
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NOVĚ  V  NERATOVĚ 
LISTOPAD 2017 www.neratov.cz 

Oslavili jsme čtvrt století od založení  Sdružení  - „Vzpomínky otce Josefa“  

V minulém čísle NvN jsem přislíbil navázat na vzpomínání Neratovských vzpomínkami otce 

Josefa a to formou rozhovoru. K rozhovoru jsme skutečně zasedli …….. Otce Josefa jsem úvodem 

požádal, abychom si spíše povídali -  od srdce. A tak se kanceláří na faře „nesly“ mnohé příběhy 

z dětství, mládí, z roků utajovaného studia na kněze a v neposlední řadě  také ze života v Neratově. 

Bylo by jednoduché tyto příběhy tlumočit do NvN – ale po zamýšlení jsem se rozhodl jinak! 

Každý příběh ze života totiž Josef doplnil hlubokou myšlenkou – a z rozhovoru byla rázem 

smysluplná duchovní obnova. Rozhodl jsem se tedy připravit pro čtenáře NvN něco více než 

pouhý rozhovor…. Pokusím se  připravit neobvyklý dárek pro vás všechny a to do předvánočního, 

tedy příštího čísla  NvN.  Děkuji za pochopení.                                                             Jiří Herynek 

 

Jsem rád, že mohu být součástí Neratova, kde nás učí 

pracovat v chráněných dílnách. Pracuji Na Kopečku 

jako keramik.  Vyrábím odlitou a točenou keramiku. 

Mám rád, když si  mohu vymýšlet jak  

                                                                                                                                        
Neděle 22.10. byla celonárodní misijní nedělí, kdy se pečou i misijní koláče. Naši 

uživatelé upekli koláčky i buchty přímo v sociální službě chráněného bydlení. Do 

práce se zapojilo dvacet dobrovolníků. Napečené poklady zabalili do celofánu a po 

mši svaté je i s jiným misijním materiálem nabízeli vzadu v kostele. Uživatelé (zvláště 

David, Danuška i Ondra) připravili stoly, upravili materiály a celou dobu byli k 

dispozici těm, kdo měli o misie zájem. Pokračovali jsme i další neděli, protože v 

našem kostele se návštěvníci každou neděli mění. Máme plán vše nachystat ještě také 

5. listopadu. Výtěžek pošleme do misijního centra a těšíme se, že z naší snahy budou 

mít prospěch potřební bližní.                                   Marie Adámková, Klára Kadlecová 

 

Pomáháme potřebným      

V neděli 5. listopadu 2017 

uspořádala Lesní správa Rychnova 

nad Kněžnou s naší farností Neratov 

Svatohuberstkou mši.  V kostele 

Nanebevzetí Panny Marie při ní 

vystoupil Trubačský sbor Markazíni 

a rychnovský pěvecký sbor Camina 

Alta.  V zaplněném kostele pro nás  

fotografoval náš David Havlíček, 

nadějný fotofraf, člen 

fotografického kroužku – děkujeme. 

Kostel byl mj. plný mikrofonů, 

kamer a kabelů – mši totiž přenášela 

televize Noe – a vy záznam nejdete 

v archivu této televize.                 jh          

Svatohubertská mše      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albertinum se chystá na zimu  

Při mé návštěvě Neratova jsem požádal paní Martu Wojciechovskou o krátkou schůzku. 

Chtěl jsem získat více informací ke stavbě domku ze slámy…. Celý projekt je tak 

zajímavý, že mu budeme věnovat více prostoru v dalších číslech NvN.  Důležitým faktem 

je, že bylo vydáno územní schválení pro stavbu – a že se chystá k zazimování. Stěny jsou 

vystavěny, střecha připravena ke spuštění na obvodové zdi, pokryta bude břidlicí – 

vzácným nálezem staré střechy. Jak píši úvodem – je to na delší vyprávění.  Zastavím se 

v Žamberku a udělám nějaké foto – s tím jsem se s paní Martou loučil. Druhý den jsem 

žamberecké Albertinum krátce navštívil – a nestačil jsem se divit. V žamberecké léčebně 

to „dýchá“ Neratovem…. Malý kousek od bufetu, který provozuje naše sdružení, mě 

upoutal čilý ruch na velké zahradě. A na té zahradě jsem také spatřil domek ze slámy. Při 

focení mě vyrušil náhodný kolemjdoucí, zřejmě znalý „domácích“ poměrů. Zahrnul mě 

chválou – to co vidíte, to udělali za rok – to je obdivuhodné! Jeho slova musím potvrdit a 

všem doporučit návštěvu celého komplexu neratovských aktivit v léčebně! A NvN určitě 

přiblíží čtenářům tento zajímavý projekt – především zasvěcenými informacemi. 

O Neratovu mnoho vím, především oblast komplexní integrace našich bližních je mi více 

než blízká, ale postupným poznáváním jednotlivých  projektů budu asi často překvapen a 

pro mimoneratovské čtenáře NvN naleznu mnoho zajímavých informací.                      jh 
 

 

Pivovar zkolaudován ! Ukončené kolaudační 

řízení posunulo náš pivovar ke splnění našeho 

snu: založení první várky piva! K tomu už se 

chystá náš sládek, pan Ing. Jiří Gross, který 

příště přiblíží čtenářům NvN první informace 

o neratovském pivu!                                      jh                                      

Děkujeme srdečně dobrovolnici, paní Janě 

Štůlové. Nejen za její pomoc při přípravě 

adventních věnců na zahradě ale i celkově za 

pomoc pro Sdružení. Paní Jana u nás prožila 

týden své dovolené a naplnila ji dobročinnou 

prací - to proto, že má dobré srdce a  je ráda, 

když může jakkoliv pomoci.   Wioletta Latocha 

 

Pozvánka 
 

 

 

 

Aktuální události minulých dnů………. 
 

Povedlo se  

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdruženi Neratov, z. s., Bartošovice v Orlických horách  84 

Vychází první týden v měsíci, šířeno elektronicky a zdarma, nepodléhá registraci. 

Vydáváno od července roku 2010, archiv měsíčníku naleznete na www.neratov.cz. 

Příspěvky posílejte elektronicky na jiri.herynek@neratov.cz – příští uzávěrka je ke dni 30.11.2017 

Kontakt a přihlášení odběru: tel.: 494 530 058, e-mail: nove@neratov.cz. 

 

Rozsvícení vánočního stromečku v Albertinu, 

které se bude konak ve čtvrtek 30. 11. 2017 

od 16 hodin. Občerstvení bude otevřeno do 18 

hodin a budou připraveny různé dobroty. 

Bude i zpívání koled v podání pěveckého 

dětského sboru Viola.             Klára Hubálková 

 

Podzimní výzdoba 

Naše lidičky s asistentkou Jarkou nasbírali 

větvičky na výzdobu podzimních truhlíků – ty 

už jsou na oknech na Sedmikráskách. 

Ozdobila je, ve stylu rustikálním, šikovná 

zahradnice, Eva Koďousková.  Lucie Podzemná   

 
 

Loučíme se s podzimem. Fotokroužek ve složení 

Honza, David, Renča, Luboš a já vyrazil v neděli 

4. listopadu fotit „Listopad v Neratově. Pro 

každého to znamenalo něco jiného. Pro Honzu, 

zapáleného fanouška fotbalu, představuje listopad 

prázdné fotbalové hřiště…  Ale kromě prázdného 

hřiště jsme fotili i usínající přírodu v zahradách 

okolních chalup. A právě David Havlíček se učil 

fotit detail – fotečka vlevo.     Marta Wojciechovska                                                     

 
 

Nejen pilně pracující Neratovské, ale i už hotová zahradní dílka   (na obrázku vlevo  „bilinkárium“) 

naleznete v žamberecké zahradě. A že je stavba slámového domku o přírodě – to dokazují přírodní 

stavební prvky – slaměné balíky zpevňují kolíky z větví přírodních keřů.. …   více někdy příště….. 
Zima se ale blíží – přijďte pomoci se stavbou domku – jste vítání kdykoliv,  každá pomoc vítána! 

 

Burza filantropie byla úspěšná  Letošní 

burza filantropie se konala 18. října v Ústí nad 

Orlicí.  Svoje projekty tady prezentovalo 

celkem šest organizací.  My jsme se s kolegyní 

Majkou Peťovskou vydali prezentovat náš 

projekt s názvem Mít či nemít skleníky?  

Projekt i samotná prezentace přinesla to 

nejdůležitější – přízeň donátorů.  A tak díky 

tomu byly příspěvky donátorů štědré a my 

pořídíme kvalitnější skleníky a jejich doplňky.  

I zde tedy děkuji donátorům, především pak 

městům Žamberk, Letrohrad a Lanškroun. 

Dále to byl Pardubický kraj, Iveco bus Czech 

Republik a Konzum. Nefinanční podporu nám 

nabídlo rádio Černá Hora. Naší žamberské 

zahradě přeji, aby se jí v příštím roce dařilo, 

aby se ve sklenících podařilo vypěstovat 

hodně zeleniny ke spokojenosti zákazníků i 

zaměstnanců.                        Klára Hubálková 

 

 

Poděkování 
 

 

 

 

Blíží se advent a vánoční svátky - objednejte si včas výzdobu u nás !!! 

V Albertinské zahradě nabízíme na prodej věnce na zavěšení a adventní věnce.  

K objednání v Bufetu v Žamberku nebo na tel. čísle 730 543 683 nebo 731 206 149 

 

 
 

 

 
 

Děkujeme panu Michalu Horáčkovi. Jeho tým 

se zapojil do sbírky pro uživatele chráněného 

bydlení. Do Neratova během října přivezl dvě 

dodávky oblečení, nádobí a hygienických 

prostředků.                               Klára Kadlecová 

 

Přijměte pozvání a přijďte prožít sobotní odpoledne v klidu a naplnění pro čas vánoční s 

11. ročníkem cyklu adventních  putovních koncertů na česko-polském pomezí. 

 

Pozvání                   „Advent mezi horami“ 
 

 

 

 

Orlické Záhoří      2.12. 

Lasówka               9.12. 

Bartošovice        16.12.   

Neratov              23.12.   

Plakátky pro 2., 3. a 4. 

koncert zveřejníme příště. 
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