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K novým věžím po nové cestě…
Po mnoho desetiletí stoupalo tisíce poutníků a turistů
k neratovskému kostelu kamenitou cestou. Náročná cesta
k cíli ostatně k poutnímu místu patří… Však ti „skalní“ už
namítají: „Asfaltka ke kostelu nepatří“. Naprostá většina,
především místní, však kvalitní povrch cesty vítají. Zejména
hendikepovaní uživatelé a zaměstnanci, maminky s kočárky
či starší návštěvníci. A zejména ti, kteří váží cestu ke kostelu i
několikrát za den. Ráno, v poledne i večer k pravidelným

zvířat…
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pobožnostem, návštěvníci ubytovaní v Poutním domě vedle
fary si kopec vyšlápnou také několikrát za den. A tak s radostí
konstatujeme, že máme z nového povrchu cesty radost.
V neposlední řadě i vzhledem k tomu, že první cesty mnohých návštěvníků povedou do informačního centra – a to
bude postaveno na místě staré čističky – téměř naproti nové
cesty. Poděkování posíláme celému vedení obce Bartošovice.
.
Barbora Cedidlová, Jiří Herynek

-

Skvělý úspěch našeho pivovaru
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Festival ZUŠ Open se povedl a líbil
Základní umělecké školy z Královéhradeckého a
Pardubického kraje se 1. 6. sjely do Neratova, aby se
zde představily na akci ZUŠ Open. Po celý den probíhala
vystoupení toho nejlepšího, co si žáci nacvičili. K vidění
byla taneční, pěvecká a divadelní vystoupení. To vše bylo
doplněno jarmarkem a doprovodným programem.
Odpoledne se pěvecké soubory přesunuly do kostela. Pan
farář Josef Suchár odsloužil Mši svatou za doprovodu
pěveckého souboru Carmina. Vrcholem programu byl
slavnostní společný koncert Symfonického orchestru
ZUŠ J. Kociana z Ústí nad Orlicí, Symfonického
orchestru a komorního sboru ZUŠ J. B. Foerstera z Jičína
a Dětského pěveckého sboru Iuventus Cantans ZUŠ
z Pardubic. Tato událost se pořádala záštitou hejtmanů
královéhradeckého a pardubického kraje – Jiřího Štěpána
a Martina Netolického.
Barbora Cedidlová

Již 10. ročník soutěže minipivovarů České republiky o
„NEJLEPŠÍ PRÁZDNINOVÉ PIVO ROKU 2019“ se uskutečnil 29. 6. 2019 v rámci pivního festivalu malých pivovarů
v Padochově. Pořádal ho tamní Klub sběratelů pivních suvenýrů. A k naší radosti již za účasti neratovského pivovaru.
Náš sládek Jirka Gross „nasadil“ do soutěže Prorokova synka, čtrnáctku Jantara. Do soutěže bylo dodáno 328 vzorků
piv v 15-ti kategoriích – piva světlá, tmavá i polotmavá, výčepní i ležáky,piva různě chmelená i ochucená
(více na http://www.pivni-festival.eu/pivni-festival-eu/33VYSLEDKY-SOUTEZE-ROKU-2019).

V kategorii vícestupňových piv byl nejlepším neratovský
Jantar! K radosti všech příznivců Proroka! A zlatá medaile je
i ocenění skvělé práce našeho pivovaru a je vynikající reklamou pro značku piva PROROK. Výsledky v kategorii:
F. Světlý silné pivo - spodně kvašené (od 13% do....EPM):

1. JANTAR 14 - Pivovar Neratov (sládek Ing.Jiří Gross)
2. 14° BAVORSKÁ - Pivovar Holendr Valašské Meziříčí
3. LAURENTIUS 13 - Pivovar Ossegg Praha

Pro „pivaře“ bylo zřejmě překvapivým absolutním vítězem
MEDOVÁ 12% - Pivovar Kohutka Vyšní Lhoty. Doba nám
přináší mnohá překvapení. A tak se pivo vaří i z medu, švestek, malin či s grepovou příchutí…
jh.red
Blahopřejeme a „DEJ BŮH ŠTĚSTÍ“!

„Jantar mi udělal radost“!

Během festivalu vylosovali
Roman s Járou vítěze
křížovky z katolického
týdeníku. Tajenka se
týkala putování PONS 21
po indických školách –
především návštěvě školy
v Mansapure – a za dětmi
podporované Adopcí na
dálku. Sdružení Pons 21
věnovalo i cenu pro vítěze.

Poděkování pedagogům ZUŠ

Připravujeme pouť

Rádi připojujeme poděkování paní ředitelky ZUŠ
z Rychnova nad Kněžnou, Mgr. Kamily Hájkové. A všem
pedagogům, kteří děti provázeli tak ze srdce děkujeme.
Za svoji práci si uznání určitě zaslouží.

V příštím vydání NvN najdete oficiální pozvání na tradiční
neratovskou pouť. A tak si můžete už nyní poznamenat do
kalendáře datum od čtvrtka 15. do neděle 18. srpna. Každý
den se uskuteční duchovní program včetně tradičního procesí v sobotu ráno. A soboty i neděle jsou naplněny kulturními akcemi. Těšit se můžete třeba na koncert hradecké
filharmonie, Běh naděje, jarmark, atrakce pro děti vč. malování obličejů. Děti se určitě těší i na skákací hrad či poníky.
Rozšířena bude expozice zvířátek a nabídneme i zajímavost,
tzv. králičí hop. Chovatelé z Rychnova n/Kněžnu předvedou
překážkový parkůr cvičených králíků. Vyvrcholením bude
slavnostní nedělní mše a po ní mimořádná příležitost poslechnout legendární kapelu Spirituál kvintet! Jejich koncert
v neratovském kostele bude jedním z posledních veřejných
vystoupení.

Dobrý den, milí kolegové, zdravím Vás z Rychnova nad
Kněžnou. Chtěla bych Vám ze srdce poděkovat za účast
Vás i Vašich dětí na akci OPEN ZUŠ v Neratově. Ohlasy
jsou krásné, vystoupení byla výborná, děti i Vy pedagogové skvělí. Chci Vám oznámit, že se v Neratově vybralo celkem 16 351,- Kč. Neratovští mají z celé akce velkou radost, užili si ji spolu s námi a Vám všem patří
velký dík za podporu této akce a od Sdružení Neratov.

Speciální škola stále hýří aktivitami!
Setkání s reprezentací ČR

Spirituál kvintet vstoupí letos na podzim do své šedesáté sezony.
Tyto narozeniny pak oslavíme v dubnu 2020 deseti posledními
koncerty a rozloučíme se po šedesáti letech se svými fanoušky.
„Uvažovali jsme i o možnosti jednoho závěrečného koncertu, například ve sportovní hale. Nakonec jsme se ale rozhodli pro deset večerů v intimnějším a nám bližším prostředí pražské Lucerny.
Každý si tak může vybrat právě ten večer, který mu bude vyhovovat
nejlépe. Těšíme se na posluchače všech generací, pro které jsme
hráli a hrajeme. Vzkaz pro ně, který v dubnu 2020 zazní i z pódia:
Jen díky vám byla ta píseň tak dlouhá!,“ říká Jiří Tichota, poslední
žijící člen původní sestavy Spirituál kvintetu
jh,red

V červnu se uskutečnilo setkání dětí ze Základní školy
speciální s hokejbalovou reprezentací České republiky
žen. Beseda se uskutečnila těsně před mistrovstvím světa
v Košicích. Děti popřály celému týmu úspěšný start na
světovém klání a předaly všem hráčkám drobné dárky.
Odměnou pro ně byl reprezentační dres s podpisy všech
hráček a finanční dárek ve výši 3 500 korun. Pro radost
dětí vybraly hráčky tuto sumu mezi sebou. Obě strany
děkují – reprezentace dětem za povzbuzení a děti celému
týmu za podporu.
Martin Motyčka a Petr Žitný

Děti si užily školu v přírodě – a spolu s kamarády navštívili Fajn Park
Každoroční "Škola v přírodě" se letos opět povedla. Počasí nám přálo, užili jsme si sluníčka, osvěžení v potoce i her na hřišti.
Společně s našimi kamarády ze ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, kteří za námi přijeli ve středu, jsme si užili spoustu legrace. S nimi
a kamarády z chráněného bydlení "Domov", jsme navštívili zábavný Fajn Park v Chlumci nad Cidlinou. Zážitek to byl krásný a
velmi intenzivní. . Zážitek to byl pro mnohé opravdu jedinečný. Fajnpark nabízí nepřeberné množství atrakcí, kde si každý vybere
tu svou. Škoda, že jsme neměli více času. Děkujeme zejména firmě Intersnack, která nám celodenní pobyt umožnila. A také všem,
kteří nás podporují a pomáhají nám i s prázdninovými aktivitami. Už se moc těšíme na letní tábory. Přijeďte se za námi podívat,
rádi vás uvidíme. Více informací a fotografií najdete na webových stránkách speciální školy.
Petr Žitný

Pozvánka na tradiční festival divadel
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