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Pouťové oslavy byly naplněny duchovními akty i kulturními akcemi
„Předvojem“ pouťových oslav byla vernisáž
výstavy fotografií „Olga Havlová a VDV“
(Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové).
Samotné pouťové oslavy byly protknuty mnoha akcemi. V kostele probíhaly od pátku do
středy duchovní obřady - ranní a večerní chvály, polední Anděl Páně, adorace, mše svaté,
růžence či Mariánské litanie …. V sobotu
ráno se vypravilo z Rokytnice tradiční pěší
procesí, aby po 10 km dorazilo do Neratova.
Oslavy svátku Nanebevzetí Panny Marie byly
zakončeny ve středu mší svatou a závěrečným
požehnáním. Duchovní laskavost doprovázel
bohatý kulturní program. Ten byl zahájen už
v pátek koncertem Štěpána Raka – profesora
pražské Akademie muzických umění. Štěpán
Rak je světový kytarový virtuos a skladatel.
Sobotní dopoledne i odpoledne bylo protkáno
různými programy pro děti – setkaly se
s pracovitou včelkou, malovaly své obličeje
nebo shlédly divadélko na motivy biblických
příběhů. Živo bylo kolem expozice zvířátek
pod Sadem smíření – tam děti uvítaly možnost
svézt se na konících. Pod širým nebem se
poutníci zúčastnili běhu proti rakovině, měli
možnost zapojit se do muzikoterapie. Mimořádnou společenskou událostí bylo vysazení
stromu pro Olgu Havlovu před pivovarem.
V pivovaru se scházely skupinky poutníků
k domluveným exkurzím. V sobotu večer
patřil kulturní program koncertu hradecké
filharmonie – na klavír hrál Ivan Klánský,
dirigoval A. S. Weiser. Dobrou náladu po celé
dny doprovázelo i pěkné počasí. S organizací
pouťových oslav pomohlo mnoho dobrovolníků. Pro všechny bylo bohatě napečeno a navařeno! Lze jednoznačně konstatovat, že na
takovéto poutě se nezapomíná. Proto děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří pomáhali
s organizací, všem řemeslníkům za jejich
starostlivost ve stáncích – a hlavně poutníkům!
Bez nich by to nebyla ta pravá POUŤ.
jh
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Pouť objektivem našich fotografů

Olga Havlová a Výbor dobré vůle v Neratově
Neratovský kostel hostil výstavu fotografií Olga Havlová a Výbor dobré vůle
Poslední červencový víkend bylo v Neratově rušno. Sjelo se
tam několik divadelních sborů, aby absolvovaly tradiční Menteatrál, což je festival divadel pracujících s mentálně postiženými lidmi. Navíc v Neratově končilo týdenní pobyt 12 rodin
s těžce postiženými dětmi. Rodiče vytvořili komunitu, pravidelně se scházejí a vyměňují si zkušenosti ze života svých dětí. V
neděli se všichni setkali v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
který společně s turisty zcela zaplnili. V 10 hodin začala mše
svatá. A byla tentokrát slavnostní. Před mší byla totiž zahájena
výstava fotografií „Olga Havlová a Výbor dobré vůle“. Samotná mše svatá byla obětována za paní Olgu Havlovou, na počest
jejích nedožitých 85. narozenin.
Úvodní slovo při zahájení výstavy pronesl Jiří Herynek, člen
správní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové. Seznámil přítomné s akcemi, kterými VDV připomíná Olgu Havlovou
v roce nedožitých 85. narozenin. Jsou to výstavy fotografií
v mnoha městech republiky i Evropy a hlavně slavnostní zasazení 85 stromů po Olgu Havlovou. Jiří Herynek dále vyzdvihl
duchovní sílu Olgy Havlové a její obrovský přínos všem potřebným lidem. V pozici první dámy dokázala prostřednictvím
nadace měnit podmínky života především lidí zdravotně postižených, chudých či opuštěných…. Zdůraznil, že právě Sdružení Neratov naplňuje v široké míře vize paní Olgy. Jako příklad
uvedl speciální základní školu pro mentálně postižené, chráněné
bydlení či chráněné dílny, zahradnictví, obchod či hospodu.

„Tam všude dostávají příležitost hendikepovaní spoluobčané, mnozí by jinak seděli doma…paní Olga má z nás určitě
radost“, ukončil úvod Jiří Herynek.
Pan farář, Mons. Josef Suchár, zaujal přítomné vysoce kvalifikovaným pohledem na osobnost Olgy Havlové. Spolu s
manželem, panem prezidentem Václavem Havlem, stáli
v čele odpůrců režimu a stali se symbolem svobody. Svobody, která vnesla i velice významné změny pro rozvoj vizí
obnovy Neratova. Paní Olga dokázala svými činy ovlivnit
veřejný život. Především podpořit přímo svého manžela,
pana prezidenta Václava Havla a později na něho i působit
při výkonu jeho funkce. Pan farář Suchár dále připomněl, že
v době nastolování demokratického systému se Olga Havlová
stala symbolem dobra a byla vzorem pro mnohé, kteří ji
následovali v charitativní pomoci potřebným. V závěru se
rozsáhle zamyslel nad nutností konání dobra ve prospěch
bližním. A právě tato slova zamýšlení byla povzbuzením pro
mnohé přítomné, především rodiče postižených dětí. Povzbuzením tolik potřebným a tolik připomínajícím životní
krédo paní Olgy Havlové.
Malým zvonečkem, dárkem od přítomných dětí, pak pan
farář Josef ukončil slavnostní zahájení výstavy a spolu
s ministranty se odebral k oltáři. A pak začala mše svatá
obětovaná za Olgu Havlovou…..
Ve zcela zplněném neratovském kostele.
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Strom pro Olgu Havlovou už roste v Neratově
Osmdesát pět stromů po celé republice bude letos vysazeno jako
připomínka nedožitých 85 let paní Olgy Havlové. Jak jsme prezentovali v minulém čísle NvN, právo na vysazení jednoho ze stromů
bylo přiděleno Neratovu. A již roste před neratovským pivovarem
– tam byl slavnostně vysazen v sobotní podvečer 12. srpna 2018, při
poutních oslavách Nanebevzetí Panny Marie. Celý akt provázela
především hojná účast poutníků a dobrá nálada. Za delegaci
z Výboru dobré vůle promluvila předsedkyně správní rady, paní
doktorka Milena Černá. Připomněla životní kréda paní Olgy a
s uznáním podpořila další činnost celého Neratova. Z projevu pana
faráře Josefa vyzařovala radost. Strom – lípa – pro Olgu Havlovou
bude symbolem dobra a navíc je vysazen před pivovarem – jeho
dlouholetým snem…. Závěrem pak Jiří Herynek poděkoval za
všechny zdravotně postižené a potřebné spoluobčany. Zdůraznil, že
právě Výbor dobré vůle a Sdružení Neratov jsou vzorem vysoce
kvalitního přístupu k problematice života všech potřebných lidí
kolem nás……

Výtvarný Nerato

Nejkrásnějším zážitkem celého aktu však bylo pěvecké vystoupení
žáků speciální základní školy. Skvělý sbor vystoupil pod vedením
paní ředitelky Broni Havlíkové, ostatních pedagogů či asistentů a za
kytarového doprovodu Petra Žitného. Pěvecké přednesení národních
písní našimi milými školáčky bylo opravdu moc hezké a výkon
všech byl přímo kouzelný. Velký dík a uznání naší školičce!
A závěrem upřímné přiznání. Když v podvečer strom osiřel pod
padajícím soumrakem, přispěchali jsme s podsládkem Markem a
podpořili první zálivku kořenů pivečkem Prorokem… Shodli jsme
se totiž v názoru, že lípa i pivovar budou po dlouhá desetiletí žít
vedle sebe a budou si vzájemnou oporou….
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Strom pro Olgu Havlovou
Neratov 2018

Lípa - Tilia platyphyllos
o obvodu kmínku 18-20 cm,
současná výška 6 m,
ve stáří 8 let.
Své „dětství“ prožila v zahradnictví
Agarden rostliny s.r.o.
v Bosni u Mnichova Hradiště.
Agarden rostliny s.r.o.
poskytlo Neratovu lípu darem.
www.agarden.cz

Lístek z lípy do herbáře
a pamětní odznak –
dárky pro všechny
přítomné. Každý měl
navíc možnost přihodit
lopatu zeminy k lípě.

Děkujeme.
www.

„Dej Bůh zdraví tomu stromu“

Výtvarný Nerato

Lípu připravil pro „život“ u pivovaru Štěpán Heger z Budislavi

Výtvarný Nerato

Odborným poradcem při vysazování stromu a
velkým „pracantem“ byl pan Štěpán Heger
z Budislavi u Proseče. Den před slavností přivezl do
Neratova vše potřebné pro bezpečné usazení lípy,
která již čekala s kořeny zabalenými ve speciálním
vaku. Štěpán je arboristou a především odborníkem
pro prořezávání vysokých stromů – pracuje tedy
s pilou především ve výškách, zavěšen na lanech.
Provozuje firmu Arbor Group s.r.o. Sám Štěpán
měl velkou radost z prospěšné práce a netajil svůj
obdiv k celému Neratovu, který postupně poznával.
Veškerý čas, práci a materiál věnoval darem a navíc
se zavázal k potřebné pětileté péči (vč. odborného
poradenství) o lípu – prvotně její korunu zakrátil a
prostříhal, kmínek obalil jutou. Společně s Davidem
„upoutali“ lípu do vyrobené konstrukce z kolíků.
Děkujeme a přejeme jemu i jeho rodině radost a
spokojenost. A jelikož Štěpánova paní pracuje také
v sociální oblasti, určitě se s nimi v Neratově
budeme potkávat.
jh
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Dovolená, jak má být

Prorok byl v první soutěži úspěšný!!!
První víkend v září patřil akci „Guláš festival Přívrat
2018“. Tato akce byla 8. ročníkem soutěže ve vaření
kotlíkového guláše. Kromě hodnocení gulášů probíhaly
ještě degustace skládaných buchet. Pro nás nejzajímavější disciplínou však byla ochutnávka 10 regionálních
piv. Náš pivovar vložil do akce dva soudky PROROKa
11°. A v prvním soutěžním klání naše jedenáctka
uspěla. V hodnocení odborné poroty jí patřilo úžasné
druhé místo!
Marek Wolf, podsládek

Týden dovolené uživatelů chráněného bydlení jsme v červenci
strávili v Proseči. V části města Podměstí vyrostla naše stanová
základna. Pod velkým bílým stanem jsme se nejen stravovali - při
nepřízni počasí jsme se věnovali „domácím“ aktivitám – především
výtvarnému tvoření, hudebním nástrojům, zpěvu a relaxaci. Jeden
večer jsme si zpříjemnili grilováním a oslavou narozenin dvou
našich přátel. Popřát přijeli i neratovští v čele s panem farářem
Josefem. Pokud bylo hezky, chodili jsme na výlety po okolí. Navštívili jsme i nedaleké město Litomyšl, kde jsme si prohlédli zámek a zahrady. A také jsme sportovali. Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem milým podměstským sousedům za pomoc a starost o hladký průběh našeho pobytu.
Také celé následující letní měsíce jsme nezapomněli ve volných
chvílích sportovat, velkou oblibu si získalo především plavání
(Pastviny, Vamberk).
Klára Kadlecová

Okénko do umění
Výtvarný Nerato

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

Jan Hrubý
(narozen 1945 v Uherském Hradišti)

Český grafik, karikaturista a ilustrátor současně působí
jako jáhen římskokatolické církve ve farnosti v Újezdu
pod Troskami.
Patří dlouhodobě mezi přední představitele kresleného
humoru u nás. Jeho tvorba byla prezentována na mnoha
výstavách v ČR i v zahraničí. Je nositelem několika
ocenění.
Každý týden přispívá svými kresbami do Katolického
týdeníku.
Více o výtvarníkovi na www.hrubyj.cz

.

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

Neratovští poutníci po roce opět v Polsku
Stejně jako v loňském roce se obyvatelé Neratova a zaměstnanci
Sdružení zúčastnili 15. srpna poutních slavností v naší spřátelené
obci Kamieniec Zabkowicki. I když projekt s názvem „Víra nás
spojuje“ už skončil na jaře tohoto roku, všichni se rádi této události zúčastnili. V obci se nachází kostel, který je taktéž zasvěcen
Nanebevzetí Panny Marie. Pouť byla zahájena mší svatou, kterou celebroval i pan farář Josef Suchár. Příjemným překvapením
pro nás bylo sloužení mše v obou jazycích. Poté jsme byli pozváni na oběd. Naši poutnicí se s radostí zúčastnili tomboly, ve
které byl každý los výherní. Počasí nám přálo. Stejně jako
v loňském roce se ti odvážnější mohli svézt na motorce.

Někteří si zatančili i společný tanec. V průběhu tohoto svátečního odpoledne se uskutečnilo několik vystoupení různých
skupin a sborů, které nám zpříjemnily pobyt v Kamiencu.
Doufáme, že naši přátelé z Kamienca, kteří byli u nás na návštěvě o tři dny dříve, si odvezli stejně dobré zážitky
z Neratova jako naše výrava z Kamienca. Moc děkujeme
Sdružení Neratov za možnost zúčastnit se poutních slavností
v Kamiencu. Farností Kamieniec Zabkowicki děkujeme za
přátelské přijetí. Věříme, že tuto tradici zopakujeme i
v příštím roce.
Marzena Peťovska, foto W. Latocha a L. Faltusová

Zahrada v Albertinu bude oplocena
V žamberském Albertinu probíhají přípravné práce na nové oplocení kolem celé zahrady. Děkujeme dobrovolníkům, kteří nám tu pomáhali 31. srpna. Věřím, že nový plot a brána bude zahradě dobře sloužit a omezí tak cizí návštěvy - jak zvířecí, tak i ty lidské, které
nám ztěžují naši práci a kazí radost z vypěstovaných produktů.
Klára Motlová (Hubálková)

Výtvarný Nerato
Poděkování

Organizace pouťových oslav patří mezi velice náročné záležitosti. Pro stovky poutníků navařit, upéct (koláče se pekly celou noc),
zajistit parkování, nachystat podmínky pro akce v kostele – zkrátka „ dobře organizováné mraveniště“. Do práce „nad úvazek a pro
dobrý skutek“ se zapojují všichni neratovští, rodinní příslušníci, známí i přátelé… A také dobrovolníci, kteří mají radost z radosti
ostatních a jsou většinou „neviditelní“ ... Všechny tyto aktivity probíhají souběžně s běžnými povinnostmi provozu všech středisek
našeho sdružení.
Podle sdělení paní Wioli Latochy, koordinátorky dobrovolníků, se do práce zapojilo přes 30 „mimoneratovských“ dobrovolníků.
Velké poděkování patří panu Janu Řebíčkovi z Proseče za pomoc při instalaci výstavy fotografií Olga Havlová a VDV.
V příloze uvádíme informace o projektu Hřebenovka - v oficiální podobě dle norem EU, čímž ctíme požadavky pro zveřejnění projektu.

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 30.9. 2018
Kontakt a přihlášení odběru: tel.: 494 530 058, e-mail: nove@neratov.cz. , archiv měsíčníku na www.neratov.cz.
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Česko-polská Hřebenovka - východní část
Číslo projektu:

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Vedoucí partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
Partneři:


Královéhradecký kraj



Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej



Pardubický kraj



Powiat Kłodzki



Olomoucký kraj



Gmina Międzylesie



Liberecký kraj



Gmina Bystrzyca Kłodzka



Sdružení Neratov, z.s.



Gmina Duszniki-Zdrój



Obec Deštné v Orlických horách



Gmina Radków



Obec Olešnice v Orlických horách



Gmina Miejska Nowa Ruda



Městys Nový Hrádek



Gmina Nowa Ruda



Obec Vysoká Srbská

Rozpočet celkem
3 571 346,11 €
dotace EU z EFRR
3 035 553,00 €
dotace státního rozpočtu ČR
97 950,00 €
vlastní vklad partnerů
437 843,11 €
Doba realizace: 1.4.2018 – 31.10.2020
Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k
obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním nových souvisejících
investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím
tradičních, ale i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.
Aktivity projektu










Proznačení hřebenové trasy - dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s názvem Hřebenovka
Rozhledny - v rámci projektu bude vystaveno 11 rozhleden, z toho 8 bude obnovením zaniklých historických rozhleden /
vyhlídek nebo využitím jiného historického dědictví
Infocentra - další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter, která vzniknou v Novém Hrádku na kopci
Šibeník v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny a v Neratově v bezprostřední blízkosti budovaného mostu propojujícího česko-polskou hranici
Parkoviště – v lokalitě výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku bude vybudováno nové parkoviště
Obnova mostu v Neratově - most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a bude přímo spojovat Českou a
Polskou republiku, je proto považován za symbol duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků
Marketingová kampaň - obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, rozšíření webového portálu
www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických pohledů, presentace na sociálních sítích, vydání tištěných materiálů,
trhací mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření videospotů, inzerce v regionálním i celostátním tisku a
rádiu, Press trip, pořádání konferencí.

Více informací na webu: https://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka

