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HEJTMAN NETOLICKÝ PRO ZPRAVODAJ: OBCÍM SE SAMOSTATNOST 

VYPLATILA, KRAJ JIM POMÁHÁ S ROZVOJOVÝMI PROJEKTY 

Jak hodnotíte rok a půl ve své funkci? V našem 

regionu jste poměrně často vidět, a to nejen v rodné 

České Třebové, ale i v okolních obcích. Projevuje se 

vůbec nějak skutečnost, že náš region má svého 

hejtmana? 

Pevně věřím, že je to znát. To ale musí posoudit 

každý sám, zda jsou vidět nějaké výsledky. Musím 

pochopitelně dbát o rovnoměrný rozvoj celého kraje, 

ale je přirozené, že každý hejtman nezapře místo, 

odkud pochází. Ostatně proč by to také dělal. Pravdou 

je, že na Orlickoústecku se pohybuji poměrně často, 

snažím se ovšem řešit praktické konkrétní problémy, 

a nikoliv se jen ukazovat u stříhání pásek. Myslím si 

totiž, že na to lidé ani nejsou zvědaví.  

Jak byste hodnotil spolupráci s obecními 

zastupitelstvy v údolí Husího krku? 

Dostal jsem pozvání na společné zasedání zastupitelstev 25. dubna všech tří obcí Řetůvka, Řetová 

a Přívrat a musím konstatovat, že jsme projednávali celou řadu projektů, které považujeme za 

důležité. Osobně jsem otevřel otázku opravy místní komunikace, která je důležitou spojnicí mezi 

silnicemi 3. třídy ze Zacharovce směrem do obce Řetová. Byl to zcela jistě jeden z nejhorších úseků 

silnic v našem kraji. Rekonstrukce se dlouho odkládala z důvodu, že silnice je v majetku obce Přívrat, 

ale přitom pro obsluhu této obce není důležitá. Z pochopitelných důvodů měl Přívrat jiné priority 

důležité pro jeho občany. Právě na tomto jednání jsme se dohodli na spolupráci, kdy kraj a obec 

Řetová přispějí a dojde k obnově alespoň těch nejhorších míst. Dnes se už jezdí směrem na Řetovou 

po obnoveném povrchu, který stál téměř půl milionu korun. Hejtman není nadřízeným starostů, ale v 

některých případech může hrát roli prostředníka nebo komunikátora, což se v tomto případě podle 

mého názoru podařilo. Za vstřícnost bych rád poděkoval všem zúčastněným, protože se podařilo najít 

shodu a realizovat dlouho odkládanou opravu.  

Často se objevují debaty na téma 

budoucnosti venkova, zdali v naší zemi není 

příliš mnoho samostatných obcí. Jaký je Váš 

názor? 

Je to velmi těžká otázka, na kterou není snadná 

odpověď. V České republice je celkem 6.250 

samostatných obcí na 10 milionů obyvatel, což je 

vedle Slovenska a Francie nejvíce v Evropě. Jen 

v Pardubickém kraji jich je 453 a přitom kraj 

patří spíše mezi menší. Nejsem ale zastáncem 

jakéhokoliv slučování či násilné integrace. 

Respektuji právo na samosprávu. Jako Třebovák 

jsem v 90. letech těžce nesl to, že se 

osamostatnily okolní obce. Dnes ale vidím, že 

učinily správně. Je evidentní, že by se tak 

dynamicky nerozvíjeli, protože by byly vždy velkým městem upozaděny v investicích a prioritách 

rozvoje. Občanům mohu jen blahopřát k výsledkům jejich volených zástupců. Podívejte se, co 

všechno se podařilo opravit, postavit nebo zařídit. Chtěl jsem, aby právě vzorek venkova viděl 

i prezident republiky Miloš Zeman při své návštěvě Pardubického kraje. Proto jsme také zařadili jeho 

návštěvu jedné z malebných obcí – Přívratu.  

V posledních letech se všechny tři obce snaží čerpat prostředky z krajského rozpočtu na 

investice. Jak je možné, že tomu tak dříve nebylo?  

Základem všeho jsou aktivní zastupitelé, kteří přichází s novými nápady. Jak se říká, štěstí přeje 

připraveným. Máme v kraji zavedený Program obnovy venkova (POV) letos ve výši 37 milionů 
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korun, na který si jsou schopny sáhnout všechny obce, musí ale požádat. V loňském roce jsme 

podpořili také pokračování opravy statku U Kubů částkou 300 tisíc korun v rámci grantového 

programu v cestovním ruchu. Byl bych velmi rád, pokud by se v příštích letech podařilo realizovat 

cyklostezku z Hrádku do Řetůvky. Už jsme na toto téma také vedli jednání, protože se nabízí 

zařazení do tzv. Bikeresortu, který připravuje zdejší mikroregion. 

V minulém roce jste se aktivně zúčastnil Gulášfestu se svým týmem „Krajánci“. Jak letos? 

Budete zase vařit guláš? 

Už jsem se s kolegy dohodl, že se opět na této 

akci objevíme a zkusíme štěstí. Už hledáme 

vhodný recept. Mimochodem právě na této akci 

vznikla myšlenka zatrubnění potoka u hasičské 

zbrojnice. Spolu se starostou jsme se shodli, že by 

bylo vhodné vyrovnat terén, protože jsem si všiml, 

že zvláště v pokročilých hodinách není příliš 

praktické, když prostředkem návsi protéká potok 

v odkrytém korytu. Účastníci jistě potvrdí. Ale 

podle mého názoru tato akce vedle bezpečnosti 

velmi pomohla také zvýšit kapacitu celého 

prostoru.  

Posledním tématem, na které se chci zeptat je dopravní obslužnost. Po Vašem nástupu jste 

provedl některé radikální změny ve společnosti OREDO, jste nyní spokojený? 

Velmi ubyl počet stížností, což je jistě zásluha nového vedení zmíněné společnosti. Detailně sleduji 

veškeré návrhy, s kterými přicházejí technologové dopravy, aby nenastalo něco podobného jako před 

více jak dvěma lety, kdy namísto optimalizace a zefektivnění došlo k enormnímu nárůstu nákladů za 

dopravní obslužnost, která ale bohužel nevyhovovala občanům. Bylo třeba zavést krizové řízení 

a kontroly veškeré činnosti společnosti OREDO. Po řadě jednání se podařilo obnovit napojení obce 

Přívrat a horního konce Řetové také na Ústí nad Orlicí. Dodnes nepochopím, kdo navrhl, aby studenti 

a zaměstnanci dojížděli do Ústí přes Třebovou. I když za kroky bývalých radních a úředníků nemohu 

nést zodpovědnost, přes to bych se rád občanům za komplikace omluvil. Udělám vše pro to, aby se 

situace neopakovala. 

Děkuji za rozhovor, Vladimír Kolář 

SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTEV OBCÍ ŘETŮVKA, ŘETOVÁ A PŘÍVRAT 

V pátek 25. dubna 2014 se uskutečnilo 

každoroční tradiční zasedání zastupitelstev 

obcí v údolí podél Husího krku. Paní 

starostka obce Řetůvky pozvala své 

kolegyně a kolegy ze zastupitelstev do 

znovu otevřeného obecního pohostinství 

v Řetůvce. Její pozvání přijal i hejtman 

Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický 

Ph.D. Na tomto setkání se živě diskutovalo 

o problémech, které nejvíce trápí naše údolí, 

potažmo jednotlivé obce. Z nejzásadnějších 

výsledků jednání byla nabídka okamžité 

mimořádné finanční pomoci Pardubického 

kraje při opravě komunikace – zkratky ze 

Řetové na Českou Třebovou přes 

Zacharovec, přestože tento úsek není 

v majetku kraje. Další pomoc je zaměřena na jednání o možné výstavbě cyklostezky přes Řetůvku Hrádeckým 

údolím, kde je možnost napojení na již vybudovanou cyklostezku. V současné době proběhla oprava výše 

zmiňované komunikace a zamýšlená cyklotrasa na Hrádek byla zařazena do lokality projektu „Orlicko-

Třebovský bike resort“, na který nyní probíhají zjišťovací studie.      -rh- 
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OPRAVA PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ DO ŘETOVÉ 

Stav příjezdových komunikací do naší obce, které nejsou ale vlastnictvím Řetové, byl již dlouhou dobu noční 

můrou zastupitelstva.  A tak jsme bez váhání využili opravdu velkorysou nabídku hejtmana Pardubického kraje 

JUDr. Martina Netolického, která padla na společném zasedání 

zastupitelstev údolí Husího krku a rozhodli se finančně podílet na 

opravě zkratky do Zacharovce. Ústní domluva byla dodržena, Obec 

Řetová poskytla částku 200 000,-Kč, Obec Přívrat 50 000,- Kč a 

zbytek cca 220 000,- Kč Pardubický kraj.  Tímto bych chtěla panu 

Netolickému za vstřícnost a finanční podporu opravy místní 

komunikace, která je ale díky své povaze využívána mnohými řidiči 

ze Řetové ale i okolních obcí, moc poděkovat. Správa a údržba silnic 

opravila cestu opravdu tak, jak bylo dohodnuto a jen doufám, že se 

podaří donutit řidiče nákladních aut, aby tuto silnici nevyužívali a 

neničili ji a tím nám bude dlouho sloužit ke spokojenosti všech. 

Nu, a když už jsme opravili silnici do Zacharovce, zastupitelstvo se 

rozhodlo využít přítomnosti techniky a zajistit opravu další silnice na 

Sloupek, jejíž především spodní část u křižovatky byla téměř úplně rozpadlá a pro řidiče nebezpečná. I přesto, 

že se opravovaly jen nejhorší úseky, ale ty byly hodně zdevastované, cena opravy byla téměř 100 000,- Kč. 

Jsou to ale cesty, které cestu do měst významně zkracují a jsou denně motoristy i cyklisty hodně využívány, 

proto věřím, že to byly finance smysluplně využité. Tak ať nám motoristům obě cesty slouží co nejdéle. 

       -hš- 

OPRAVA OBECNÍCH KOMUNIKACÍ V PŘÍVRATU 

V nejbližších dnech začne v Přívratu komplexní oprava, a někde i náhrada povrchů obecních komunikací. Jen 

pro zajímavost, Přívrat má cca 4,3km obecních komunikací s upraveným povrchem. Tedy někde se už 

o povrchu nedá skoro ani mluvit, a proto v souvislosti s prioritami, na kterých se zastupitelstvo shodlo již v roce 

2010, a které jsem veřejně vyhlásil, nadešel, dle nás, ten správný okamžik vyřešit naši neutuchající situaci. 

Každá další, kupodivu i mírná zima, by dle odborníků mohla nadělat opravdu velké, nerekonstruovatelné 

škody. Kombinace příležitosti a dosažení odpovídajících finančních prostředků, která se nám podařila 

dosáhnout, by měla umožnit vyřešit situaci s přijatelným poměrem „cena/užitnost“. Celá akce bude rozdělena 

do etap, o kterých budou dotčení obyvatelé informováni minimálně informačním letákem. S rekonstrukcí budou 

souviset i některá krátkodobá (jedno až dvoudenní) omezení. Tímto Vás žádám o trpělivost a respektování 

požadavků (uzavírky, požadavky na volné průjezdy, apod.) zhotovitelské firmy.   Jan Stránský 

PŘÍVRATSKÁ NÁVES „ V NOVÉM“ 

V březnu jsme se pustili, za výrazné podpory hejtmana a Pardubického kraje, do úprav Přívratské návsi. 

Záměrem bylo zvýšit bezpečnost návsi, hlavně při konání našich tradičních akcí, vytvořit komfortnější zázemí 

pro infrastrukturní sítě a v neposlední řadě i zvýšit kapacitu prostoru samotného – vztaženo opět především 

k Vinobraní a GulášFestu. Samotnému aktu stavby, 

předcházela asi roční vzrušující předehra v podobě 

shánění vyjádření a různých povolení. Zákonům, 

zejména těm zeleným, holt musí být vždy vyhověno, 

ať už mají, či nemají v daném okamžiku a místě smysl. 

Stavba spočívala v zatrubnění části potoku vedeného 

mezi mostky točny, přeložky a výměny vodovodního 

řadu procházejícího návsí, vytvoření šachet pro vedení 

nízkonapěťových rozvodů a rozvedení 230V/400V. 

Vodovodní přípojky se po mnoha letech služby dočkala 

i naše hasičská zbrojnice. Při samotné stavbě, ale 

i dokončovacích pracích bylo odpracováno mnoho 

brigádnických hodin, čehož si velmi cením.  

     Jan Stránský 
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TŘÍ NOVÍ OBČÁNCI V PŘÍVRATU 

Již dlouho se nestalo, abychom 

vítali v Přívratu najednou tři nové 

občánky (a navíc prakticky 

stejného stáří!). V sobotu 

31. května 2014 jsme se 

v dopoledních hodinách společně 

s rodiči a příbuznými sešli na 

přívratském obecním úřadě, 

abychom společně přivítali 

Emičku Gajdošíkovou, Vojtíška 

Fišera a Honzíka Kaplana mezi 

občany Přívratu. Přeji ještě jednou 

dětem i jejich rodičům vše 

nejlepší, pevné zdraví, spoustu 

štěstí a mnoho společných 

radostných chvil v naší obci.  

 Jan Stránský 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETOVÉ 

Letos proběhlo vítání nových občánků Řetové již na jaře a to je dobře, svědčí to o tom, že naše obec nebude 

stále starší. Akci sponzorsky podpořili 

manželé Jansovi a Křížovi, kterým bych 

chtěla moc poděkovat za jejich podporu. 

Tentokrát jsme vítali čtyři holčičky. 

O program se postarala naše Mateřská 

školka s paní učitelkou Evou 

Havlíčkovou, se kterou vystoupilo 

5 předškoláků s hezkým pásmem písniček 

a říkaček a Jirka Kada poté podbarvil hrou 

na klávesy část oficiální. 

Přivítáni byli tyto děti: Alžběta 

Chaloupková, rodičů Zdeňka Rosáka 

a Venduly Chaloupkové, Ella Nástrahová, 

rodičů Petra Nástrahy a Pavly Kolářové, 

Adéla Šimková, rodičů Pavla Šimka 

a Kateřiny Šimkové, Iveta Šimková, rodičů Davida Snítila a Moniky Šimkové. 

Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví a trošku toho štěstí, spokojenosti a lásky. Ať se jim v naší obci líbí 

a můžeme je potkávat v naší školce i škole.       Hana Šafářová 

DALŠÍ ZMĚNA VE SVOZU ODPADU V PŘÍVRATU 

Od 2. června letošního roku bude obsluhováno svozovým vozem EKOLA i Přívratské „západní“ záhumení. 

Po zkušební jízdě s pracovníky EKOLA jsme prořezali pár stromů, o pár centimetrů rozšířili jedno kritické 

místo a „popelářská kukačka“ bude moci každé pondělí proletět tímto, dosud neobsluhovaným záhumením. 

Chtěl bych připomenout, že platí to, co jsem psal již v minulém čísle zpravodaje, tedy, že trasa bude 

obsluhována pouze v tzv. letním režimu, což je od března do října. Svoz je závislý, vzhledem k zúženým 

profilům cesty a horší dostupnosti, na sněhové pokrývce. A že vzhledem k úzké cestě prosím zároveň obyvatele 

sousedící s trasou svozu o ohleduplnost při parkování vozidel, či povozů všeho druhu v době svozu. 
 

Jménem zastupitelstva obce Přívrat děkuji všem obyvatelům a chalupářům v Přívratu, kteří nezapomněli na 

naši cca tři roky starou veřejnou prosbu, kterou jsem publikoval nejen ve zpravodaji, a svým žacím 

motorovým strojům a nástrojům dávají v neděli oddechnout.      Jan Stránský  
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Z á k l a d n í  š k o l a  
Environmentální činnost naší školy  
Naše škola se již několik let věnuje aktivitám v oblasti environmentální výchovy. Díky Recyklohraní ušetřila 

naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci 

vysloužilé spotřebiče. V letošním školním roce jsme odevzdali k recyklaci 7 televizí, 3 monitory a 104 kg 

drobného elektra. Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší 

také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. 

V tomto školním roce proběhlo několik velmi zajímavých akcí.  

-29. 9. 2013 a 7. 5. 2014 se uskutečnil Sběr druhotných surovin. Děkujeme všem, kteří podpořili tuto akci. 

Získané finanční prostředky byly použity pro žáky naší školy. 

-23. 10. 2013 - proběhl výukový program na téma třídění odpadu a výroba ručního papíru. 

-27. 1. 2014 – EKOABECEDA – „Kapka vody“ – žáci si uvědomili, jak důležitá je voda pro náš život a zhlédli 

dokumentární film o Africe. Společně jsme se zamysleli, jak bychom mohli vodou šetřit, jak se voda čistí 

a další zajímavosti. Nakonec si každý nakreslil svou symbolickou kapku vody. 

-Den Země – 22. 4. 2014 – úklid kolem školy, stopovaná přírodou. 

-23. 4. 2014 – naše škola navštívila Sběrný dvůr EKOLA v Českých Libchavách. 

Naše škola získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také 

o významu sběru drobných spotřebičů. 

Čtení pomáhá  
V letošním školním roce se děvčata z 5. ročníku zúčastnila celonárodního projektu Čtení pomáhá. Cílem 

tohoto projektu je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým. Po přečtení knihy a splnění testu, získala 

každá dívka 50 korun. Tyto peníze pak věnovala někomu, kdo čekal na pomoc. Děvčata tak pomohla stavět 

studny v Africe, věnovala peníze na výcvik vodících psů, na lůžkovou část pro rodiče s dětmi, které jsou 

v nemocnici, na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit a pomáhala také seniorům. 

Jsme rádi, že v tomto školním roce přispěla také naše škola. 

Přírodovědná soutěž  
Každý rok pořádáme na naší škole přírodovědnou soutěž. Žáci soutěží ve dvou kategoriích. V jedné poznávají 

živočichy a minerály a ve druhé kategorii rostliny a minerály. Koncem dubna proběhlo školní kolo. Nejlépe 

umístění žáci postoupili do regionálního kola, které se konalo 6. května v České Třebové. Nejlepší znalosti 

v regionálním kole prokázal žák 4. ročníku, Jakub Synek. V poznávání rostlin se umístil na krásném 2. místě. 

V poznávání živočichů na 4. místě. V poznávání rostlin se umístila také na pěkném 6. místě žákyně 5. ročníku, 

Anna Volná. Je vidět, že žáci mají o přírodu zájem, oceňujeme jejich přístup a znalosti. Zaslouží si pochvalu za 

vzornou reprezentaci naší školy. 

PRÁCE ŽÁKŮ – EKOLA LIBCHAVY. CIRKUS. ŠKOLNÍ VÝLET 

Ekola České Libchavy  
Ve středu 23. dubna jsme jeli na skládku odpadu do Ekoly. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých věcí. 

Je důležité třídit odpady. Musíme chránit přírodu. Mně se tam nejvíce líbilo, jak pracoval bagr.  

          Jan Hladil, žák 2. ročníku 

Ekola České Libchavy  
Ráno jsme jeli do Ekoly České Libchavy. Viděli jsme tam jímky, kde byla špinavá voda z odpadků. Také 

jsme viděli, jak popelářské auto vysypává odpad. Říkali nám, že z použitých plastů se dají udělat nové věci. 

Odpadky byly hezky roztříděné v kontejnerech podle barvy. Žlutý na plast, modrý na papír, zelený a bílý na 

sklo, červený na nebezpečný odpad a černý na všechny ostatní odpadky. Nakonec jsme šli k hájovně, nasvačili 

se a odjeli autobusem zpátky do Řetové.       Vít Pávek, žák 4. ročníku 

Cirkus v Řetové  
V sobotu 10. 5. byl cirkus v Řetůvce.  Jela jsem tam s mamkou a se svým mladším bratrem. Když jsme dojeli 

na místo, překvapil mě červeno-žluto-modrý velký stan. Seděli jsme vpředu, abychom dobře viděli. 

Vystupovali tam tři lidé. Dva pánové a jedna paní. Nejvíce se mi líbila chůze po rukou ze schodů a žonglování 

nohami. Velice zajímavé bylo také žonglování s pěti míči. Představení se mi moc líbilo. Příští rok určitě pojedu 

zase.          Helena Vaisová, žákyně 3. ročníku  
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Cirkus 
V sobotu 10. května jsme jeli celá rodina na cirkus do Řetůvky. Vystoupení začalo v 15 hodin. Vystupovali 

tam žongléři, klaun a akrobat. Žongléři použili při vystoupení kuželky, talíře, kroužky a míče. Vystoupení bylo 

hezké a zajímavé. Klaun byl vtipný při vystoupení s plyšovým slonem, kterého učil proskakovat kruhem. 

Akrobat jezdil na jednokolovém kole a dokázal s ním různé kousky. Celý cirkus byl nádherný. 

          Tomáš Vašátko, žák 4. ročníku 

Náš výlet  
Dne 14. května jsme byli na výletě. První zastávka byla v Letohradu v Muzeu řemesel. Bylo tam vše ze staré 

doby. Říkali jsme si, jak se dříve pekl chleba, a vyráběly se boty. Bylo to velmi zajímavé. Pak jsme jeli do 

Litic. Prohlíželi jsme si hrad. Výlet byl hezký. Moc jsem si to užila. Marie Kadová, žákyně 2. ročníku 

Náš výlet  
Na školní výlet jsme jeli 14. května. Nejdříve jsme jeli autobusem do Letohradu. Navštívili jsme Muzeum 

řemesel. Tam nás paní rozdělila do skupinek a soutěžili jsme. Naše družstvo vyhrálo. Plnili jsme různé úkoly 

z dávné doby. Bylo to moc zajímavé. Potom jsme jeli na hrad do Litic. Tam jsme si prohlédli hrad, viděli jsme 

například staré kachličky z kamen. Také jsme vylezli nahoru do věže, odkud byl krásný výhled. Ve věži jsem se 

trochu bál, věž byla vysoká 30 metrů. Čekala nás cesta zpátky k autobusu a návrat domů. Moc se mi na hradě 

líbilo. Celkově byl výlet velmi pěkný.        Jakub Synek, žák 4. ročníku 

PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 

V současné době je do MŠ přihlášeno 41 dítě. Kapacita MŠ je 45 dětí. Do 1. ročníku v září nastoupí 

9 prvňáčků. V červnu se rozloučíme s 9 páťačkami, kterým přejeme mnoho úspěchů v novém školním roce. 

I když náš pedagogický sbor v ZŠ funguje, pedagogové vzájemně spolupracují, dojde bohužel ke změnám, 

které přináší život každému z nás. Po 6 letech od nás odchází paní učitelka Smejkalová, která se z důvodu stále 

náročnějšího dojíždění rozhodla najít školu, která pro ni bude dopravně dostupnější. Paní učitelka Dušková 

měla na naší škole na rok částečný úvazek, abychom mohli umožnit paní učitelce Burešové pokračovat ve 

studiu, které je potřebné k výkonu učitelského povolání. 

V pedagogickém sboru dojde od příštího roku ještě k jedné změně. Naše řady opustí paní vychovatelka 

Roubíčková, která měla u nás většinu úvazku ve školní družině a dále dobírala hodiny jako učitelka ZŠ. Od 

roku 2015 začne platit novela Školského zákona, podle které nesplňuje kvalifikační předpoklady pro práci 

učitelky ZŠ. Z tohoto důvodu jsme umožnili paní Roubíčkové, aby si v letošním školním roce mohla doplnit 

kvalifikaci pro práci v MŠ. Studium úspěšně dokončila a tím by mohla v případě potřeby část úvazku dobírat 

v naší MŠ. Úvazky vždy záleží na počtu dětí v MŠ. Vzhledem k tomu, že má možnost nastoupit do větší ZŠ, 

kde je více žáků a kde bude mít zaručený celý úvazek ve školní družině, přijala raději toto místo. 

Vím, že rozhodnutí kolegyň nebyla jednoduchá: Opustit známé místo nebo se rozhodnout pro změnu, ale 

dokážu je pochopit. Všem pedagogickým pracovnicím děkuji za jejich práci a přeji jim v dalším životě hodně 

štěstí, úspěchů a spokojenosti. 

Pedagogický sbor ZŠ v příštím školním roce: Jana Burešová, Jana Esserová, Mgr. Hana Fučíková, 

Mgr. Renata Jarošová, p. vychovatelka Veronika Valachová DiS. Věřím, že i s obměněným pedagogickým 

sborem budete na naši řetovskou školu pyšní a zachováte nám svoji přízeň. 

Na závěr bych chtěla ještě poděkovat panu školníkovi Františku Jansovi, který se rozhodl ze zdravotních 

důvodů u nás ukončit pracovní poměr, za jeho obětavou a svědomitou práci a přeji mu do dalších let hlavně 

hodně zdraví.                                                                                Mgr. Hana Fučíková 

Všem čtenářům přejeme krásné léto, dovolenou a prázdniny. 

VYDAŘENÝ JARMARK V PŘÍVRATU 

5. dubna se na sále U Coufalů opět obchodovalo. Tentokrát děti prodávaly vlastnoručně vyrobené zboží 

s velikonoční tématikou. Sešlo se asi 25 dětí prodávajících nejen kraslice, velikonoční věnečky, nazdobené 

květináče ale i keramické výrobky, piškotové beránky a spoustu dalších věcí, které na velikonoce ozdobily 

nejednu přívratskou domácnost. Pro příchozí byla otevřena kavárnička s pohoštěním.      Pavlína Nováková 

PŘÍVRATSKÁ KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH 

Přívratská knihovna o prázdninách bude otevřena:  2.7., 15.7., 30.7., 6.8., 20.8.   vždy od 18 do 19 hod.  
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K u l t u r a  

2. ROČNÍK JARNÍ VYJÍŽĎKY NA KONÍCH 
                                         A 1.ROČNÍK PŘÍVRATSKÉHO PÁLENKOVÉHO KOŠTU 

V sobotu 26. 4. 2014 se v Přívratě konal 2. ročník Jarní vyjížďky na koních. V typicky jarním, nestálém 

a deštěm hrozícím počasí pořadatelé u obecního statku U Kubů přivítali 21 podsedlových koní a dva páry koní 

v zápřeži.  

Pro účastníky byl připraven průvod obcí 

s vyjížďkou po okolních lesích a po výborném 

gulášku dovednostní soutěže. Koně i jezdci soutěžili 

o velice pěkné poháry a ceny. V jízdě zručnosti 

zvítězil v kategorii velkých koní Pepa Marek 

z Ostrova, v kategorii poníků si odnesla první místo 

Anežka Mikešová z hřebčínu Karlen. V záludném 

vozatajském parkuru se těšil z výhry Radek Kašpar 

z hřebčínu Karlenu a vozatajský parkur v sedle zajela 

v nejlepším čase Aneta Kučerová z Nekoře. Soutěže 

se těšily velkému zájmu přihlížejících. 

Pořadatelé ve snaze obohatit program Jarní 

vyjížďky, našli inspiraci ve školní kronice obce 

Přívrat, kde kronikář v roce 1904 uvádí – Do obce 

letošního roku vtrhla „moc kořalečná“ a občané až přespříliš holdují pití kořalky… 

No a tak „na počest“ tohoto 110 výročí byl v rámci vyjížďky uspořádán první ročník Přívratského 

pálenkového koštu. Pořadatele zaskočil až nebývale velký zájem pěstitelů o předvedení jednoho 

z nejušlechtilejších způsobů zhodnocení produktů z jejich zahrádek a sadů. Celkem se sešlo 17 vzorků 

v kategorii slivovic a 20 vzorků v kategorii ostatní pálenky. Je také hodně potěšitelné, že mimo domácích 

sadařů a zahrádkářů, přišli prezentovat plody své práce ve zkapalněné podobě i soutěžící z okolních vesnic. 

Vítězství si v kategorii slivovic odnesl Mirek Vaňous z Přívratu a mezi ostatními pálenkami pak Vladimír 

Vencl také z Přívratu. 

Závěrem bych rád jménem pořadatelů obou akcí poděkoval všem sponzorům, kteří se na zajišťování akce 

podíleli, především pak Obecnímu úřadu v Přívratě. Již teď si Vás dovolím pozvat na další ročníky, které se 

budou konat vždy poslední dubnovou sobotu.       Jarda Vencl 

FESTIVALOVÝ KONCERT 

I letos k nám zavítal, neobvykle až 

v sobotu 17. května, v rámci již 

šestnáctého ročníku hudební festivalu 

Antonína Bennewitze, českotřebovský 

(nicméně „prakticky domácí“) smíšený 

pěvecký sbor Bendl. Tentokráte 

s hostujícím sborem ze sousedního Ústí 

nad Orlicí - Alou Vivat. Pod vedením 

sbormistrů Josefa Menšíka, Josefa 

Novotného, a Kamily Pavlíkové sbory 

předvedly vynikající výkony, které v sále 

ocenil velice slušný počet posluchačů. Po 

loňském ocenění Bendlu zastupitelstvem 

obce Přívrat za kulturní přínos obci, přišlo 

letos ocenění také. Musím říci, že 

neočekávané, a to v opačném gardu. Bendl se rozhodl ocenit spolupráci se zastupitelstvem obce pamětním 

listem s fotografií sboru a plastikou s 12-ti letou tekutou náplní. Za celé zastupitelstvo bych zde rád poděkoval, 

a těším se na další, příjemnou spolupráci!        Jan Stránský  
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GULÁŠ FEST CHVALOVICE 

Družstvo Miroslavovy země umí guláš festival nejen připravit, ale i uvařit dobrý guláš. To předvedlo spolu 

s dalšími 12 týmy a vařilo kotlíkový guláš v sobotu 24. května 2014 na hřišti ve Žlebských Chvalovicích. A že 

to nebyl guláš ledajaký, ale ten nejlepší dokázali vítězstvím v hodnocení odborné poroty, které předsedal Ivan 

Vodochodský. To ovšem už bylo. Nás teď čeká příprava toho našeho…   Eva Podhajská 

PRES FEST 

14. června pořádali hasiči Přívrat druhý ročník multižánrového 

festivalu PRESFEST. Tento festival nahradil Benátskou noc a konal 

se v přírodním areálu na Presích u Dolního rybníka. Od 14 hodin 

vystoupili kapely Oversky Doe, Citizen 37, El-Camino, W.A.F., 

Totální nasazení, Traktor a Fernet Šok. V odpoledních hodinách 

párkrát „sprchlo“ a návštěvnost nebyla nijak veliká. Navečer se 

obloha začala protrhávat, vykouklo i slunce a dorazili další účastníci. 

Dohromady se nás v areálu sešlo okolo 350 a panovala zde velmi 

dobrá atmosféra. Ve večerních hodinách dorazila trochu zima, ale 

každý se s ní 

popasoval podle 

svého. Někdo protancoval troje střevíce na parketu, někdo se 

zahříval „zevnitř“ u stánků a někdo zvládl obojí. 

„Šel jsem jen tak kolem stánku, když tam kdosi objednával 

švestky. Tak jsem jim to vypil, aby jim nebylo snad nedobře. 

Poručil jsem všem rum a zelenou. Pak jsme tancovali 

vozemboucha.“ dělí se o své zážitky distingovaný rocker. 

Každý, kdo přišel, si mohl pochutnat na výborném hovězím 

kotlíkovém guláši, který připravili místní odborníci nebo na 

steacích, uzeném či klobáskách z udírny. K domovům jsme se 

rozcházeli v ranních hodinách. Na závěr bych chtěl poděkovat 

všem, kteří se na této akci podíleli.          Ondřej Voleský 

ŘETŮVSKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Rok se s rokem sešel a v Řetůvce na hřišti na stráni vyrostla zase velká hranice. Bylo to samozřejmě 

30. 5. 2014 ve večerních hodinách. Hasiči z Řetůvky už dva týdny před pálením připravili velkou hranici, 

uklidili hřiště a nachystali dřevo na menší ohníčky a grilování kuřecích stehen, která už tak nějak patří k pálení 

čarodějnic v Řetůvce. Dále byly pro všechny příchozí připraveny buřty na opékání a také nesmělo chybět něco 

na zapití. Oheň hasiči zažehnuli okolo deváté, tak aby mohl vyniknout, počasí přálo, noc byla vlahá a jasná, 

takže ti co neměli baterku, bez větších problémů dorazili za svitu měsíce až ke svým domovům, ti ostatní šli 

domů slušně až „za světla“. Opékání chtivých hostů dorazilo asi sto dvacet, z čehož lze usuzovat, že 

čarodějnice v Řetůvce mají stále co nabídnout a je moc dobře, že chodí i rodiny s dětmi a udržují tak tradici 

loučení se zimou a vítání jara stále živou. 

Hasiči z Řetůvky jistě zaslouží poděkování za další vydařenou akci v naší obci a hosté, že dorazili v tak 

hojném počtu a tím podpořili snažení dobrovolných hasičů pro příští roky. 

Přijďte tedy za rok také a užijte si spoustu zábavy.     L. Stárek  

VÝLET DO PELHŘIMOVA 

V sobotu časně ráno 50 občanů ze Řetůvky nasedlo do přistaveného autobusu a vyrazilo na výlet.  

První zastávka byla v Pelhřimově v Muzeu českých a světových rekordů a kuriozit. V těchto dnech muzeum 

slaví 20 let od svého založení. V pěti nově zrekonstruovaných patrech pelhřimovské Dolní brány jsme shlédli 

například pomlázku z vlasů, kostel z padesáti tisíc kusů dřívek, nejmenší funkční motocykl, celodřevěné kolo 

a spoustu dalších kuriozit. Následně jsme prošli podél břehu řeky Bělé k Domu dobrých dnů, kde jsme shlédli 

expozici Zlaté české ručičky. Mohli jsme vidět plně funkční kamenný reproduktor, mikrofon nebo kamenné 

housle. Dále obraz z těstovin, vyšívanou mapu Evropy a další zajímavosti. Všichni jsme obdivovali lidskou 

práci, píli a především trpělivost.  
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Kolem jedenácté hodiny jsme se přesunuli k rodinnému pivovaru Bernard v Humpolci, kde nás čekala velice 

zajímavá prohlídka spolu s ochutnávkou nefiltrovaného světlého ležáku, tmavého ležáku – černá lavina 

a míchaného nápoje, který se skládal z piva, stévie a švestkové nebo višňové šťávy. 

V 19. hodin jsme v pořádku dojeli do Řetůvky spokojení, plni dojmů a zážitků. 

HOSTINEC V ŘETŮVCE OPĚT OTEVŘEN 

S radostí vám můžeme oznámit, že jsme opět zprovoznili 

místní pohostinství v Řetůvce. Provozovatelem je obec 

Řetůvka. Obsluhu zajišťují Daniela Vavřínová, Zdena 

Chadrabová a Jiří Chadraba ml. Točíme sv. 11° pivo Bernard. 

Přibližně jednou měsíčně bude sortiment rozšířen i o jeden 

druh dalšího piva z nabízené řady pivovaru Bernard spolu 

s letním grilováním. Můžete si vychutnat výborné Caffe Latte 

macchiato, presso, nebo cappuccino s výborným 

medovníkem, pro děti máme nepřeberné množství nanuků 

jiných laskomin. K pivu jsme pro vás připravili utopence, 

pikantní nakládaný hermelín nebo tlačenku. Naši hospůdku 

jsme vybavili velkou televizí pro fanoušky sportovních přenosů. Na základě vyhlášené ankety mezi návštěvníky 

pohostinství zvítězil název: ,,Na konci světa“ s celkovým počtem 41 hlasů. Druhé místo obsadil název: 

,,U mloka“ a s celkovým počtem 33 hlasů. Díky vašemu rozhodnutí byl tedy vybrán nový název v tomto znění: 
 

 

 

 

Od poloviny května je zprovozněno i nové letní sezení spolu s dětským koutkem se spoustou hraček. Přijďte 

se podívat a posedět.            -rh- 

VOPLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU. 

Voleb se v České republice zúčastnilo celkem 39 politických uskupení. Jako v jediné zemi v Evropě se u nás 

hlasovalo dva dny 23. a 24. května. EP má 751 poslanců, Česká republika v něm obsazuje 21 křesel. Spolu se 

Slovenskem byla u nás nejnižší volební účast v celé Evropě. V našem údolí jsme hlasovali takto. 

   Řetová   Přívrat   Řetůvka        Česká republika 
  č. strana  %  %  %  % 
  1 SNK Evropští demokraté 1 1,13 1 1,69 0 0,00 7 961 0,52 
  5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 28 31,81 10 16,94 10 21,73 150 792 9,95 
  6 Str.zdr.rozumu-nechceme euro 2 2,27 2 3,38 1 2,17 24 724 1,63 
  7 Koalice TOP 09 a STAN 11 12,50 4 6,77 2 4,34 241 747 15,95 
  9 LEV 21-Národní socialisté 1 1,13 0 0,00 0 0,00 7 099 0,46 
10 Komunistická str.Čech a Moravy 11 12,50 5 8,47 5 10,86 166 478 10,98 
14 Česká str.sociálně demokrat. 7 7,95 12 20,33 5 10,86 214 800 14,17 
16 ANO 2011 11 12,50 13 22,03 15 32,60 244 501 16,13 
19 Česká strana regionů 0 0,00 0 0,00 1 2,17 2 535 0,16 
20 Občanská demokratická strana 1 1,13 1 1,69 2 4,34 116 389 7,67 
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 2 2,27 3 5,08 1 2,17 47 306 3,12 
23 Strana zelených 1 1,13 1 1,69 0 0,00 57 240 3,77 
24 Strana svobodných občanů 6 6,81 3 5,08 3 6,52 79 540 5,24 
25 Romská demokratická strana 0 0,0 0 0,00 1 2,17 1 185 0,07 
26 Komunistická str.Českosloven. 2 2,27 0 0,00 0 0,00 8 549 0,56 
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00 1 1,69 0 0,00 8 028 0,52 
32 Česká pirátská strana 3 3,40 3 5,08 0 0,00 72 514 4,78 
38 Věci veřejné 1 1,13 0 0,00 0 0,00 6 988 0,46 
 celkem / volební účast 88 15,72 59 21,53 46 20,61 1 515 492 18,20  
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DĚTSKÝ PLES V ŘETŮVCE 

V neděli 6. dubna se v Řetůvce v kulturním domě sešli nastrojení 

kluci a holky, kteří přišli s rodiči a prarodiči na první dětský ples. 

Na sále je již netrpělivě čekala televizní dvojice zpěvačka Inka 

Rybářová a klaun Rybička. 

Vůbec nevadilo, že malí chlapečci v nažehlených košilích, 

sáčkách a vestičkách měli na rozdíl od svých tatínků kravaty až po 

kolena. Jejich tátové na ně byli zvláště při pánské volence patřičně 

hrdí. Děvčátka nastrojená jako opravdové princezny si to užívala 

stejně tak i jejich maminky. Vždyť jim k tanci zpívala 

východočeská rodačka, spisovatelka a textařka Inka Rybářová. 

O přestávce byla pro děti připravená opravdu bohatá tombola, kde 

každý vyhrál! 

A samozřejmě 

nechybělo ani 

něco na zub, o což se postarali zastupitelé tak, že zdarma 

napekli a připravili pro děti spoustu dobrého mlsání. 

Nepochybně mělo celé odpoledne úspěch, i když ze strany 

návštěvnosti nepatřilo zrovna k těm s vysokou účastí. Ti, 

kteří přišli, rozhodně nelitovali. Celá akce (především ale 

tombola pro děti) by se neobešla bez sponzorů. Za což jim 

ještě jednou moc děkujeme a jsme rádi, že se ještě najdou lidé 

a firmy, kteří rádi pomohou.    -rh- 

CIRKUS V ŘETŮVCE 

V Řetůvce na křižovatce začalo v pátek 

devátého května růst cosi netradičního, tam co 

obvykle lidé čekají na autobus, byla najednou 

konstrukce, která měla druhý den nést veliké 

šapitó. Tak se také stalo, do Řetůvky dorazilo 

Trio Jung se svým cirkusem. V sobotu odpoledne 

přivítal cirkusový stan asi dvě stě padesát 

návštěvníků z širokého okolí, přeci jenom v naší 

obci není cirkus každý den. 

Trio tvořené rodinou Jungových mělo 

připraveno bohatý, zhruba dvouhodinový 

program plný různých artistických, klaunských, 

kouzelnických a jiných vystoupení. Uvnitř šapitó létaly vzduchem kužely, kroužky, talíře a míče, jezdilo se na 

jednokolce, vrhaly se nože, kouzlilo se, hrálo na různé hudební nástroje, chodilo po rukách a mnoho dalšího. 

Z celé plejády zajímavých kousků bych vyzdvihl trik, kdy jeden z bratrů Jungových šel na rukách po vysokých 

schodech a chodidly žongloval s dlouhou hrazdou. Do fascinujícího vystoupení byli často přizváni 

i návštěvníci, kteří pod vedením pana Junga zvládali i náročné cirkusové kousky. Není se čemu divit, Jungovi 

jsou mistři ve svém oboru, cirkusu se věnují už dlouhá léta a se svým představením už vystupovali nejednou 

v různých pořadech nebo televizních show. Jako příklady můžeme uvést seriál Cirkus Humberto, pohádka 

Nebojsa nebo TV pořad Hodina pravdy, pyšní se také třemi zápisy do Guinessovy knihy rekordů v žonglování.  

O přestávce proběhla dětská tombola, kde si každý malý návštěvník mohl vybrat svou výhru. Na závěr byli 

Trio Jung i jejich pomocníci odměněni dlouhým potleskem a samozřejmě dětským ale i dospěláckým 

úsměvem, při odchodu si děti zaskákali na skákacím hradu a rodiče jim koupili nějakou tu sladkost ať třeba 

v podobě cukrové vaty nebo popcornu. Občerstvení zajišťoval obecní hostinec umístěný pro tuto sobotu do 

autobusové zastávky, což příjemně překvapilo vystoupivší cestující. V Řetůvce tak proběhla další velmi 

vydařená akce, tentokrát se spoluúčastí soudící obce Řetové, která se finančně podílela a pomohla tak zpestřit 

hlavně těm nejmenším zase jedno sobotní odpoledne. Doufejme tedy, že to nebylo poslední vystoupení cirkusu 

v naší obci a ani, že to nebyla poslední společná akce.       L. Stárek  
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S p o r t  

I.B TŘÍDA ZACHRÁNĚNA 

V sobotu 21. června skončila fotbalová sezóna. Muži letos hráli krajskou I.B třídu, a jejich 

cílem bylo soutěž udržet. Kádr družstva stojí především na řetovských odchovancích a je 

poměrně mladý a nezkušený. Tak se stávalo, že jsme několik dobře rozehraných utkání 

nedokázali přivést k vítěznému konci. Ty body nám chyběli ke klidnějšímu konci sezóny 

a tak o sestupu a záchraně rozhodovalo až poslední kolo. V něm se naši hráči střetli na domácím hřišti se 

Slovanem Moravská Třebová B, který měl na 9. příčce tabulky shodných 29 bodů jako my na 10. příčce a Čistá 

na 11. příčce. Poslední Cerekvice posbíraly jen o 3 body méně. Poslední zápas nakonec naši borci zvládli 

a zvítězili 4:2.  

konečná tabulka I. krajské B třídy skupiny B 

1.  Sokol Kunčina  26 17 4 5 66:40  55  

2.  TJ Lanškroun B  26 14 1 11 59:48  43  

3.  Jiskra Ústí nad Orlicí B 26 12 6 8 53:37  42  

4.  Sokol Libchavy  26 13 2 11 47:38  41  

5.  TJ Jablonné nad Orlicí 26 11 7 8 41:38  40  

6.  Sokol Kamenná Horka 26 10 9 7 44:41  39 

7.  Sokol Verměřovice 26 12 2 12 39:42  38 

8.  SK Polička B  26 10 7 9 32:45  37 

9.  Sokol Čistá   26 9 5 12 42:46  32 

10.  Sokol Řetová  26 9 5 12 59:63  32 

11.  Sokol Sebranice  26 9 3 14 31:46  30 

12.  Slavoj Cerekvice n/L 26 8 5 13 40:51  29 

13.  Moravská Třebová B 26 9 2 15 46:50  29 

14.  Sokol Janov  26 8 4 14 42:56  28 

střelci: 10 -Bohunek Tomáš, Holínka Jan, 8 - Fater Matěj, 6 - Müller Radoslav, 3 - Vaňous Jaroslav, Vencl 

Lukáš, 2 - Bače Tomáš, Lehký Michal, Sedláček Stanislav, Špatenka Miroslav, Voleský Roman, 1 - Fater 

Vladislav, Hanuš Tomáš, Chudý Roman, Vašina Filip, Volf David 

Dorost hrál krajskou I. třídu pod hlavičkou Řetová/Ústí n/O B. Na jaře se kádr ustálil do podoby, ve které by 

měl nastupovat i na podzim v příští sezóně. Základ družstva tvoří naši hráči ročníků 97 a 99, kteří jsou 

doplňováni mladšími dorostenci z Ústí nad Orlicí. V tabulce dorostenci skončili na osmém místě. Sehráli 

20 zápasů, ve kterých se vystřídalo 31 hráčů, 8 z nich mělo počet startů 15 a více. Nejlepším střelcem se stal se 

13 góly Tomáš Chalupník. Bilance v tabulce krajské I. třídy sk. B. 

8. Řetová / Ústí n. O. B     20    7   1   12     43:79     22 bodů 

Starší a mladší přípravka pod vedením Pavla Hladila a Tomáše Vašátka sehrála několik soutěžních turnajů. 

Družstva sestávala jednak z našich hráčů, ale také z hráčů ze Sloupnice a Němčic. Po každém turnaji se vždy 

vyhlašovaly výsledky, žádná dlouhodobá tabulka se nevede. 

V nadcházející sezóně přihlašujeme stejná družstva jako v loňské, tedy družstvo mužů do I. krajské B a dorost 

do krajské třídy. Elévci i nadále budou hrát své turnaje. Děkujeme a ceníme si podpory našich fanoušků, kteří 

nechodí jen na domácí zápasy, ale jezdí za námi i ven.  Jitka Veselá, jednatelka oddílu kopané 

MEMORIÁL BOHUSLAVA PILGRA 

V sobotu pořádal fotbalový oddíl další ročník Memoriálu 

Bohuslava Pilgra hraného v současné době jako turnaj starých gard. 

Turnaje se zúčastnilo šest družstev, které se utkaly systémem každý 

s každým. Vítězství si vybojovaly bez porážky Sopotnice, před 

Českou Třebovou a Dolní Čermnou. V turnaji dále hrála družstva 

Řetové, Přívratu a Sloupnice. 

Pořadatelé děkují sponzorům za jejich podporu. 
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU 

Máme za sebou další sezonu ve stolním tenisu. Lze říci, že je to sezona vydařená. První tým letos obsadil 

skvělé páté místo v krajské soutěži. O tento výsledek se vyrovnanou měrou podíleli všichni hráči. Nejlepší 

bilancí se může pochlubit Lukáš Fišer a byla to jeho nejlepší sezona. Na hostování u nás hrál z Chocně Matěj 

Stránský, který u nás začínal. Také on se ve výsledcích výrazně zlepšil. Dušan Kovář a Václav Sychra také 

potvrdili vysokou úroveň. Na střídavý start nám vypomohl Lukáš Langr z Lanškrouna, který zaskočil za 

zraněné nebo nemocné hráče. Nejvíce bodů jsme samozřejmě získali v domácím prostředí. Kdo se přišel 

podívat, tak ví, že se u nás hraje pohledný stolní tenis, není nouze o dramatická a vyrovnaná utkání plná zvratů. 

A v bojovnosti se nám málokdo vyrovná. Tabulka krajské soutěže KSB: 

1. TJ Sokol Borová B 22 18 3 1 0 215:116 57 

2. Orel Orlice A  22 17 4 1 0 209:136 55 

3. Litomyšl Sedlec B 22 13 1 8 0 188:156 40 

4. TJ Sokol Sudslava A 22 11 3 8 0 180:171 36 

5. TJ Sokol Řetová A 22 10 4 8 0 180:166 34 

6. Slovan M.Třebová B 22 11 1 10 0 171:165 34 

7. TTC Ústí n/Orlicí C 22 9 3 10 0 173:172 30 

8. TJ Vidlatá Seč A 22 6 4 12 0 134:194 22 

9. KST Vysoké Mýto 22 5 5 12 0 157:189 20 

10. Litomyšl Sedlec C 22 6 2 14 0 149:197 20 

11. TJ Svitavy A  22 5 1 16 0 149:197 16 

12. SK US Choceň D 22 4 3 15 0 146:192 15 
 

Také druhému týmu se dařilo a i napodruhé opět po roce slaví postup. Příští rok budeme účastníky druhé 

nejvyšší okresní soutěže. Hlavním tahounem byl jednoznačně Ruda Dušek. Vyrovnanost dalších hráčů 

J. Fangla, L. Bureše a V. Vilhelma přispěla k tomu, že jsme uhájili druhé postupové místo. V několika zápasech 

nám hodně pomohl také Vojta Bencz. Byla to určitě náročná sezona, ale na konci se nám dostalo sladké 

odměny. Před sezonou jsme až tolik o postupu neuvažovali, ale postavení v tabulce nás namotivovalo se 

o postup poprat. Čelo tabulky regionálního přeboru 3: 

1. TJ Lanškroun C 22 20 2 0 0 218:88  64 

2. TJ Sokol Řetová B 22 15 3 4 0 199:124 55 

3. TJ Sokol Tatenice A 22 15 1 6 0 192:141 53 
 

Po kratší odmlce jsme také přihlásili družstvo žactva do okresního přeboru. Šanci jsme dali všem hráčům 

v kádru tak aby dostali všichni možnost si zahrát. Celkové umístění pro nás nebylo podstatné. Výkony všech 

hráčů se v průběhu roku rostly nahoru. Pochvalu zaslouží všichni a to Radka Havlásková, Samuel Mužík, 

Michaela Fanglová a Jana, Lukáš a Radim Kovářovi. Na bodovacích turnajích se nejvíce dařilo Janě Kovářové. 

Nejlepším výsledkem byla dvě druhá místa v kategorii mladší žákyně a třetí místo na finále TOP mladších 

žákyň východočeského kraje.  Další medailové úspěchy dosáhla na okresních i krajských přeborech. I ve 

čtyřhře se prosadili spolu s Radkou Pavláskovou k medailovým pozicím. Radka Pavlásková na bodovacích 

turnajích ukázala velké zlepšení a několikrát dokázala postoupit ze skupiny do hlavní soutěže. Jana Kovářová 

se dokázala díky několika výhrám na bodovacích turnajích ČR dostat na mistrovství České republiky. Toto 

neuniklo pozornosti střediska vrcholového sportu v Sokole Hradci Králové, kde by Jana měla pokračovat ve své 

slibné kariéře. Jsme také rádi, že máme v oddíle i další generaci začínajících hráčů, kteří jsou pro nás příslibem. 

První zápasy si již vyzkoušeli na Grand Prix v Ústí nad Orlicí a určitě to pro ně byl zajímavý zážitek. 

Tabulka regionálního přeboru žactva:: 

1. TJ Lanškroun B 18 17 0 1 0 147:33  52 

2. TTC Ústí nad Orlicí 18 14 1 3 0 131:49  47 

3. SK US Choceň 18 13 0 5 0 117:63  44 

4. TJ Sokol Č.Třebová 18 11 1 6 0 101:80  41 

5. TJ Sokol Nekoř 18 10 0 8 0 90:90  38 

6. TJ Lanškroun C 18 7 3 8 0 89:91  35 

7. TJ Sokol Řetová 18 6 2 10 0 73:107  32 

8. TJ Jiskra Králíky 18 5 1 12 0 60:121  29 

9. Orel Orlice  18 1 1 16 0 47:133  21 

10. TJ Sokol Sudslava 18 1 1 16 0 46:134  21 
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I když se můžeme spokojeně ohlédnout za touto sezonou, tak se už více zamýšlíme nad tou příští. Musíme 

zajistit kádr pro krajskou soutěž. Béčko posílí navrátilec Michal Šimek, a s ním bychom měli mít na udržení 

dostatečně široký a vyrovnaný kádr. A u žactva pokračovat v úspěšně rozjeté práci a udržet si zájem dětí 

a přízeň rodičů, ale i podporu obce. To je pro budoucnost oddílu to nedůležitější.  Jiří Fangl 

VOLEJBAL V ÚDOLÍ 

Po celou zimu jsme chodili do tělocvičny poctivě hrát volejbal, smíšené družstvo žen i mužů z Přívratu i ze 

Řetové a tak nastal čas si ověřit, jak na tom družstvo je. Slovo dalo slovo, vymysleli jsme název ÚHK Team 

(Údolí Husího Krku), navrhnuli si logo na trička, nechali vyrobit trička a vyrazili. V jarních měsících si 

družstvo změřilo své síly hned v několika turnajích. 

Družstvo se zúčastnilo turnaje v Semaníně, kde se umístilo na 1. místě ze 4 družstev. Další turnaj pořádalo 

naše družstvo, měl být v Přívratu na umělém povrchu, ale díky počasí se uskutečnil v řetovské tělocvičně, 

zúčastnilo se ho 6 družstev a ÚHK Team obsadil 4. místo. Poslední turnaj byl v Kerharticích, kde obsadilo 

8. místo z 8 družstev. 

Každý turnaj je jiný, vše závisí na tom, kolik především mužů si najde čas a může hrát, protože na vysoké síti 

ženy moc nezasmečují ani nezablokují a je rozdíl, zda je v družstvu převaha žen nebo mužů. Ale vždyť jen 

o výhru nikdy nejde, jde o to se sejít, v pohodě si zahrát a poté se pobavit s dalšími účastníky. Po celé léto se 

dále budeme snažit scházet především na přívratském hřišti každou neděli od 18 hodin, jelikož tělocvična 

v Řetové bude po získání dotace ze Státního fondu životního prostředí rekonstruována až do podzimu tohoto 

roku. Tak snad se dílo podaří a budeme moci využívat vylepšené prostředí zase celou zimu. Kdo má chuť si 

pravidelně protáhnout tělo s námi, je srdečně vítán.        -hš- 

SOBOTNÍ VÝLET NA SUCHÝ VRCH 21.6.2014 

Řetovský turistický výšlap v první letní den byl letos vymyšlen jako putování po linii betonového opevnění 

naší státní hranice. Trasu svědomitě připravil Mirek Provazník, byla vhodná jak pro zdatnější turisty (20 km) 

tak i pro rodiny s předškolními dětmi (12 km). Tentokrát nás jel opravdu plný autobus 46 lidí, z čehož jsme 

měli obrovskou radost.  První skupina vysedla ve Výprachticích u školy a malebným údolím jsme prošli na 

Bukovou horu, odkud jsme minuli vrchní stanici lyžařského vleku nad Mlýnickým Dvorem a dále pokračovali 

na Červenovodské sedlo. Cestou nás předjíždělo množství účastníků závodu horských kol na 30 a 60 km, kteří 

odhodlaně zdolávali lesní cesty na Bukovou horu. 

Na Červenovodském sedle jsme načerpali sil, občerstvili se a vyrazili na Suchý vrch, kde nás čekala nově 

opravená Kramářova chata (otevřena po rekonstrukci byla v létě 2012) a před ní výběh s jelenem a dvěma 

laněmi. I tady jsme se odměnili, vždyť jsme zdolali nejvyšší bod výletu v nadmořské výšce 995 m. Někteří ještě 

navštívili rozhlednu, odkud se na chvíli v dáli ukázal i Praděd. Pokračovali jsme k pevnosti Bouda, nebylo kam 

spěchat, další prohlídka pevnosti začínala až v 15 hodin. Do té doby všichni došli k pevnosti a vytvořila se 

skupinka 12 lidí, kteří měli zájem absolvovat dlouhou trasu prohlídky 90 minut, která se nám ještě díky 

zvídavosti návštěvníků protáhla o 20 minut. Ale průvodce byl opravdu fundovaný nadšenec, který měl přehled 

a znalosti o válečné historii pevností i o 2. světové válce.  A tak jsme ani nevnímali zimu v pevnosti a čas 

neúprosně letěl. Jakmile jsme opustili pevnost, vrátili půjčené zimní vybavení, které bylo moc fajn, tak se 

všichni vydali do Mladkova bez zbytečného otálení. Cestou jsme míjeli několik řopíků, jeden dokonce po 

pokusech nacistů nadzvednutý nad povrch země. Školáci si cestu užili, jak se patří, sil měli dostatek. Přesto se 

nám nepodařilo stihnout vrátit do plánovaného odjezdu autobusu, za což se všem, co na nás čekali, chci 

omluvit.  A tak jsme snad poprvé za ty roky, co jezdíme na výlety, vyrazili k domovu s 45 minutovým 

zpožděním, ale s dobrou náladou, protože jsme už věděli, že fotbalisti vyhráli poslední zápas a tím se udrželi ve 

skupině. Moc díky!!!!!!!           -hš- 

MÁJOVÁ ZUMBA 

První sobotu v květnu se na sále U Coufalů mimořádně cvičilo. Pro ty, kterým nestačí hodina v úterý, si 

cvičitelka Leontýna připravila hodinu a půl nejoblíbenějších písniček. Na závěr cvičení dostala každá 

,,zumbařka“ zákusek na dobití energie. V případě hezkého počasí v červenci - cvičíme na hřišti každé úterý od 

18 hod.           Pavlína Nováková 
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POCHOD OKOLO ŘETOVÉ, PUTOVÁNÍ K PRAMENI HUSÍHO KRKU. 

24. května se sešli příznivci pěší turistiky na společnou jarní vycházku k pramenům Husího krku. Počasí bylo 

vrtkavé a předpověď slibovala mnohá varování. Vyrazili jsme od řetovské tělocvičny po záhumence, zkratkou 

na Zacharovec. Těšili jsme se na malé občerstvení a zastávku v přívratské hospůdce u Coufalů. Po krátké 

svačince, bohužel z vlastních zásob, jsme se vydali proti proudu vodního toku. Optimismu nám nepřidalo stále 

se ozývající hromobití a tak nejeden z nás pomýšlel na změnu směru pochodu. Nakonec se štěstí a počasí 

postavilo na naší stranu, vítr bouřku odvál někam za kopec a my mohli suchou nohou projít plánovanou cestou 

kolem pramene Husího krku na Zhořský kopec, kde nás potěšil hezký výhled na litomyšlské údolí. Pokračovali 

jsme na Vyvažadla, kde jsme se naposledy zastavili a pak už jsme pospíchali na hřiště na Mandl, kde na nás 

čekalo zasloužené občerstvení. Letošní krátká vycházka se nakonec vydařila a naladila nás na další jarní 

setkání, tentokrát do Orlických hor, na Suchý vrch a pevnost Bouda.   Libor Šimek 

HASIČI PŘÍVRAT NA JARNÍCH SOUTĚŽÍCH 

Prvního klání se naše mládež zúčastnila na domácí půdě v Přívratu na Presích 18. 5. 2014. 

Tato soutěž byla nazvána jako každoročně „O POHÁR KRÁLE MIROSLAVA“. Na soutěžní 

dráhy vyrazily první družstva v 10 hodin a to bohužel za deště, který znepříjemňoval soutěž po 

celý den. Naštěstí většina areálu byla zastřešena stany, které zakoupila obec Přívrat, takže se 

bylo kam schovat. Do Přívratu přijelo 28 družstev mladších a starších žáků, kteří porovnali 

svoje schopnosti v disciplíně „požární útok“. Soutěžilo se dvoukolově, a počítal se lepší čas. 

Naskytl se krásný pohled na malé hasiče, kteří zápolili s velkým nasazením a hlavně obrovským nadšením pro 

tento zajímavý sport. Naši mladší žáci obsadili krásné 1. místo a starší žáci 10 místo. Celý den bylo připraveno 

velmi bohaté a chutné občerstvení. I doprovodný program byl vydařený. Hrála reprodukovaná hudba, děti se 

mohly povozit na koních, byla připravena ukázka automobilu městské policie z České Třebové a Sboru 

dobrovolných hasičů z České Třebové. Díky výborné organizaci vše mělo rychlý spád a končilo se v 

odpoledních hodinách předáním pohárů, medailí. Akce byla vydařená a to i díky našim sponzorům. Děkujeme. 

Umístění: 

Starší:                                          Mladší: 

1. Letohrad - Orlice                  1.  Přívrat 

2. Lukavice A                           2.  Třebovice 

3. Dolní Sloupnice                    3.  Letohrad město A 
 

Další soutěž na programu byla 24. 5. 2014 okrsková soutěž 

na Lhotce v České Třebové, kam jsme odjeli s družstvy mužů 

a mladších žáků. Běželo se na silně podmočeném travnatém 

povrchu. Naši mladší žáci obsadili pěkné 2. místo a muži se 

umístili na 1. místě . Další soutěž Ústeckoorlické ligy 

mladých hasičů se konala 25.5.2014 v Lukavicích, kam 

přijelo pěkných 38 družstev. Naši mladí hasiči skončili 

v kategorii starší na krásném 3. místě a v kategorii mladší na 

velmi pěkném 4. místě. Velký „dík“ za tyto úspěchy patří 

všem vedoucím mladých hasičů, kteří těmto dětem věnují spoustu svého volného času. 

Družstvo mužů se dále zúčastnilo soutěže 7.6.2014 v Telecím(SY liga) odkud si přivezla neplatný pokus 

a soutěže 15.6.2014 v Ludné (SY liga), kde skončili na slušném 11. místě. Plán dalších soutěží: 

Mladí hasiči: Letohrad Kunčice 22.6.2014 (Ústeckoorlická liga), Bystřec 29.6.2014 (Ústeckoorlická liga), 

Dolní Třešňovec 13.7.2014 (Ústeckoorlická liga), Letohrad – Orlice 24.8.2014 (Ústeckoorlická liga), Dolní 

Dobrouč 31.8.2014 (Ústeckoorlická liga), Letohrad 14.9.2014 (Ústeckoorlická liga) 

Muži: Letohrad-Kunčice 21.6.2014 (Extraliga ČR), Hartmanice 5.7.2014 (Svitavská liga), Česká Třebová 

19.7.2014 (Velká cena Ústeckoorlicka), Oldříš-noční 2.8.2014 (Svitavská liga), Kamenec 10.8.2014 (Svitavská 

liga), Desná 16.8.2014 (Svitavská liga), Rozhraní 6.9.2014 (Svitavská liga), Perálec 13.9.2014 (Svitavská liga), 

Svojanov 21.9.2014 (Svitavská liga), Sádek 27.9.2014 (Svitavská liga) 

Za SDH Přívrat Ondřej Voleský 
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POMNÍČEK POD CHATOU HVĚZDA 

V listopadu 2011 zveřejnil OÚ Řetová seznam majetku neznámého vlastníka, převážně drobných sakrálních 

památek nacházejících se na katastru obce. Mezi nimi byl i křížek U zabitého na parcele ppčk 1166, patřící 

Městu Ústí nad Orlicí, ale z nějakého důvodu nebyl uveden pomníček obětem členů KČT (Ústí nad Orlicí) na 

parcele ppčk 1265, patřící v obci k zemědělské usedlosti čp. 126. 

Nemíním se zabývat, proč se tak stalo, ale spíše připomenout 

o čem je řeč. Podle dobového tisku se mělo jednat o více jak 

20 osob, jejichž památka byla uctěna pietní slavností 13. října 

1946: „Ústecký odbor KČT odhaloval u Janderovy chaty 

důstojný památník svým umučeným a zemřelým členům. 

Zpěvácký spolek Lukes zapěl Fibichovu Modlitbu na Řípu. 

Proslov L. K. Cihláře, který sám na sobě nejlépe pocítil 

nacistické barbarství, velmi dobře zapadal do sváteční nálady. 

Státní hymnou byla slavnost ukončena. Pomníček je v místech, 

kde Korábova stezka těsně u chaty opouští silnici a uhýbá se 

přímo k chatě. Andrlův chlum, kde bylo vykonáno tolik práce pro 

turistickou věc, vzdal krásný hold památce turistických 

pracovníků.“ Bohužel, z nich známá jsou jen jména Otakar 

Machek (*22.12.1906 – †9.3.1943) a Otakar Weiss (*13.8.1894 – 

†12.10.1944), dalším by mohl být František Mejdr (*14.5.1885 – †4.3.1942), pokud přijmeme, že je i všem v té 

době zemřelým členům. Ale že ani jejich souputníci neznají, komu vlastně pomníček odhalili, se mi nechce 

věřit. 

Ovšem málokdo už dnes bude vědět, že místo pro pomníček patrně nebylo vybráno náhodou. Původně tam 

totiž stál sloup s obrázkem a proč tomu tak bylo, se dozvídáme od samotného autora nápadu, tehdejšího 

předsedy odboru KČT v Ústí nad Orlicí E. V. Danihelovského: 

Den před slavností odevzdání chaty veřejnosti (stalo se tak v neděli 25.8.1940) připravil jsem těm, kteří 

přijdou, hlavně ústeckým, i malé překvapení své. Znal jsem ze své turistiky mnohé chaty a všiml jsem si, jak 

mile na příchozího působí nějaká ta kaplička nebo boží muka v jejich blízkosti. Něco takového bych byl rád 

viděl i u chaty naší, nikoliv však těsně u ní, ale nedaleko, kdesi na cestě hlavního a nejpoužívanějšího přístupu. 

Po úvaze jsem se rozhodl pro obrázek Matky Boží Oustecké. Tedy kopie tohoto obrazu měla se dostati blízko 

chaty a lesu u ní; pro umístění volil jsem roh lesního pozemku p. Frant. Vrabce (čp. 126) pod chatou na kraji 

silnice. Majitel pozemku mi neodmítl postavení kůlu se skřínkou s obrázkem; provedení mělo býti 

starodávnému přizpůsobené a věneček růžiček na okraji skla dveří skřínky namalovaný měl naznačovati 

věneček růží živých, jaké bývají u takových obrázků zbožnýma rukama zavěšovány. Vše s provedením 

související se dělalo tajně, vždyť to mělo být překvapení. Ani bych k tomu nemusel podotýkati, že ústečtí přijali 

obrázek své Matky Boží ve svých lesích velmi vřele a že jsme byli za svůj čin odměněni pochvalou. Od té doby 

se tam říká „U obrázku Matky Boží“ a dnes mnohému připadá, jako by tam byl už od nepaměti. 

Souhlas majitele lesa s umístěním sloupu s obrázkem možná 

následně posloužil i k umístění pomníčku. Bohužel, jeho existence se 

neobešla bez problémů poplatných dnešní době, kdy neúcta k tradici 

byla povýšena na normu. V roce 2006 někdo pamětní desku 

z barevného kovu pro pár korun zcizil a obnovení se dočkala až 

o dva roky později díky uměleckému kováři Františku Bečkovi (sign. 

OBNOVENO L.P. 2008   F.A. BEČKA), ovšem již ne z původního 

materiálu, ale technologií „účel světí prostředky“. 
 

Pamatuj: Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí 

pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol 

připomínající válečné události a jejich oběti a jako takové požívající stejné zákonné ochrany (zákon č. 122/2004 Sb.). 
 

Pro zvídavé: Emanuel Vladimír Danihelovský: Ústí nad Orlicí staví svoji chatu (1936-1942), Ústí nad Orlicí 1946, str. 74 

Stráž českého východu, Orgán Národní fronty, roč. IX/1946 č. 35 z 11.10.1946; č. 36 z 18.10.1946 

Miloslav Renčín  

Matka Boží Oustecká na dobové pohlednici 

Nezapomeneme obětí členů KČT 
za II. světové války 1938-1945. 
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                Miroslavova země pořádá soutěž ve vaření kotlíkového guláše 

v sobotu 30. srpna 2014 od 1000 hod. na návsi 
 

Zveme Vás všechny na již 4. ročník Guláš festivalu Přívrat. Poprvé budeme moci využít celý prostor zatravněné návsi 

a zrekonstruované hasičské zbrojnice, která je naším nepostradatelným zázemím. 

Do soutěže je přihlášeno 12 družstev. Soutěžící obdrží stejné maso a uvaří v kotlíku na ohni svůj oblíbený guláš. 

Jejich snahu bude hodnotit laická i odborná porota. Vítěz obdrží Řád zlaté vařečky. 

Guláš Festival Přívrat 2014 
Předpokládané započetí ochutnávky gulášů ve 1400 hod. Již od 1030 hod. se v další ochutnávce představí 10 vzorků 
regionálních piv a soutěž o nejchutnější skládanou kynutou buchtu.  
Vyhodnocení proběhne v odpoledních hodinách. 
        

Diváci uvidí výrobu pravých Maďarských klobás s možností jejich zakoupení, dále uvidí přípravu a vaření polévky 
„Haláslé“, bude možné pochutnat si na loňském vítězném guláši, maďarském guláši, grilované hovězí kýtě a dalších 
dobrotách z udírny.  

Doprovodný program: 

Vyhlídkové lety z přívratského heliportu po celý den 
ABBA revival, BONEY M revival, THE BEATLES revival, STAŘENKY Praha (původní Schovanky)  

a country skupina PĚNA z Trutnova 
Areál bude zastřešen proti slunci a dešti 

Zveme všechny gurmány a přátele dobré zábavy do Přívrata na 4. Guláš Festival. 
Král Miroslav a jeho družina 

Vstupné dobrovolné 
  

 

Bezdrátový internet a IT služby 
Petr Stránský, 605 864 304, 

info@dobrasit.cz, www.dobrasit.cz 
 

Internet může být dobrý! Přidejte se i vy k naší stále se 
rozrůstající rodině a získejte tak internet až za poloviční 
peníze s až dvojnásobnou rychlostí oproti vašemu 
stávajícímu poskytovateli s možností získat až 

3 a více měsíců připojení zdarma! 
 

Nabízíme vám následující 

 připojení od 4 Mb/s až 15 Mb/s od 199,- do 550,- bez 
limitů FUP! 

 při přechodu od konkurence internet po dobu výpovědní 
lhůty ZDARMA! 

 možnost sledovat širokou nabídku TV kanálů po internetu 
v ceně všech tarifů Internetu! 

 pokud nebudete spokojeni, nebudeme po vás vyžadovat 
žádné pokuty za ukončení smlouvy! 

 při platbě na rok dopředu až jeden měsíc připojení 
ZDARMA! 

 možnost s námi a našimi partnery výhodně volat jak přes 
pevnou linku, tak i mobil! 

 realizujeme též rozvody po domácnosti, servis a opravy PC 
a NTB všeho druhu. A za zákazníkem rádi i přijdeme až 
k němu domů : 

 Signálem pokrýváme už více než 60 procent Řetové - 
především horní část a střed obce. Kompletní pokrytí 
připravujeme v nejbližších měsících. Osadu Mandl pokrýváme 
celou již nyní. V uplynulém měsíci jsme spustili také většinové 
pokrytí obce Řetůvka.  
 

V rámci našeho webového studia nabízíme tvorbu 
internetových stránek na míru otevírající přímou cestu 
k vašim novým zákazníkům, čtenářům či fanouškům. 
Pracujeme s moderními technologiemi, máme vlastní řešení 
redakčního systému a moderními marketingovými přístupy. 
 

Spokojení zákazníci Petr a Ivana Mašínovi o nás napsali 
Minulý rok se objevila v Řetové nabídka bezdrátového 
internetu Dobrá Síť. S dosavadním dodavatelem jsme měli 
stále nějaké problémy, jak po technické stránce, tak 
i komunikace se zákazníkem nebyla vyhovující. A protože 
máme za placené služby rádi maximální servis ze strany 
dodavatele, podrobně jsme se seznámili s nabídkou 
a uskutečnili schůzku s panem Stránským. Vše nám vysvětlil 
a dohodli jsme se na změně dodavatele internetových služeb 
a instalaci internetu Dobrá síť.  
 

Co k tomu dodat? Rychlá montáž a oživení příjmu, cena za 
služby víc jak uspokojivá, technické odstávky internetu a další 
emailem do schránky a hlavně jak osobní, tak i telefonická 
komunikace s provozovatelem sítě vždy k maximální 
spokojenosti zákazníka. Závěrem nám nezbývá, než 
konstatovat, že stát se zákazníkem Dobré sítě bylo dobré 
rozhodnutí. 
 

Chcete i vy lepší internet? Zeptejte se nás jak! 
 

mailto:info@dobrasit.cz
http://www.dobrasit.cz/
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PŘÍVRAT 

5. července, So letní kino – Kovář z podlesí  od 21.15h za prodejnou 

od17 h soutěže pro děti a rodiče. 

Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší společenství Miroslavova země. 

26. července, So letní kino – Pod jezevčí skálou od 21.00h za prodejnou 

Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší myslivci. 

9. srpna, So B e c h e r  C u p   od 9.00h  hřiště u OÚ - turnaj v malé kopané 

info: Náčelník 603502167, občerstvení zajištěno 

9. srpna, So letní kino - Revival od 21.00h za prodejnou 

od18 h gurmánské posezení s mysliveckou kuchyní. 

Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěna. Na shledanou se těší FK Becherovka. 

23. srpna, So U k o n č e n í  p r á z d n i n      Dětský den za prodejnou od 15h, občerstvení zajištěno 

letní kino - Prázdniny pro psa  od 21.00h     Na shledanou se těší hasiči. 

30. srpna 

So 

G u l á š  f e s t i v a l  –  4. ročník soutěže ve vaření guláše od 11h na návsi 

 Doprovodný program: vyhlídkové lety z přívratského heliportu po celý den, 

ABBA revival, BONEY M revival, THE BEATLES revival  

STAŘENKY Praha (původní Schovanky) a country skupina PĚNA 

19.-20. září 

Pá-So 
 

  

28. Přívratské vinobraní  
pátek od 17 hodin na návsi koncert skupin: 

The Pops, Five O´clock Tea, zakázanÝ ovoce, + zábava - Modrý Mauricius 

sobota od 13 hodin na návsi: 

Kamil Emanuel Gott, Lokálka, Benjamings clan 

večer na návsi koncert skupin:  KRAUSBERRY, Komunál, Na3je + zábava 

večer na sále bál 

Po oba dny odrůdová bílá i červená vína, burčák, křapáče, kuřata na roštu, uzené klobásy. 

Pro děti kolotoč, houpačky, střelnice. V případě nepřízně počasí je areál zastřešen. 

Na shledanou se těší přívratští hasiči! 

18. října 

So 

B E CH E RO B RANÍ  0 1 4     tradiční slavost 

hrají skupiny: The Pops, ZNOUZECTNOST, FernetŠok  o přestávkách divadélko 

a další dobrodružství,    v sále U Coufalů od 19:09!      Becheru zdar! 

ŘETOVÁ 

19.-20. července 

So-Ne 
Řetovská pouť  

17. srpna, Ne soutěž mladých hasičů „O zlatý Mandl“ 

27. září, So Posvícenská zabíjačka spojená s oslavou 10. výročí přidělení znaku a praporu Obci 

Řetová. Vystoupí skupina Přímá linka s Tomášem Linkou   

8. listopadu, So setkání důchodců 3 obcí v kinosále v Řetové 

ŘETŮVKA 

5. července, So Soutěž chladnokrevných koní a traktoriáda 

srpen Loučení s prázdninami 

6. září, So Hudební odpoledne pro seniory a Hašlerky 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  
 

NAROZENÍ 

Ve druhém čtvrtletí roku 2014 se v Řetůvce Ireně Skotálkové a Martinu Havlíčkovi narodila dcera Ema. 

 

VÝROČÍ 

Ve druhém čtvrtletí roku 2014oslavili významná jubilea tito občané: 

 

60let pan Josef Jakesch z Řetůvky 

 pan Jan Killer z Přívratu 

 paní Božena Jedličková ze Řetové 

 paní Ludmila Kovářová ze Řetové 

 pan Václav Fišer ze Řetové 

 paní Věra Votavová ze Řetové 

 

65 let paní Božena Voleská z Přívratu 

 paní Vlasta Kubištová ze Řetové 

 pan Petr Krejsa ze Řetové 

 

70 let pan Zdeněk Voleský z Přívratu 

 pan Zdeněk Chudý ze Řetové 

 

75 let paní z Řetůvky 

 pan Miroslav Koupil ze Řetové 

 pan Miloslav Šafář ze Řetové 

80 let pan Jiří Chadraba z Řetůvky 

 paní Libuše Gajdošíková ze Řetové 

82 let paní Anna Kovářová ze Řetové 

83 let paní Jana Betlachová ze Řetové 

 paní Bohumila Crhová ze Řetové 

84 let paní Zdeňka Patočková z Přívratu 

 pan Pavel Jirsa z Přívratu 

86 let pan Vladimír Voleský ze Řetové 

 pan Miloslav Novák z Řetůvky 

 pan Jiří Lochman z Přívratu 

87 let paní Ludmila Kolářová ze Řetové 

 pan Milouš Voleský z Přívratu 

92 let paní Marie Pilgrová ze Řetové 

 

 Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

 

 

ÚMRTÍ 

Ve druhém čtvrtletí roku 2014 nás navždy opustil pan Petr Vomáčka z Řetůvky. 
Čest jeho památce! 

 

 

 

 

 

 

 
Společný čtvrtletní zpravodaj obcí Řetůvka, Řetová a Přívrat. Vydává OÚ Přívrat, OÚ Řetová a OÚ Řetůvka.  

Kontakt: bsl@seznam.cz. Vychází čtvrtletně a zdarma. Uzávěrka tohoto čísla 23. 6. 2014. Šéfredaktor: Ing. Vladimír Kolář (vk), 

redakční rada: Ing. Hana Šafářová (hš), Alena Kupková (ak), Radka Hudcová (rh), Petr Štangler (pš) Evidenční číslo MK ČR E 11170 

u Ministrstva kultury České Republiky. Tisk: Grantis Ústí nad Orlicí. Náklad 550 výtisků. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazem se podíváme do Přívratu, kde se v sobotu 
26. dubna na statku U Kubů konalo 2. setkání jezdců a koní. 
Kromě průvodu obcí se i soutěžilo v jezdeckých 
a vozatajských dovednostech. 

Ze zájezdu občanů Řetůvky do 
Pelhřimova. Navštívili jsme Muzeum 
českých a světových rekordů a kuriozit 
a rodinný pivovar Bernard v Humpolci. 


