
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NOVĚ  V  NERATOVĚ 
ŘÍJEN 2017 www.neratov.cz 

 Oslavili jsme čtvrt století od založení  Sdružení 

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 

točenou keramiku zdobit a jde to na prodej do obchodu. Jsem rád, když 

se to, co uděláme, líbí a nás za to pochválí.  Dvacet pět je krásný věk u 

lidí, vše mají ještě před sebou a jejich duch je ještě mladý a tělo taky. 

V Neratově je hodně schopných lidí – jak zaměstnanců tak i vedení. 

Sdružení dává šanci hendikepovaným lidem, že se mohou pracovně 

rozvíjet. Na Kopečku je napsáno:  Máte kliku, že jsme tady! A opravdu je 

to klika,  že Na Kopečku můžeme pracovat. Vím, že to dá práci shánět 

zakázky na vše, co Sdružení Neratov vyrábí a dělá.              Váš  JARDA  

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  

Fotografie na celé straně: Marta Wojciechowska 

 

„Pátrám-li v mých vzpomínkách ve snaze najít tu 

první, je to ten nádherný pocit, který mne stále 

provází, když vstoupím dovnitř chrámu. 

Prostor, kde laskavé nebe je tak blízko, kde Bůh je tak 

blízko, že není nic nemožné. Místo, kde se do srdce 

vrývá to nádherné, laskavé a osvobozující slovo - 

Můžeš. Tenkrát i dnes“.  

                                                                  Josef Suchár 
 

 

Vzpomínky na dojmy z prvního poznání Neratova na str.3. 

V příštím čísle  ROZHOVOR PŘI KÁVĚ „Vzpomínky Otce Josefa“ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Den plný  vzpomínek ,  dojmů,  radosti  a povzbuzení……….. 

Pátek 15. září 2017 byl dnem, kdy jsme se setkali 

k oslavě dvacátéhopátého výročí založení Sdružení 

Neratov. Pozvání přijalo mnoho našich příznivců a 

podporovatelů a k tomu přičtěme účast našich 

zaměstnanců – zkrátka všech nás, „Neratovských“.  

V průběhu celého slavnostního dne se tak po Neratově 

pohybovalo přes 700 lidí…. Pro všechny jsme 

připravili pestrý program s možností návštěvy 

středisek a prostor Sdružení během dne. A nelze se 

divit, že velký zájem byl o prohlídku našeho pivovaru 

– vždyť blížící se zprovoznění je nejbližší a 

momentálně největší aktualita Neratova…… Jako 

vždy jsme se v úvodu setkali v kostele na slavnostní 

mši – za hojné účasti zaměstnanců, Andělů (klub 

neratovských podporovatelů) a dalších příznivců jsme 

poděkovali za 25 let ochrany a podpory našeho díla. 

Jednotlivá střediska přinesla v obětním průvodu dary 

související s jejich činností, čímž projevila svoje 

poděkování. Na závěr mše P. Josef široce poděkoval 

konkrétním rodinám, lidem, firmám a společnostem za 

jejich podporu a vyjádřil přání v její pokračování. 

V samém závěru udělil požehnání do všeho konání jak 

Sdružení Neratov, tak všem lidem, kteří ho jakýmkoliv 

způsobem podporují. Společný oběd pobíhal 

v hospodě a v naší jídelně – celkem bylo vydáno přes 

300 obědů. Po obědě se většina účastníků sešla na 

besedě - opět v kostele. Úvod obstaralo vystoupení 

žáků naší speciální školy – za skvělý výkon byli 

odměněni velkým potleskem. Následovala vystoupení 

pamětníků a členů rady. Zazněly především 

vzpomínky na začátky sdružení a další léta plná elánu 

a nadšení, odříkání či obětavé práce. 

Poděkování a povzbuzení v další  konání zaznělo z úst  

diecésního ředitele HK, pana Jiřího Stejskala.  Připojil 

se také pan Jiří Netík, zakladatel „Pomoci“ z Týna nad 

Vltavou a pan Michal Horáček, kandidát na prezidenta 

republiky. S posledně jmenovaným se odpoledne mohli 

setkat návštěvníci na besedě. Na závěr vzpomínání 

vystoupili s tancem "Když se načančám" naši klienti a 

tolik smíchu a aplausu v kostele dlouho nebylo. Ve 

zbytku odpoledne pokračovali návštěvníci 

v prohlídkách všech objektů Sdružení – v podvečer se 

všichni s chutí občerstvili pochoutkami bohatého a moc 

dobrého rautu. To už se v kostele chytala scéna pro 

závěr dne – tím byl koncert Václava Neckáře a skupiny 

Bacily. A opět se naskytla otázka, zdali kapacita 

elektřiny bude postačující pro celý efekt koncertu. 

Samotný koncert byl vyvrcholením oslav a ve všech 

zanechal nazapomenutelné dojmy. Vždyť příběh 

hlavního protagonisty, Václava Neckáře, je velice 

blízký mnoha neratovským příběhům….. Dojemné 

balady provázely často Václavovy rozpažené ruce a 

pohledy upřené vzhůru, k nebi, což mu umožňovala 

prosklená střecha našeho kostela. Skvěle se projevil 

Václavův bratr Jan Neckář, který několikrát přizval ke 

společnému vystoupení malou kytaristku Marušku. 

Závěrečná „Půlnoční“ – to už byla srdeční záležitost 

všech přítomných, kteří neodkládali své hluboké emoce 

– ba naopak.  Loučení s milými umělci bylo zároveň 

loučením s překrásným a dojmů plným dnem. Dnem, 

který byl plný vzpomínek a povzbuzením pro další dny 

a léta zároveň. To ostatně bylo patrno i druhý den, kdy 

při setkáních na snídani byly častými tématy plány pro 

další měsíce a roky spolupráce.                                    jh 

 

Jaké pocity provázely bratry Neckáře a skupinu Bacily při 

vystoupení v Neratově, jak na ně působila atmosféra koncertu 

v kostele – to a další si přečtete v přislíbeném rozhovoru pro 
některé příští vydání Nově v Neratově.  

Děkujeme všem ,  kdo jste přispěli, 

aby byl hezký ten den….. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Vzpomínky na Neratov“ 

Poprvé jsem navštívila Neratov v 

zimě před 24lety, kdy jsem přijela s 

bandou přátel z Brna, tenkrát 

skříňovou ávii.  Abychom si užili 

zimu a běžky, ale hlavně navštívili 

P.Josefa, našeho kamaráda a podpořili 

jeho " bláznivou myšlenku" opravit 

Neratovský kostel a obnovit poutní 

místo................    Romana  Bukáčková  

Při vzpomínce na počátky Neratova 

nelze neuvést nadšení a elán s jakým 

jsme začali naše působení v Neratově. 

Bez něho by Neratov nebyl ani dnes 

čím je.   

                                    Marie Malíková 

 

 

Při nastoupení do Neratova a poznání 

života zde jsem byl osloven zejména 

atmosférou toho místa i duchem 

činnosti, která je zde uskutečňována. 

V rámci denní činnosti se zde daří 

uskutečňovat režim rozumného 

rozvoje tohoto místa, při zachování 

poslání , které Sdružení Neratov má. 

V rámci poutního místa, ve spojení s 

kulturními a jinými aktivitami,  je zde 

vidět porozumění všech skupin lidí .                              

                                          Jiří Křesťan 

 

Poprvé jsem byla v Neratově s rodiči 

na jarním pobytu ve 2,5 letech. Na to 

si nepamatuji, mám to jen 

z vyprávění. Potom jsme začali jezdit 

do nedaleké Nové Vsi na chalupu a 

každou druhou neděli jsme celé léto 

pěšky chodili 6 km na nedělní mši, 

která byla sloužena v kapličce na 

hřbitově. Jednou nás pan farář vzal do 

rozbořeného kostela, to byl silný 

zážitek.  Ještě jsme tenkrát nechápali, 

co a proč se tady stalo. Protože znám 

Neratov od malička, neuvědomuji si 

první vzpomínku. Ale vždy si 

vzpomenu na moment, bylo to někdy 

kolem roku 1960, jak nám pan farář 

Zeman otevřel boční vchod do 

kostela, který byl již v té době 

veřejnosti nepřístupný.     

                                    Jana  Němcová 

 

 

První  vzpomínka na Neratov- 

vyklízení kostela s rodiči a první 

pouť- v té době zajímavé prázdninové 

zpestření. Za rok, když nám, dětem, 

rodiče oznámili, že se z jižních Čech 

stěhujeme do Neratova natrvalo, nás 

humor přešel. V Neratově začínal 

podzim, všechno bylo rozestavěné, 

škola daleko, žádné kroužky ani 

kamarádi po škole, všude jen spousta 

práce. Začátky byly dost depresivní.       

                             Veronika Suchárová 

První slovo, které  mě napadá je 

Divočina. Nehostinná, neútulná, 

nevlídná vesnice, nikde nic a na kopci 

rozbořený kostel. Tedy nic moc 

pozitivního.               Klára Kadlecová 

 

Jako první si vybavím pracovní 

pohovor do prvního zaměstnání po 

škole. Zasedací místnost v hlavní 

budově, kde sedí Antonín Nekvinda, 

Josef Suchár a Jana Němcová. Milé 

jednání a šance pro mladou holku bez 

praxe.                        Klára Hubálková 

Moje první vzpomínka na Neratov je 

z dob, kdy jsem začala vylézat 

z kočárku, což už je nějaký pátek. 

Jezdili jsme do Podlesí (cca 2km od 

Neratova) na prázdniny k babičce. 

Vesnici znám ještě z dob totality, kdy 

jsme si tam jako děti chodili s bratrem 

hrát, na Horní Neratov chodili pást s 

babičkou krávy, koupat se do Divoké 

Orlice a stavět  vodní hráze. Mám 

tento kraj moc ráda, navíc vše je 

umocněno vzpomínkami na krásné 

prázdniny.             Dagmar Pejcharová 

        

 
 

Prvně jsem o Neratovu slyšel na 

táboru Radost v Klášterci, když ho 

náhodně objevil Josef ještě s dalším 

vedoucím Kájou a určili za místo 

našeho celodenního putování (rok 

1985?). A pak jsme vyšli z lesa a já 

uviděl nějaké zbořeniště a nechápal, 

proč jsme sem museli jít. Nikde ani 

živáčka, hospoda zavřená a v 

"kostele" obavy z toho, že na děti 

něco spadne. Ani ve snu by mě  tehdy 

nenapadlo, že se sem ještě někdy 

vrátím...                  Antonín Nekvinda 

Vždycky se mi vybaví sychravý 

listopadový podvečer loňského roku, 

kdy jsem poprvé navštívil Neratov. Po 

dlouhém hledání a bloudění po okolí 

jsem konečně dorazil na místo. 

Shodou okolností krátce před večerní 

mši. Nikdy nezapomenu na tu 

povznesenou a velmi přátelskou 

atmosféru.                             Jiří Lačík 

 

Použité foto:  archiv SN 
 

 

 

 

 

 



Nově v Neratově – NOVĚ…….  Neratov jsem navštívil několikrát – ať už pracovně 

nebo přátelsky u příležitosti nějaké akce. Následně se mi vždy  vybavila pohádka o 

poutníkovi, který stojí v dešti a promočen za dveřmi - a je pozván dál,  pohoštěn a 

k noclehu uložen.  A tak to je v Neratově. Proto jsem neodmítl výzvu od Otce Josefa 

a Toníka Nekvindy – k pomoci při zhotovení tohoto časopisu. Dobro má být opláceno 

dobrem, proto jsem v pozici dobrovolníka. Věřím v plodnou spolupráci s dopisovateli 

–  jako tým uděláme maximum, aby čtenáři byli spokojeni.                Jiří Herynek  /jh/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Začátek nového školního roku proběhl v naší škole zvesela,  protože se všechny děti 

do školy velmi těšily.  Ačkoli jsme si společně užili během prázdnin dva tábory v 

Neratově a dva týdny měly děti možnost navštěvovat ve škole družinu, která byla plná 

pestrých aktivit, nestačilo to a září se nemohli dočkat jak děti, tak učitelé. S novým 

školním rokem nám přibyli do školy další čtyři kamarádi! Dvě holčičky Martinka a 

Bára a dva kluci Dan s Adámkem. Nijak jsme nelenili a hned jsme se pustili do práce - 

kromě učení jsme si podzimně vyzdobili školu, začaly nám podzimní práce na zahradě 

a přesadili jsme truhlíky. Také jsme si společně s novými spolužáky připravili taneček 

a pohádku O Smolíčkovi, se kterými jsme vystoupili v Neratově při příležitosti oslav 

25 let Sdružení Neratov.                                                                         Lucie Podzemná 

 
Tradiční „Světýlka“ se uskutečnila poslední zářiový víkend v kostele sv. Jana 

Nepomuckého na Vrchní Orlici, tentokrát Dušičková. Dušičková proto, že byla 

vzpomínkou na zemřelé a nemocné muzikanty, kteří měli na Světýlkách vystupovat. 

V rámci Světýlek se nám podařilo nainstalovat nové okno ve věži kostela. Překvapila 

nás obrovská  návštěvnost - všem děkujeme za podporu. 

Také tradičně na konci září pořádá Český zahrádkářský svaz Kunvald  výstavu ovoce, 

zeleniny a květin. Součástí výstavy byl i prodej výrobků našich dílen z Kopečku. 

Zahrádkáři se prodej sami postarali. Nás těší nejen zájem návštěvníků o naše výrobky 

ale především příkladná spolupráce s členy zahrádkářů. Tímto bychom jim chtěli 

poděkovat za jejich velkou podporu a popřát jim příznivé klimatické podmínky pro 

další úrody. Děkujeme za spolupráci!                            Kopeček – Romana Bukáčková 

 

Pomalu se ochlazuje a tak byla 
koncem září uzavřena letní 
zahrádka Neratovské hospody. 
Velmi úspěšná sezona byla 
v závěru okořeněna vystoupením 
jihlavské hudební skupiny Petr 
Vošta Band. 
Celý kolektiv hospody se těší na 

své návštěvníky a věří, že i zimní 

sezona bude fajn.        Jiří Křesťan 

 
 

Už jen územní souhlas chybí 

k zahájení stavby zahradního 

domečku – slamáčku. Pro jeho 

vybudování bude potřeba každé 

pomoci. Tak neváhejte a těšíme 

se na každého dobrovolníka. 
 

Poděkování 
Legu za oblečeni a nadaci 

Světluška za Fuser pro naši 

školu. Škola děkuje také panu 

Ptáčkovi z Kunvaldu, který  

koupil dětem tyflopomůcky a 

další potřeby pro výuku. 
 

Z grantu CS pořídilo středisko 

Králiky nové židle a skříňky. 

 

Za milý dar v podobě oblečení 

děkujeme paní Růženě Šmídlové 
 

Dvě super skupiny dobrovolníků 

udělaly spoustu dobré práce a 

hodně nám pomohly .  
 
 

4.9.2017 ČSOB - 36 lidí (čištění 

terénu u kostela, pletí, stavění zdí 

na zahradě, úklid Šaríka a 

stodoly a ještě kotelny, štípaní a 

příprava dřeva. Dovezli s sebou 

nářadí a ochranné rukavice, které 

nám darovali. 
 
 
 

30.9.2017 Charita Hradec 

Králové s Petrou Zikovou –  

15 lidí (dělali na zahradě v 

Žamberku- pomohli při stavení 

domečku ze slámy, sbírali jablka, 

pleli).                 

 

 
 

Středisko chráněného bydlení hýří aktivitami 

Zúčastnili jsme se jako každý rok taneční zábavy Rytmus v Rokytnici v Orlických 

horách.  Letos jsme se poprvé prezentovali formou předtančení, které jsme zároveň 

předvedli v kostele při oslavě 25 let založení SN. 

S našimi uživateli pravidelně navštěvujeme plavecký bazén. Všichni si ho vrchovatě 

užívají – plavci zdokonalují plavecký styl a neplavci – ti, odpočívají a relaxují. A že se 

pobyt ve vodě líbí všem, to dokazuje veselá nálada a „těšení se“ na další plavání…. 

Snažíme se prezentovat ekologický přístup k životu. S uživateli jsme se shodli na tom, 

že nebudeme kupovat igelitové tašky, čímž budeme šetrni k životnímu prostředí. 

Uživatelé si proto začali v rámci "Tvoření" vyrábět látkové tašky na drobné nákupy v 

neratovském obchodě.                                                                           Klára Kadlecová 

 

Naše kuchyně měla dovolenou.   Všichni zaměstnanci kuchyně si ji užili na přelomu 

srpna a září. Už 4. září jsme se opět vrhli do práce. První polovina měsíce proběhla ve 

znamení adaptačních a cyklistických kurzů základních a středních škol. Na ně zostra 

navázaly oslavy našeho 25. výročí.  Kuchyň  prožila oslavu tradičně – s vysokým 

pracovním nasazením…..  „Každá akce je stejně hlavně o jídle“ jen lehce posteskla  

jedna z našich kolegyň v kuchyni. Na konci září ukončila pracovní činnost v kuchyni 

naše oblíbená paní kuchařka Hanka Kobolková.   Pracovala u nás dlouhých 9 let. Až 

půjdete okolo a „uslyšíte“ nápadné ticho, jako kdyby se nevařilo, nebojte se – vaříme! 

Jen naše paní „Miláčková“ už řádí  v Rychnově.  Děkujeme jí za léta mezi námi - bude 

se nám stýskat.                                                                                  Veronika Suchárová                       

Připravujeme 
18. 10.  2017 - burza Filantropie 

  3. 11.  2017 - kolaudace pivovaru 

 

 

Aktuální události minulých dnů………. 
 

Povedlo se  

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdruženi Neratov, z. s. 

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

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

Sdruženi Neratov, z. s., Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.horách  

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

 


