NOVĚ V NERATOVĚ
ČERVEN 2019

www.neratov.cz

K obnově venkova patří i chovy domácích zvířat
Návrat zvířat do života vesnice, to snad nelze nazývat jako projekt - ale v dnešní době
tomu tak je. Palcové titulky denního tisku upozorňují čtenáře na převratné objevy
dnešních vědců – je třeba se zaměřit na návrat k přírodě – chybí nám rybníky (ale
meliorace dále odvádějí tolik potřebnou přírodní vláhu). Je třeba hnojit přírodními
hnojivy (ale kde je vzít, když z venkova mizí chlévy, kravíny, drůbežárny ad.). Na jednu
stranu je úsměvné, když se zastaví turisté u mé farmičky a rodiče nadšeně vysvětlují
dětem: „Podívej, tady mají dokonce srnečku“! Ale pane, to není srnečka, to je hnědé
kůzlátko… Je proto potěšující, že v Neratově jsme započali již v loňském roce chovat
zvířátka. Cílem je projít od ukázkových voliér k naprosto přirozenému chovu zvířat
„českého dvora“. Toto snažení je především obrovským přínosem pro uživatele chráněného bydlení. Vždyť po práci mohou jít za zvířaty a dokonce se o ně mohou i postarat. Skvělé využití volného času, posílení vztahu k přírodě, k odpovědnosti. Pro mnohé
zároveň novinka v jejich životě.
„Strejdo, vyrůstala jsem v dětském domově – a tam nám morče či králika nedovolili. Můžu se o ně tady starat“? A radost je na světě…. Ale
čeká nás mnoho práce, abychom se dočkali chovu slepiček, králíků, ovcí či koziček. Abychom zvířátka neukazovali poutníkům a turistům – ale
aby zvířata byla součástí Neratova. Již v loňském roce jsme představili expozici zvířat v Sadu Smíření. Letos se nám podařilo ukázat více zvířat
v nových voliérách. A započal také záměr vybudovat naučnou ptačí stezku. Chystáme rozmístění hmyzích domků a čmeláčích úlů. Jak to tedy je?

zvířat…

1Výtvarný Nerato

V sadu Smíření je veseleji…
A to zejména díky firmě DIBAQ ze Žamberka, výrobce kvalitního krmiva pro zvířata zn. Fitmin. V rámci partnerství v programu spojeném s prací se zvířaty, zafinancoval Dibaq výrobu
tří nových voliér. Firma Dibaq se tak stala generálním partnerem obnovy soužití člověka a zvířat v obnoveném Neratově.
Loňské miniexpozice jsme tak mohli obohatit a rozšířit o další
zvířátka českého dvora. Základní myšlenkou je totiž představit tradiční česká plemena. A tak návštěvníci uvidí barevné
rázy „holuba venkovských střech“ – českého staváka. Přivezeme českou slepici zlatě kropenatou – zdrobnělou, která je pro
takovouto expozici vhodnější. A svoji voliéru bude mít i plemeno králíka českého strakáče. Zabydlel se už i vloni obdivovaný kohout hedvábničky bílé.
V Proseči čekaly voliéry
na přepravu, té se ujal pan
farář… A sadu Smíření
bylo mnoho práce – nátěry, usazení do terénu –
pomáhali i dobrovolníci
z ČEZu a přítel Čejen …

Největším „tahákem“ pro malé návštěvníky je od prvopočátku
nová voliéra andulek a papoušků kakariky. Kakariky jsme
zvolili pro jejich živost a příjemné „povídání“. Nabízely by se
tradiční a krásné korely – ale ty jsou moc hlučné… Nad voliérami vybudujeme ukázkové domky pro hmyz a úly pro čmeláky. Na včelíny si zatím netroufneme. Rádi bychom umožnili
zvířátkům i volný pohyb – tomu ale brání nebezpeční predátoři
– dravci a v dnešních dnech pravidelné inspekční návštěvy
lišky! Je to škoda, vždyť kolem domků mohla chodit i kvočna
s kuřátky. Nehledě na to, že přítomnost lišky během dne, nebojácnost – prochází po vsi i mezi staveními – to svědčí, že liška
není zdravá. Věříme, že ochránci přírody či někdo jiný zakročí.
.
red.

Báječná atmosféra, skvělí pomocníci, zvědavé anduly, spokojení
návštěvníci - a nevítaná návštěva kmotry lišky = sad Smíření 2019

Děkujeme společnosti Dibaq za podporu!
Foto stránky: TomHer

Jaro se staral o zvířata v minulém roce. Děkujeme!

Už máme – ptačí stezku!

„Okénko do umění“

Dvacet ptačích budek – tzv. sýkorníků (budky pro sýkor-ky) už nabídlo ubytování ptačím manželům Koňadrovým,
Modřínkovým, Uhelníčkovým, Parukářovým, Babkovým,
Mlynaříkovým, Lužním… A kde a jak je najdete? Snadno
– kromě čísla popisného 1 – 20 jsou totiž opatřeny i GPS
navigací...
Ale vraťme se na začátek příběhu. Počátkem dubna absolvovala Bára Cedidlová procházku vč. pracovní schůzky
s pracovníky firmy Ekosfer Solutions, která se zabývá
ekologií. Poté oslovila vedoucí pracovníky neratovského
sdružení – a sdělila záměr vybudovat v okolí Neratova
Naučnou ptačí stezku. Hlavním námětem bylo financování
celého záměru: zadat jmenované firmě nebo postupně
realizovat v rámci vlastních možností… Nakonec k rozhodnutí pomohl čas – pokud jsme chtěli nabídnout sýkorkám ubytování již tento rok, byl nejvyšší čas budky zavěsit. A tak jsme se rozhodli zafinancovat zahájení – tj.
výroba a zavěšení budek, vypracování jejich GPS umístění
a podzimní kontrola. Další fází budou výroby ukazatelů a
orientačních tabulí či rozšíření počtu budek pro hnízdění
dalších druhů ptactva.
Ve čtvrtek 25. dubna t.r. jsme se setkali s pracovníky f.
Ekosfer na cestě za hospodou. Ačkoliv byli na akci zváni
zaměstnanci středisek, nakonec neratovské reprezentovala
početná – vlastně kompletní – výprava naší speciální školy. Milým společníkem bylo malé štěňátko Báry Cedidlové
– psík jménem Herbi – překrásný kluk plemene Kavalír
king charles španěl. Vydali jsme se k rozcestí na Vysoký
kořen. Cesta není moc dlouhá – celá stezka čítá cca 2,5 km
– ale kopec dal všem zabrat. Malý Herbi putoval brzy do
náruče Báry, děti statečně stoupaly k cíli – lesíku na jmenovaném rozcestí, nad Neratovem. Tam nám představili
pracovníci Ekosferu všechny typy ptačích budek - i pro
netopýry… Potom jsme rozebrali oněch 20 sýkorníků a
začali je zavěšovat na vybrané stromy v lesíku. Děti nadšeně absolvovali za pomoci asistentů zavěšování budek. A
statečně! Na otázku, zda-li už někdy lezly po žebříku
padlo vždy slůvko ne… Tak to byl zážitek i pro všechny
kolem. Budky jsou tedy zavěšeny – a veříme, že některé
z nich i obydleny. A pokud by někdo ze čtenářů NvN do
Neratova a na ptačí stezku zavítal, budeme rádi za informaci o případných obyvatelích budek. Závěrem patří
obrovské poděkování pedagogům a asistentům ze speciální
školy. Za to, že umožnili všem žákům mimořádný životní
zážitek. Děti si zasloužily pro cestu zpět balík bonbonů (ke
snědku až po svačince) – ale hlavně jim patří uznání za
velký výkon, který je často příkladem pro jejich okolí!

František Bělohlávek: Zpívající pták, 1979, linoryt

František Bělohlávek
Narozen 1924 v Novém Rychnově. Zemřel v únoru
2019. Malíř, grafik, ilustrátor, designér, vysokoškolský
učitel výtvarné výchovy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Proslul hlavně svými osobitými plakáty kulturních akcí v 60. letech minulého
století, kde mistrně uplatnil svůj cit i smysl pro řád
výtvarně pojaté plochy. Je autorem početné příležitostné grafiky, viz naše ukázka.
.

Zpívej, ptáčku, zpívej,
v zelené dubině,
co mně Pánbůh soudí,
ono mě nemine.
Soudí-li chudobu,
poručeno Bohu,
soudí-li bohatství
chvála Pánu Bohu.
Lidová z Čech

„Okénko“ připravil Pavel Herynek

Povedlo se
Návštěva u sousedů aneb Poznávací zájezd č.1

Bartošovické odpadkobraní

Návštěvy se obvykle dělí na vítané a nevítané. Naše návštěva v Polsku dne 15. května se řadí mezi ty první.
V rámci projektu ,,Deset let spolu'' uspořádala Obec Orlické Záhoří a Gmina Bystrzycza Klodska „Poznávací zájezd č.1“. Vyrazili jsme autobusem ráno z Bartošovic do
nevlídného počasí a pokračovali přes Neratov a Orlické
Záhoří do našeho cíle. Na Záhoří se připojil další autobus –
a tak nás putovalo celkem přes šedesát účastníků.
Výletu se účastnila také skupina uživatelů a zaměstnanců
Sdružení Neratov. V Bystrzyci jsme navštívili Muzeum
zápalek. Nevídané množství sběratelského artiklu na téma
zápalky, zapalovače a jiné zdroje ohně, velké množství
zápalkových nálepek z celého světa a představení dlouhého
období výroby zápalek. Také zde byly modelářské objekty,
vyrobené z tisíců zápalek, nad kterými občas zůstává rozum stát.
Po prohlídce jsme absolvovali výstup na dvě věže, z nichž
jedna, Baszta Klodska byla zapojena v programu ,,Čtyři
věže''. Další dvě jsou věže kostela v Neratově a čtvrtou je
kostelní věž v Orlickém Záhoří.
Po dobrém obědě v baru Kaktus následoval přejezd do
Miedzilesia. Hlavním programem zde byla prohlídka zámku a města. Prohlídka zámku byla zajímavá a dobrodružná.
Zámek se pozvolna zvedá z trosek, v některých prostorách
se již mění ze zbořeniště na staveniště. Ale viděli jsme i
jednu ukázkově zreknstruovanou barokní komnatu. Je to
unikátní příležitost, vidět průběh rekonstrukce zničené
památkové stavby.
Vzhledem k vytrvale nevlídnému počasí jsme prohlídku
města vyměnili za posezení v zámecké restauraci, vybudované ukázkově z bývalé zámecké konírny. Poté jsme se
spokojeni vrátili domů.
A již se plánuje Poznávací zájezd č. 2, a to 12. června do
místa s názvem Kamieniec Zabkowicki. A tak se těšíme na
klášter s barokním kostelem. Navštívíme také kostel, který
nedávno „vstal z mrtvých“ a slouží jako výstavní síň. A
Palác Marianny Oraňskej, který byl též ještě nedáno rozlehlou ruinou. I zde je možno vidět postupné ,,vstávání z popela''. Velký dík patří oběma obcím, z naší strany pak paní
Janě Matyášové, vedoucí Turistického informačního centra
Orlické Záhoří.
Text i foto Petr Zámečník

Odpadkobraním jsme nazývali snahu o úklid turistických
cest a hradních zřícenin – tak, jak činili trampové v 70.
letech dvacátého století. Totéž později konalo Hnutí
Brontosaurus, vzniklé na popud časopisu Mladý svět.
Z iniciativy několika členů nově vznikajícího spolku
Magdaléna v Bartošovicích se akce uskutečnila 4. května
pod názvem Ledříčkova hlídka. V doprovodu poníkového
spřežení, jednoho minikoně a několika psů jsme se vydali
procházkou po silnici na Panské Pole. V počtu asi devatenácti lidí včetně dětí, vybaveni rukavicemi a pytli na odpadky jsme vyrazili do dosti chladného počasí. Naplněné
pytle byly autem odvezeny do sběrného dvora v Bartošovicích. Kolik těch pytlů bylo? Nepočítaně. Za veselého
povídání jsme chvílemi brzdili provoz na silnici. Milým
překvapením byla spoluúčast skupinky klientů z chráněného bydlení Sdružení Neratov s jejich asistentem.

V cíli u hájovny Hanička jsme si dopřáli odpočinku a na
ohýnku opekli buřty a jiné dobroty. A dohodli jsme se, že
za rok se bude akce opakovat. Nálada byla příjemná a
veselá. Nikdo to nebral jako práci nebo nutnou povinnost.
Text i foto Petr Zámečník

Sváteční poutníci zcela zaplnili kostel

Pomáhali jsme při potravinové sbírce

Velký zážitek přinesl sváteční den 8. května. Neratovský kostel se zcela
zaplnil poutníky
z Prostějova, Pardubic,
brněnských Řečkovic,
Lomnice u Tišnova (- 2
autobusy ), se svými kněžími a společně prožívali
poutní mši svatou. Všichni
se vešli, všichni se domluvili, všichni se pomodlili
za vlast a mír. Pan farář
Suchár všechny pozdravil a
popovídal o historii Neratova i o současném dění.

.

Marie Adámková

Pomáhali jsme při potravinové sbírce
Jarní celorepublikové kolo Sbírky potra-vin se uskutečnilo 18. května t.r. Jak uvádějí oficiální zdroje, bylo vybráno neuvěřitelných 212 tun potravin a 23 tun drogistického zboží. Za obrovskými tonážemi zboží
se skrývá neuvěřitelné úsilí dobrovolníků,
kteří se na realizaci potravinové sbírky pro
potřebné podíleli. V celé naší republice to
bylo přes tři tisíce dobrovolníků – a patří
jim velké poděkování. Tradičně se sbírek
účastní i dobrovolníci z řad neratovských
zaměstnanců a uživatelů. Zajistili "sbírku“
v těchto třech discontech – Penny a Billa
Žamberk a Tesco Rychnov nad Kněžnou.
Výsledek naší práce byl jedna tuna zboží.
Uznání zaslouží naše dílna ze Žamberku.
Za vybrané peníze zakoupila celý koš potravin. Všem našim dobrovolníkům děkujeme!
Text i foto Dagmar Pejcharová
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Pozvánky na akce v Neratově a okolí
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