vánoční okénko do umění

Rok 2018 nebyl jen rokem radostných událostí. Tak, jak to v životě
bývá, potkávají nás i smutné okamžiky. Ale to patří k životu….
Ano, i rozloučení s lidmi, které máme rádi k životu patří.
Manželé Marie a Slávek Soukalovi z Proseče – Podměstí kromě
jiného milovali Neratov i skautský tábor Amerika. Bratr Lon a
sestra Bystra…. Když v roce 1968 obnovovali skauting v Proseči,
obklopili se družinami světlušek, vlčat, skautek a junáků – a stali se
jim duchovními vůdci. Dodnes vzpomínáme na přípravu táborů
v Pusté Rybné a na další dobrodružné okamžiky skautského života.
Bylo to nejen dobrodružné – hlavně jsme se učili poznávat a milovat přírodu, vnímat zásady slušného chování, pravdy a dobra…
Když se Slávek počátkem letošního roku potýkal s většími zdravotními problémy, pobyl v nemocnicích a rehabilitacích. Potom o
něho Marie neúnavně pečovala doma… Slávkův stav se lepšil –
a Marie si zaznamenávala každodenní stav do deníčku. Jakoby si
vedla skautský deník…. Najdeme tam i slova: „… je mu lépe,
věřím, že na vánoce budeme spolu“.
V červenci jsme se ale nečekaně rozloučili s Marií… Slávek přijal
její odchod statečně. Později, jsme uspořádali mši svatou u podměstského křížku. Sloužil ji otec Josef a byla obětována právě za
sestru Bystru. Po mši jsme uspořádali sousedskou besedu. Sešlo se
nás kolem sedmdesátky a Slávek radostně besedoval s vrstevníky,
sousedy, skauty i neskauty…
Nadále potom vylepšoval kondici v péči celé rodiny.
V polovině prosince jsme se rozloučili i se Slávkem…
Za neratovské promluvil v prosečském kostele pan farář Josef
Suchár, za podměstské sousedy Jiří Herynek. Slávkův tatínek byl
podměstským kronikářem – a tak v závěru rozloučení zazněla i jeho
slova z roku 1928, slova z kroniky. Slova, která patří nám všem,
podměstským i neratovským, a určitě všem lidem na světě.
Loučím i s věrnými přáteli Neratova – Bystrou a Lonem.
S klidným srdcem – vždyť na vánoce jsou opět spolu…..

A závěrem vzkaz Lonova tatínka Jindřicha, kronikáře podměstského:
Neznám Tebe, který po letech budeš šířit zápisy této knihy. Ale tuším Tě,
vidím Tě v duchu a tímto posílám upřímný pozdrav! Abyste všichni milovali
tu svoji vesničku – ač je chudá a ta naše pole jen chudě chleba rodí…
Nevím, co budoucnost k nám přinese, jaké budou další osudy naší vesnice,
ale doufám, že jí Bůh požehná a od zlého ochrání.
To jim také řekni, že obyvatelé její v Boha věřili a přes své lidské křehkosti
ho ctili. A s vírou snadněji snášeli a přežili často dosti těžká soužení.
Dnešní pokrok odvádí lidstvo od Boha. Ale věřím, že se k němu zase vrátí
a to ku svému štěstí. Vždyť svět svým horečným shonem po zlatu a špatnostech nedovede ukojit duši lidskou a svým sobectvím neumí a nemůže ani
dáti lidstvu mír a pokoj!
A proto prosím z celé duše, aby pro budoucí věky a všechny naše potomky
provždy platila slova Kristova:
Pokoj vám!
jh

Miroslav Koval:
Kapří šupina, prosinec 1997, fotoprůsvit, papír, rozměry
variabilní

Miroslav Koval
Narozen 1944 v Havlíčkově Brodě, vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1965 – 1971), od
roku 1971 žije a tvoří v Sobotíně. V posledních letech se stala jeho nejdůležitějším výrazovým prostředkem tušová kresba, ve které reflektuje dění v
přírodě. Jeho dřívější fotografickou tvorbu připomínáme fotoprůsvitem (Šupina), v níž nahlíží do utajené krásy posvátných principů utváření živých organizmů. Vedle své tvůrčí práce je Mirek dlouhodobým kurátorem Galerie Jiřího Jílka v Šumperku
(www.galerie-sumperk.cz).
„Všechno, co jsem kdy hledal kresbou i fotografií, je
pokusem přiblížit se znakovému písmu knihy země,
kde každý drn trávy je celistvým vesmírem. Nacházím v kresbě jeho vnitřní pnutí a v rytmu vůle a
podvolení ptám se jí po jeho sebeutváření. Pevná
čára je kostrou, měkká hmota tkání těla a i prázdno
v ní je světelným tvarem, někdy právě tím podstatným“.
Miroslav Koval
Pavel Herynek ve spolupráci s redakcí NvN

V našem Okénku do umění jsme se po celý rok pravidelně
setkávali s díly známých i méně známých výtvarníků. Byly
pro nás velkým obohacením. A přesto, že „Okénko“ bude
nadále pouze „občasné“ – budeme se těšit.

Vánoce 2018
- ať jsou plné radosti!
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