Spolek Dětenický Betlém, z.s. – článek Libáňské noviny č.86 březen 2018
Vážení občané, milí pravidelní čtenáři i nahodilá „kolemjdoucí“ veřejnosti,
v pořadí již třetím článku se s Vámi chceme podělit o aktuální dění ve spolku Dětenický Betlém, z.s., respektive informovat Vás o
tom, kde se se záchranou nacházíme a poskytnout Vám více obrázků k potěšení oka/očí.
Harmonogram: velmi důležitá skutečnost……daří se nám držet stanovený harmonogram projektu, což znamená dokončení obnovy
v Litomyšli do léta letošního roku. Hned po úpravě prostor v památníku J.B.Foerstra v Osenicích a instalaci betléma bude
následovat otevření expozice. Nejzazším termínem je pro nás počátek Adventu 2018.

Konstrukce: konstrukce má instalován nový elektromotor, jsou opravena potřebná soukolí v převodech, hudební jednotka se pyšní
novými měchy a opravenými píšťalami varhan. Následovat proto bude propojení pohybu s jednotlivými figurami a pohyblivými
galeriemi včetně otestování výkonu a plynulosti pohybu při plném zatížení. Ukázka pohybu je k dispozici na
www.detenickybetlem.cz a fcb profilu Zachraňme Dětenický Betlém.
Papírové kulisy a ploché papírové figury: z papírových částí zbývá opravit terény, které se upevňují na konstrukci. I nadále hledáme
originály některých velmi poškozených papírových figur (viz výzva na www stránkách). Stejně tak nadále pátráme po originálu
litografie druhé části městských kulis od fy. Neuruppin. S restaurátory jsme dohodnuti, že v případě neúspěchu našeho pátrání
nám k některým figurám vyrobí přesné kopie, aby se jimi dala na přechodnou dobu zaplnit prázdná místa. Naše hledání originálů
tak bude moci pokračovat až do nekonečna.
Trojrozměrné figury: všechny figury jsou opravené a povrchové vady zacelené. Zbývá již jen navrátit barevnou povrchovou úpravu
a postavy se nám zjeví v plné původní kráse a lesku.

V souvislosti s naší činností jsme měli možnost potkat celou řadu velmi fundovaných odborníků, vstřícných betlémářů,
dobrovolníků a veřejnosti projevující opravdový zájem. Za toto „potkání se“ jsme velmi vděčni a vážíme si každého navázaného
kontaktu. Nově jsme obdrželi pozvání a stali se členy Českého sdružení přátel betlémů, z.s. Děkujeme obci Dětenice a městu Libáň
za porozumění důvodů našeho úsilí, spolupráci a pokračující podporu.
Všem dárcům za dosavadní příspěvky děkujeme. I nadále však vyzýváme spoluobčany, kterým záchrana kousku historie není
lhostejná, abyste se do projektu obnovy ZAPOJILI. Naše současná výzva zní:

HLEDÁME po celém světě: 800 dobrovolných příspěvků po 100Kč nebo 80 přispěvků po 1 000Kč nebo i
jakýkoliv jiný menší či větší dar! Sbírkový účet spolku pro obnovu betléma: 3011196962 / 2010 Fio Banka
Seznamte se s projektem prostřednictvím webových stránek www.detenickybetlem.cz, nebo na facebooku Zachraňme
Dětenický Betlém. Závěrem opakování prosby z naší strany: ten z Vás, kdo vlastní jakoukoliv historickou fotografii libáňského
fotoateliéru Josefa Novotného nebo betléma samotného, nechť ji zapůjčí městu Libáň k vyhotovení kopie!
zapsal jménem spolku Dětenický Betlém, z.s. Jan Volák, prapravnuk Vincence Novotného, Dětenice č.p.24,

