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TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁT Ě 
Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných 

dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce 1980 a od té doby se na ní prováděly jen údržbové 
práce. Byla již v havarijním stavu a vytápění bylo neekonomické. 

V roce 2013 obec Řetová zažádala o dotaci na Státní fond životního prostředí na rekonstrukci tělocvičny 
v rámci programu Zelená úsporám a byla úspěšná. Rekonstrukce začala v červenci 2014 a práce byly ukončeny 
v prosinci 2014. Byla provedena výměna oken, zateplení střechy a položena nová střešní krytina, zateplen byl 
obvodový plášť budovy a podlahy. V rámci rekonstrukce došlo k výměně vodovodních instalací, opravě 
elektroinstalace a především výměny zdroje vytápění. Akumulační kamna byla nahrazena tepelným čerpadlem 
vzduch - voda. Celková cena za rekonstrukci se vyšplhala na 7 490 166,- Kč, dotace ze Státního fondu 
životního prostředí a z Fondu soudržnosti činila 4 647 575,- Kč. Na jaře nás ještě čeká vybudování 
přístupového chodníku a parkových úprav před budovou. Kolaudace stavby po rekonstrukci proběhla 5.1.2015. 

Tělocvična je využívána každý den v týdnu, využívá ji základní škola a Sokol Řetová – oddíly stolního tenisu, 
který zde hraje i krajskou soutěž, sezónně oddíly fotbalové všech věkových kategorií, oddíl volejbalu, trénuje se 
zde Gakudo a nově se zde cvičí jóga. Tělocvična jako první po opravě sloužila vánočnímu turnaji v nohejbalu 
a ve stolním tenise.  

Aby i ostatní obyvatelé obce mohli přijít a podívat se na dílo, zastupitelstvo obce uspořádalo ve čtvrtek 
21.1.2015 otevření s malým občerstvením pro veřejnost. Pozváni byli i starostové okolních obcí a potěšilo nás, 
že se otevření i zúčastnili. Pozvání přijali i občané obce a byli potěšení tím, že stovky odpracovaných hodin na 
tělocvičně při stavění daly základ dnešní podobě tělocvičny, která může zase další roky sloužit dospělým 
i dětem.             -hš- 

 
Hezký den (jak pro koho) 
Když ráno (za mrazů pokaždé) otevřu domovní dveře, v ústrety mi hučí ventilátory vzadu na tělocvičně. Prý 

to je v pořádku, je to schválené i do obytné zástavby. 
Potlačím vztek a s dojetím vzpomenu prvých přistěhovalců a jejich tklivých článků ve Zpravodaji, že se sem 

přistěhovali právě kvůli klidnému prostředí a že od úřednického stolu kdesi daleko se o obyvatelích vzdálených 
lokalit rozhoduje snadno. I silnice R 35, a o tu tehdy šlo, by musela splňovat určitá kritéria. Ale co, pokrok 
nezastavíš, hlavně když to nemáš „u svého“. 

Odposlechnutá (11. prosince na své zahradě) diskuse (pod vypnutými) ventilátory, jestli na hadicích nemá být 
odkapávací smyčka, aby po nich voda nestékala na omítku. Prý to je v pořádku a tak se to dělá. A stejné to je i s 
hlukem – taky je to v pořádku, akorát to dělá kravál! 

Á propos: Architekt pan Petr Kulda (v 5+2) napsal, že jednou ze základních vlastností standardní slušné 
architektury je znakovost. Tedy aby na první pohled bylo poznat, co je která budova a prostor zač. Co tato 
zelená budova řekne cizím neznalým místních poměrů, ukáže až čas (známý si nelenil se mě telefonicky 
bezelstně zeptat, jestli náhodou nemáme novou „moštárnu“). 

Miloslav Renčín  
 
 

SETKÁNÍ ZASTUPITELSTEV OBCÍ OD HUSÍHO KRKU  
Tak jako každý rok, i letos se zastupitelstva všech tří obcí našeho údolí setkala na společném jednání, 

tentokráte na přívratském sále. Všechna tři, více či méně obměněná zastupitelstva společně diskutovala témata, 
která je v jejich obcích tíží, sdělovala si zkušenosti s řešením specifických problémů, nastiňovala plány do 
nového volebního období, ale i otvírala nová meziobecní témata, které považují za vhodné řešit. Myslím si, že 
je dobré zde zdůraznit, že se všichni zastupitelé jednoznačně shodli na tom, že dosavadní, dobře nastavené 
vztahy obcí je nutné udržovat a nadále v pozitivním slova smyslu rozvíjet. Přeji zastupitelům Řetůvky, Řetové 
i Přívratu hodně zdaru v práci pro jejich obce. 

        Jan Stránský, starosta obce Přívrat 
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Z á k l a d n í  š k o l a  
 
Zápis do 1. ročníku 
V letošním školním roce přišlo k zápisu do 1. ročníku 14 dětí. Všechny byly přijaty. 
 
Sběr druhotných surovin 
V měsíci květnu se v Základní škole v Řetové uskuteční sběr druhotných surovin (papíru, železa, plastu). 

Budeme rádi, když i Vy nám opět pomůžete podpořit tuto aktivitu. Bližší informace budou zveřejněny před 
akcí. 

Práce žáků na téma JARO 
Žáci 2. a 5. ročníku dostali tři jazykohravé úkoly na téma JARO 

1) Vytvoř slova pouze z písmen této věty: JARO UŽ JE TADY  
Jarda – jar – jary -  roj - roje – ret – ježura – tudy – Dyje – rota – orat – a – ta – to – do - rada – rady – držet – 

dej – taje – auto – ryje   

2) Vymysli větu, která bude obsahovat převážně slova začínající na písmeno J.  
V Jablonci je jaro jasné. 
Já, Jan, Jana, Jůlie, Juraj, Jirka, Josef, Janeček, Jakub, Jansa a Jarda jsme jarní jedlíci jarních jablek jako 

jeleni. Jelen jedl jen jablka nebo jetel. Jenda jde jarním jitrem s jezevčíkem. 
 

3) Užij slova jaro, svátek, zelená, krtek, květina v básničce.  
Každý má rád svůj svátek. 
Děti se těší na pátek. 
V podzemí hrabe krtek. 
Když jedem na tábor – začíná se zelenat tráva, 
když přijedu – začíná oslava – na jaře vykvétá květina. 
 Tomáš Vašátko 
 
Zelené květiny vykvétají 
a krtci se probouzejí, 
svátky a oslavy nastávají. 
 Oliver Mužík 
 
Jaro už nám začíná: 
květiny už začaly kvést, 
všechno se zelená, 
hodně lidí svátek má, 
oslava je často má, 
krtek už své hromádky dělá. 
         Kristýna Procházková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hned druhý pátek já měl jsem svátek. 
Poté také oslavu, dostal jsem k ní květinu. 
Květina je zelená, krtek zlostí zčervená. 
   Jakub Synek 

 
 

SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ NOVÝCH OB ČÁNKŮ V ŘETOVÉ 
První březnovou neděli bylo v kinosále v Řetové vítáno pět nových občánků. Přivítáni byli Matyáš Kovář, 

rodičů Marie a Lukáše Kovářových, Antonín Vaňous rodičů Miloše Vaňouse a Lenky Doubravové, Tadeáš 
Hejtmánek rodičů Lukáše Hejtmánka a Kateřiny Voleské, Petra Sejbalová rodičů Martina Sejbala a Petry 
Chudé a Kristýna Eliášová rodičů Ivo Eliáše a Hany Kovářové.  

O pásmo písniček a básní se postaraly děti z mateřské školky a po úvodní řeči se rodiče zapsali do pamětní 
knihy obce a maminky obdržely květinu.  Rodiče poté převzali peněžní dar dítěti od obce a drobné upomínkové 
předměty. Na památku se rodiče vyfotili u kolébky a na úplný závěr si se starostkou připili na zdraví svých dětí. 

-hš- 
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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi krátce informovat o dění v našich společnostech.  
Dne 6. 3. 2015 se konala výroční členská schůze, která seznámila naše členy s hospodařením družstva 

a stanovila nové cíle pro letošní rok. 
Hodnocení roku 2014 není ani jednoduché ani jednoznačné. 
Dosáhli jsme opět dalšího výborného výsledku hospodaření družstva. Díky možná neopakovatelným 

podmínkám se dařilo zemědělské i nezemědělské výrobě. Na druhé straně události na dceřiné společnosti 
ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. ovlivnily a znehodnotily průběh celého roku. Jejich řešení přibrzdilo další 
rozvoj podniku a důsledkem byly rozsáhlé personální a organizační změny. Přesto jsme v průběhu roku 
dokončili a uvedli do provozu dvě významné investice v objemu 53 mil. Kč., tedy porodnu krav a hnojiště 
reprodukčního centra Němčice a řeznickou výrobnu s kuchyní a jídelnou v areálu masného závodu dceřiné 
společnosti v Dolní Sloupnici. 

Půda je společně s našimi zaměstnanci tím nejcennějším, co potřebujeme k naší činnosti. Stejně jako 
v minulých letech, i za rok 2014 představenstvo družstva schválilo vyplatit jednorázovou bonifikaci 
k základnímu pachtovnému. 

Obnova katastrálního operátu, tzv. digitalizace, pro nás znamenala uzavřít dodatky nebo nové pachtovní 
smlouvy a má vliv zejména na hrazení daně z nemovitých věcí, kdy tato povinnost přechází kompletně na 
vlastníky pozemků. Částka daně, kterou přičítáme k základnímu pachtovnému, bude vzhledem k platnosti nové 
vyhlášky č.298/2014 automaticky povýšena bez změn smluv. 

Rádi bychom požádali všechny vlastníky, kteří ještě nové smlouvy po obnově katastrálního operátu 
v uvedených obcích nevrátili, aby tak ve vlastním zájmu učinili nejpozději do 30. 4. 2015, kdy je termín první 
splátky pachtovného. Bez podepsané nové smlouvy nebo dodatku nemůžeme pachtovné uhradit. Bližší 
informace týkající se jak nájmu či pachtu nebo případného prodeje zemědělských pozemků Vám poskytne 
Ladislav Chleboun, tel. 465 529 300, mob. 724 149 468. 

Pro rostlinnou výrobu se jednalo o další velmi úspěšný rok, který se vyznačoval, na rozdíl od toho 
předchozího, velice časným nástupem jara. Průběh počasí přál rekordním výnosům zejména u zrnin. U obilovin 
celkem jsme dosáhli výnosu 8,37 t/ha, z toho pšenice 9,11 t/ha, ječmen jarní 7,50 t/ha, triticale 7,46 t/ha. Řepka 
zaznamenala rovněž rekordní výnos 4,73 t/ha. Z okopanin výnosově nejlépe dopadly cukrovka 93,02 t/ha 
a brambory 46,1 t/ha, naopak kukuřice byla silně podprůměrná – vlivem ročníku, protierozní technologie setí 
i škod černou zvěří.  

Živočišná výroba se v roce 2014 dočkala zlepšení. Hlavní podíl měly příznivé ceny mléka a prasat, ale 
i zlepšené naturální ukazatele jako výsledek celé řady opatření v organizaci výroby. Počet dojnic v souladu 
s plánem poklesl o 87 ks na 972 ks. Přesto jsme díky zvýšení užitkovosti dodali 8 839 tis. l mléka, tj. 98 % 
předchozího roku. 

V Němčicích jsme v květnu dokončili a uvedli do provozu porodnu  - 1. etapu výstavby reprodukčního centra. 
Výsledky jsou zatím jen pozitivní, koncentrace porodů na jedno místo umožňuje věnovat zvířatům lepší péči. 

Mléčná farma Dolní Sloupnice je již tak pouze produkční stájí, je naplněna na maximální kapacitu a dosáhla 
užitkovosti 30,62 l/ks. den. Nárůst denní produkce mléka na MFDS vedl k nucenému provizornímu odvozu 
mléka 2 x denně a je před námi výměna poruchových tanků mléka s vyšší kapacitou. 

Na Mléčné farmě v Řetové jsme po 5,5 letech nahradili původní matrace přistýláním lože směsí řezané slámy, 
vápence a vody spojeným s úpravou zábran. Zlepšené pohodlí zvířat přispělo k vyšší užitkovosti 26,05 l/ks. 
den. Mile překvapeni jsme zájmem o prodej mléka tzv. ze dvora z farem v Němčicích a Řetové, celkem jsme 
prodali 3 450 litrů. 

Výsledek hospodaření výkrmu prasat je o 42 % nižší než v předchozím roce, zejména díky razantnímu 
poklesu cen v druhé polovině roku. Kvalita prasat je ve srovnání s jinými dodavateli na naše jatka vynikající 
a zlepšily se i výrobní ukazatele.  

Po dvou letech úvah o ukončení výkrmu kuřat jsme dosáhli konečné ztráty pouze 37 tis. Kč, což je vzhledem 
k vyšší státní podpoře velice solidní výsledek. Pro 6 turnusů v roce 2015 jsme změnili odběratele, kterým bude 
porážka ve Vodňanech. 

Středisko mechanizace má za sebou první rok po změně organizace, v rámci které převzala traktoristy 
a většinu mechanizace rostlinná výroba.  
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Středisko opravárenství poskytuje stejně jako v minulých letech opravy a servis zemědělské techniky, 
dopravních prostředků, kovovýrobu, pneuservis pro vlastní podnik i pro ostatní zákazníky, a dále zajišťuje 
provozuschopnost technologií živočišné výroby a řeznictví.  

V průběhu roku se podařilo dále zlepšit pracovní prostředí a vybavení dílen. Byla zakoupena pásová pila, 
uveden do provozu 4t automobilový zvedák, provedena částečná rekonstrukce skladu akumulátorů, 
modernizace a úprava skladu olejů. Podařilo se zlepšit úroveň proškolení servisních techniků, což je příznivě 
hodnoceno i našimi zákazníky. 

Povedenou akcí byl den otevřených dveří na mechanizačním středisku s výstavkou historických strojů. Nižší 
zájem odborné veřejnosti vynahradil zájem občanů, tato akce byla zahrnuta do programu Zemědělského svazu 
„Zemědělství žije“. 

 

Řeznictví Sloupnice s.r.o. 
Ukončení spolupráce s rizikovými odběrateli znamenalo prudký pokles zabitých zvířat a výkonů a hledání 

nových zákazníků. Díky tomu se nám však na druhé straně podařilo stabilizovat stálé dodavatele, kdy kolem 
90 % dodávek tvoří společně s našimi zvířaty pouze další tři dodavatelé v okruhu do 35 km. Vrátili jsme se tak 
k původní filozofii regionálního výrobce z regionálních zvířat a orientaci na výrobky s vyšší přidanou 
hodnotou. 

Výrobna dokázala udržet kvalitu, navýšit objem převážně ruční výroby a oporou byly i výkony našich 
prodejen. I letos jsme získali ocenění MLS Pardubického kraje tentokrát pro Sloupnický čertík. Veterinární 
audit jsme úspěšně obhájili 27. 8. 2014. 

Významnou změnou bylo přestěhování řeznické výrobny a kuchyně do nových prostor v areálu řeznictví. 
Byli jsme potěšeni vysokou účastí veřejnosti na dni otevřených dveří 3. 7. 2014. 

V závěru listopadu se uskutečnila tradiční porada se zaměstnanci a beseda s důchodci.  Důchodci se na 
tradičním zájezdu 3. 7. 2014 podívali na Vysočinu a večeři měli spojenou s prohlídkou závodu v nové jídelně 
areálu řeznictví. 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem vedení a představenstva družstva poděkoval za spolupráci, 
trpělivost a přízeň a popřál Vám dodatečně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2015. 

Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva 

ROZLOUČENÍ S LÍPOU 
V sobotu 24.1.2015 přišel čas definitivně 

se rozloučit s naší lípou u Horního rybníku, 
nebo chcete-li u rybníku zvaného „Vesní“. 
Stav lípy byl dlouhodobě neudržitelný. Dle 
dendrologického posudku, který jsme 
nechali vypracovat, se lípa dokonce stala 
nebezpečnou svému okolí. Riziko, že 
vzniknou škody na majetku, infrastruktuře 
a z čeho jsme měli největší obavy - na 
zdraví našich spoluobčanů, se neúnosně 
zvýšilo. Rozhodli jsme se tedy, a to již 
předminulý rok, že se s lípou rozloučíme. 

Počasí přes zimu 2013/2014 nám nepřálo 
tak, jak jsme si představovali, tedy, že nám 
zamrzne. Do dalšího roku jsme tedy 
stanovili termín dopředu, doufaje v přízeň 
počasí. Přituhlo, po měsíci mračen na pár 
hodin v Přívratu vysvitlo slunce, zázrak. Rozloučení proběhlo při krásném počasí, v atmosféře plné vzpomínek, 
pospolitosti, očekávání a u někoho i smutku po stromu, jenž provázel naší obec po několik generací. 

Samotného pokácení se ujali J. Štika a P. Štangler, kteří neomylně skolili strom na plánované místo. Za to jim 
patří velké uznání. Rád bych poděkoval všem, kteří jste přišli, a nebylo vás málo, rozloučili se naší lípou, 
a potkali se. Hojná účast byla, nejen pro mě, velice příjemné překvapení. Slibuji, že na místě samém zasadíme 
pro naše děti a děti našich dětí, (opět společně) lípu novou. Lípa u Horního rybníku prostě být musí. 

       Jan Stránský 
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ZÁCHRANNÝ TRANSFER OBOJŽIVELNÍK Ů U PŘÍVRATSKÝCH RYBNÍK Ů 
Oblast přívratských rybníků je v jarním období důležitým centrem rozmnožování obojživelníků, zejména žab. 

Je to ojedinělé místo v rámci Pardubického kraje. Většina žab přežívá zimu na souši, kde jsou zahrabané 
v půdě, nebo jsou ve skalních dutinách okolních lesů a luk. S jarním oteplením se 
probouzejí ze stavu strnulosti a vydávají se hledat partnery pro páření a vhodnou 
vodní plochu, kde samice vypouštějí vajíčka. Žáby se pohybují po zimě pomaleji 
než v létě, a mnohdy si již cestou sameček najde partnerku. Aby mu neunikla, 
vleze jí na záda, a přidržuje se patním hrbolem. Taková dvojice je pak obzvláště 
pomalu pohyblivá. Obojživelníci cestou k přívratským rybníkům musí překonat 
silnici a tady jsou často přejeti auty. 

Od roku 2003 byli dobrovolní ochránci přírody v České Třebové upozorňováni 
občany Přívratu a Řetové na velké množství přejetých žab. V roce 2004 byla vyvolána jednání a situace byla 
sledována odborníky ze státní ochrany přírody. Hledaly se možnosti, jak úhynu žab zabránit. Byl učiněn pokus 
o uzavření jedné trasy silnice (přes les) zátarasem, byla zkoumána možnost vybudování podlezů pod vozovkou. 
Jako jediné možné řešení nakonec bylo nakonec označeno stavění dočasných plastových zábran a záchranný 
transfer. Podle výzkumu v prvním roce byly vybrány úseky, kde byly zábrany postaveny. Jedná se o 5 úseků, 
celková délka zábran je 1400m. Zábrany, byť dočasné, omezují částečně i majitele pozemků.  

Žáby, které se na tah k rybníkům vydávají v noci, narazí na plastovou zábranu, pohybují se podél ní, až 
spadnou do zakopané sběrné nádoby. Brzy ráno sběrné nádoby obcházejí dobrovolníci, kteří byli z České 
Třebové dováženi osobními auty, a uvízlé obojživelníky přemístí do kbelíků. V kbelících jsou pak žáby 
přeneseny k rybníku. Před vypuštěním do vody, ochránci přírody spočítají obojživelníky sebrané v jednotlivých 
úsecích a určí nalezené druhy. Každoročně se jedná zhruba o 7000 ks obojživelníků, kteří jsou přeneseni 

v průběhů tří až pěti týdnů. Celkem zde bylo nalezeno 
9 různých druhů. Nejvzácnější jsou nálezy blatnice skvrnité, 
která jen v České republice kriticky ohroženým druhem 
a u přívratských rybníků je nacházena opakovaně v počtech 
kolem 70ks. Nejčastěji nalézanými druhy jsou při záchranném 
transferu ropucha obecná a čolek obecný. V Čechách jsou 
podle zákona chráněné všechny druhy s výjimkou skokana 
hnědého. 

Záchranný transfer byl dobrovolnickou základní organizací 
Českého svazu ochránců přírody Podorlicko z České Třebové 
zajištován s pomocí veřejnosti od roku 2004 do roku 2013. 
Budování dočasných zábran bylo zajišťováno firmou Natura 
servis a finančně 
podpořeno Městem Česká 
Třebová. 

Na jaře 2014 se 
nepodařilo z technických 

a finančních důvodů výstavbu zábran včas zajistit, proto nebyl záchranný 
transfer realizován. Letos byly zábrany postaveny a záchranný transfer byl 
zahájen 26.3. Organizaci transferu zajišťuje základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody Podorlicko z České Třebové. Hned první den 
pomáhaly přenášet žáby zachycené přes noc v záchytných nádobách 
studentky z gymnázia v České Třebové. Celkem přenesly do rybníka 491 
ropuch obecných. Transfer bude s pomocí dobrovolníků pokračovat i v 
dalších dnech. 

Hana Grundová, předsedkyně základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko 

CO PATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU ? 
Pouze odpady vznikající v domácnosti (mimo stavební), které vám zbydou po vytřídění všeho, co je možné 

dále využít, např.: mastné obaly od potravin, voskovaný papír, popel, porcelán, keramika, použité pleny, zbytky 
masa a kostí apod. 
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Přehled využitelných složek, které lze vytřídit z komunálního odpadu: 
1) Nebezpečné odpady - rozpouštědla (benzín, aceton, čističe skvrn), akumulátory a baterie, kyseliny a zásady, 

automobilové oleje, olejové filtry, postřikové látky (insekticidy a pesticidy), zářivky, výbojky, fotoroztoky, 
halogenové hasicí přístroje, zbytky barev, inkousty, tmely, lepidla, rtuťové teploměry a spínače, kosmetika, 
znečištěné textilie, tlakové rozprašovače, léky, nádoby se zbytky škodlivin apod. 

2) Plasty - žlutá nádoba - plastové nádoby a láhve, PET láhve, kelímky od jogurtů, pokrmových tuků, sáčky 
a fólie, ostatní výrobky z plastů (dětské hračky, kbelíky apod.), nápojové kartony (tetra-pack) 

3) Papír - modrá nádoba - noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice, karton, lepenka, kancelářský papír, sešity 
4) Sklo 

Bílé sklo – bílá nádoba - láhve od nápojů, skleněné nádoby 
Barevné sklo – zelená nádoba - láhve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo 

5) Bioodpad - zbytky ovoce a zeleniny, listy a nať zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva 
a obilovin, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve 

 

Do nádob na třídění jednotlivých využitelných složek nepatří: 
- PLASTY - plastové obaly od automobilových olejů, pesticidů, silážní fólie, vodovodní potrubí, 

 automobilové nárazníky 
- PAPÍR - mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír 
- SKLO (bílé a barevné) - porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, sklo znečištěné  
- BIOODPAD – živočišné zbytky (maso, kůže, kosti), exkrementy zvířat, textil, kovy 

EKOLA České Libchavy s.r.o. 
 

 

UKLIĎME ČESKO 
K tomuto projektu se letos připojí i obec Přívrat , kdy společně 

uklidíme Zacharovec a Mrázovec. Sraz dobrovolníků bude v neděli 
12.4.2015 v 8.30 u Obecního úřadu. V případě velmi špatného počasí 
bude úklid přesunut na jiný termín. Podrobnější informace o projektu 
najdete na www.uklidmecesko.cz. 

 

BEZPEČNOST NAŠICH SENIORŮ 
Dne 5.3 2015 se konala v Řetůvce beseda na téma 

Bezpečnost našich seniorů. Přednášet nám přijeli příslušník 
policie ČR pan Luboš Calda a strážník městské policie 
Lanškroun pan Petr Blažek. Hlavní téma besedy bylo, jak 
se nestát obětí podvodu, jak v takovémto případě 
postupovat a jak se zachovat v krizových situacích. Kromě 
těchto témat se dozvěděli spoustu zajímavých a užitečných 
novinek s telefonními čísly kam volat v případě nouze. 

 
 
Důležitá telefonní čísla: 
- 800 157 157 - Život 90 senior telefon Praha - nonstop 
- 974 580 660 - policie ČR - Ústí nad Orlicí - nonstop 
- 465 514 111 - Městský úřad Ústí nad Orlicí - 8 – 17h 
- 158 - policie ČR 
- 156 - Městská policie Ústí nad Orlicí 
- 155 - záchranná zdravotní služba 
- 150 - hasiči 
 

Moc děkujeme, že oba přijeli ve svém volném čase a spolu s besedou se s občany pobavili i o běžných 
problémech. Pro zpříjemnění atmosféry pořadatelé napekli dobroty ke kávě a čaji. 

Na závěr bych ráda poděkovala za spolupráci a velkou účast.    Jitka Pávková 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 SKONČILA  
Rád bych poděkoval Vám všem, kdo jste přijali t říkrálové koledníky a přispěli do kasiček. Poděkovaní patří 

také všem vedoucím skupinek a králům za jejich ochotu navštívit stavení a domácnosti v našich vesnicích. 
V Řetové se vybralo Kč 20 634,-, v Řetůvce Kč 10 138,- a v Přívratě  Kč 7 700,-. 
Na Orlickoústecku se celkem vybralo do 504 pokladniček Kč 2 309 509,--.   
Rozdělení Tříkrálové sbírky: 
- 65 % -  projekty Oblastní charity UO. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento obnos v r. 2015 použije mj. na 
činnost domácího hospice, občanské poradny nebo služeb pro rodiny s dětmi 

- 15 % - projekty Diecézní charity HK  
- 10 % - humanitární pomoc do zahraničí - Charita ČR 
- 5 % -   celostátní projekty Charity ČR  
- 5 %  -  režijní náklady Tříkrálové sbírky 
Miroslav Kada  
 
Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku patří svým rozsahem k největším ve východočeském kraji. V takovém 

měřítku může být uskutečněna jen díky obětavosti desítek jednotlivců, kteří mají na starosti organizaci sbírky 
v místě bydliště, díky nasazení stovek dobrovolníků a díky spolupráci s farnostmi, obecními úřady, školami 
a občanskými spolky.  Charita je za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje také všem, kdo do sbírky přispěli. 
Finanční prostředky z této sbírky jsou pro Charitu důležitým příjmem, ze kterého může podporovat některé své 
služby, a pomáhat tak potřebným. 

Významným aspektem této akce je také udržování společenských kontaktů v obcích. Řada lidí, zejména 
starších, už koledníky dopředu očekává, těší se na ně, a bere jejich přání štěstí a zdraví velmi vážně. Za 15 let 
své existence se tak Tříkrálová sbírka stala smysluplnou tradicí v mnoha obcích a městech. 

Děkujeme každému, kdo se na Tříkrálové sbírce 2015 jakkoliv podílel. 
Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí 

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ U KUBŮ 
První ročník Přívratského Zimního táboření proběhl 

od 30. ledna do 1. února s úžasným počtem 
44 účastníků. Nejmladší táborník byl desetiletý Šimon 
Řehák.  Nocujících v příjemných -5°C bylo dvacet 
jedna. Postavených bylo sice jen šest stanů, ale 
ostřílených horalů zvyklých nocovat pod širým nebem, 
smrčkem nebo v záhrabu bylo požehnaně. Dalších šest 
návštěvníků místních v čele s panem starostou, kteří 
přišli na návštěvu, koláč a čaj, zaokrouhlilo 
návštěvnost statku U Kubů na rovných padesát. 

Krásným zážitkem připomínající Klondike v husté 
chumelenici byla návštěva na koních. Všem moc 
děkujeme za skvělé zázemí na statku a účast.   

Krátce situaci vystihla Linda: „Zpívalo se, jedlo, 
pilo, 

vše se 
  skvěle 
  vydařilo! 
 
 

          Miroslav byl moudrý král, proto nám i ten sníh přál. 
                 Pak zazvonil zvonec, a s nedělí byl všemu konec!“ 

                       Taťána Hejlová 
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                         Rozpočty obcí na rok 2015 
 
 

Řetová P řívrat Řetůvka 

Příjmy (v K č)    
Daňové příjmy  7 233 200 3 315 000 2 416 000 
Dotace ze st. rozpočtu 168 800 319 800 54 400 
Bankovní úroky 23 000   
Ostatní  poplatky (za psy, správní...) 60 400 4 500  
Nájemné 86 500 115 100 82 000 
Transfer z rozpočt. účtů 30 000   
Prodej majetku, pozemků 25 000  5 000 
Poplatky za odpady, místní poplatky 440 500 198 000 138 000 
Výnos z hospodářské činnosti   150 000 
Ostatní příjmy 9 090 525 000 99 000 
Přebytek z minulých let 2 353 000 413 330  
Investiční dotace FS na sběrný dvůr 2 176 600   
Investiční dotace FS na základní školu 4 170 530   
Investiční dotace SFŽP na sběrný dvůr 128 030   
Investiční dotace SFŽP na základní školu 245 350   

Příjmy celkem 17 150 000 4 890 730 2 944 400 

Výdaje (v K č)    

Lesní hospodářství 20 000 40 000  
Vnitřní obchod  340 000  
Údržba komunikací 270 000 30 000 113 000 
Vodní hospodářství  10 000  
Kultura, knihovna  263 000 189 000 136 500 
Tělovýchova a zájmová činnost 632 000 40 000 15 000 
Údržba bytů   26 000 
Nebytové hospodářství   174 000 
Veřejné osvětlení, rozhlas, pohřebnictví 167 000  262 500 
Komunální služby, sběrný dvůr, bydlení 5 886 000 2 103 690 200 000 
Hospoda, cestovní ruch 69 000   
Životní prostředí (odpady, zeleň) 680 000 300 000 550 000 
Požární ochrana 100 000 25 000 36 500 
Zastupitelé  347 000 240 000 
Veřejná správa 1 284 000 559 000 516 000 
Škola 700 000 188 710  
Škola - investice 6 907 000   
Ostatní výdaje   6 600 
Sociální péče, občanské záležitosti   42 000 
Územní rozvoj   20 000 
Rezerva   471 300 
Finanční operace 172 000 85 000 54 000 
Splátky z úvěrů  413 330 81 000 
Kapitálové výdaje  220 000  

Výdaje celkem 17 150 000 4 890 730 2 944 400 
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K u l t u r a  

BRAMBOROVÉ SALÁTY V PŘÍVRATU PODRUHÉ 
Již podruhé jsme se v Přívratu sešli, těsně před Štědrým dnem, na statku manželů Venclových, abychom si 

navzájem porovnali a ohodnotili vánoční bramborové saláty. Krásné 
prostředí, sváteční nálada a pohoda příchozích přispěla k velice 
příjemné atmosféře. Na harmoniku, k poslechu i zpěvu skvěle hrála, 
sympatická Lenka Lipenská. Duchovní otec, hlavní pořadatel 
a fajnšmekr v jedné osobě Honza Doleček si na tento ročník pro nás 
všechny připravil i novinku: měření tuku v těle a určení metabolického 
věku. Tuto trpkou proceduru jsem v pokročilé večerní hodině podstoupil 
také, a musím říci, že ve mně zanechala výraznou stopu. Minimálně do 
štědrovečerní večeře. Odvahu podstoupit měření našla většina 
příchozích, a tak jsou výsledky nevážně zapsány ve „Vážné knize“, 

příští rok se 
uvidí. 

Samotných 
vzorků salátů se tento rok sešlo 26. Každý salát byl 
originál, každý měl něco do sebe, což konstatoval 
i hejtman našeho kraje Martin Netolický, který si 
příležitost ochutnat a ohodnotit přívratské saláty 
nenechal uniknout. Tento rok se na prvním místě 
umístil salát Zuzanky Stránské, na druhém místě 
skončil Mirek Veselý, a Jarka Benešová si 
„odnesla“ třetí místo. Všichni ostatní soutěžící byli 
oceněni čtvrtým místem. Ceny pro ohodnocené 
věnovala obec Přívrat, ZD se sídlem ve Sloupnici 
a Martin Netolický. Na shledanou na třetím 
ročníku!    Jan Stránský 

 
 
 

HASIČSKÝ BÁL V PŘÍVRATU 
Maškarní plesy, pyžamové plesy a nakonec retroplesy. Jak se říká, šli jsme s dobou a servírovali to, co zrovna 

frčelo. Maškarní dobrý, ale pyžamovému a retroplesu něco chybělo. Lidi. Našla se opravdu jenom hrstka těch, 
kteří si chtějí udělat srandu, a to klidně i sami ze sebe. 

Mínusové výdělky volaly po změně. Proto jsme 7. února pořádali tradiční hasičský bál. Připravili jsme 
opravdu bohatou tombolu, první cenou byla televize a pozvali kvalitní kapelu Fishband. Předtančení bylo 
samozřejmě z vlastní dílny, letos na téma skotské tance. Musím se pochlubit. S tímto předtančením jsme 
prorazili i za hranice katastru, a to hned dvakrát. Tancovali jsme na plesu hasičů v Dlouhé Třebové a na 
nadačním plesu v České Třebové. 

Další klíčovou novinkou bylo naše osobní pozvání přívratských občanů. Se starostou obce jsme po pět 
lednových večerů chodili od domečku k domečku, a zvali a zvali a někdy (většinou) až do půlnoci. Musím říci, 
že pozvání bylo vždy štědře odměněno. 

No a jak to vlastně všechno dopadlo? Na výbornou. Konečně byl, jak se říká, plný dům. Všichni se dobře 
bavili, a to i proto, že kapela hrála opravdu perfektně. 

Musím poděkovat všem, kteří se plesu zúčastnili, musím poděkovat těm, kteří s sebou přivedli i přespolní, 
chci poděkovat všem, kteří byli na bále služebně. Musím poděkovat všem sponzorům.   

 -pš- 
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TURNAJ V PRŠÍ  
V Přívratu již podruhé šustily karty. V sobotu 21. února se na sále hospody U Coufalů sešlo 32 hráček 

převážně z Přívratu a Řetové. Kromě karet pro ně bylo přichystáno malé občerstvení a společně jsme si užily 
dámské pohodové odpoledne. Nehrálo se o žádné velké ceny. Čestné uznání a malou pozornost si odnesla 
každá. Jen vítězka Gábina Jiskrová ze Sloupnice dostala jako hlavní cenu dort v podobě karty, ale celý ho 
rozkrájela a všechny jsme kousek ochutnaly. Odpoledne se vydařilo a již teď se těšíme na příští ročník.  

Turnaj v prší pro ženy a dívky má šanci stát se další tradiční přívratskou akcí.  
Eva Podhajská 

DĚTSKÝ KARNEVAL V PŘÍVRATU 
Jako každý rok i letos se 

na sále u Coufalů sešla velká 
spousta masek. Pestrý 
program plný her a soutěží si 
připravila skupinka ZIPS. 
Perličkou odpoledne bylo 
vystoupení přívratských 
umělců, kteří sklidili 
obrovský potlesk. Na závěr 
karnevalu dostal každý 
malou dobrotu v podobě 
„vypečeného smajlíka“. 

Poděkování patří obecním 
zaměstnancům za přípravu 
karnevalu, skupince ZIPS, 
manželům Blažkovým 
a p. Novákovi za drobnosti 
pro soutěžící děti. 

-pš- 
 

 

MAŠKARNÍ BÁL V PŘÍVRATU 
Maškarády si letos daly dostaveníčko v sále u Coufalů v sobotu 

20. března. K tanci a všeobecnému veselí hrála skupinka Zips, 
která všelikými vstupy přispívala k dobré náladě na sále. A jak 
už tak bývá, maškary dováděly a dováděly. Na parketu se sešlo 
přes padesát zamaskovaných a dalších pár desítek jen tak bez. 

Hejkalové hejkali hned na dvě misie jeptišek, Asterix tu potkal 
Asterixe, Obelix zase Obelixe. Čarodějové čarovali, Pmpaliny se 
chlubil svými trofejními zvířaty. 

Odborná komise letos hlavní cenou ocenila květinky se svými 
včeličkami před Pampalinym a jeho zvěří, třetí dopochodovala 
robotická trojice Mikuláš, čert, anděl. Pořadatelka a hostinská 
Hanka Popelková přípravám a sháněním cen věnovala spoustu 
času, a tak si hodnotnou cenu odnesli všichni zamaskovaní. 
Rozdalo se jich 22, většinou skupinám. 

Bál byl rozhodně vydařený, jenom lidiček mohlo přijít o trochu 
víc. 

                                                          -vk- 
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S p o r t  

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA V PŘÍVRATU 
Jestlipak víte, že v Přívratu stále působí Tělovýchovná jednota? Ano, bývalý SOKOL, který vždy měl v naší 

obci poměrně velkou tradici, pod jehož „křídly“ se povedlo mnoho věcí, a působilo v něm spoustu (nejen) 
našich obyvatel. V současné době pracuje TJ dále a má ambice se rozrůstat a podpořit každý reálný sportovní 
záměr. 

V průběhu minulého roku se také změnilo vedení výkonného výboru. Předsedou se stal Petr Vaňous, členy 
výboru jsou Vladimír Kolář a Jan Stránský. Aktuálně Jednota zaštiťuje oddíl futsalu. Je třeba zde nicméně 
předeslat, že potenciál možných aktivit, které může jednota zaštítit je určitě vyšší než jeden oddíl, čímž bych 
rád vyzval všechny, kteří by chtěli pod křídly Tělovýchovné jednoty rozvinout konkrétní sportovní aktivitu, aby 
kontaktovali kohokoli z výboru.       Jan Stránský 

 

BECHEROVKA DEVÁTÁ V  PARDUBICKÉM KRAJI  
Stejně jako v loňské sezóně jsme obsadili devátou příčku v krajském přeboru futsalu. Lepší umístění nám 

uteklo až v posledních turnajích. Soutěž vyhrál nováček z Poličky, který ovšem má bohaté 
zkušenosti ze sálové kopané, což je jiný sport. 

I nadále jsme kádr omlazovali, nastupují za nás mladí hráči, věkově ještě dorostenci, 
kterým patřičné zkušenosti ještě chybí. V mužstvu si během sezóny zahrálo 18 hráčů, 
z nichž 5 hrálo stabilně, ostatní se střídali. V brance se střídali Daniel Baláž a Víťa Šilar. 
Naším nejlepším střelcem se stejně jako vloni stal 
Ondřej Hurt s 18 góly, čímž obsadil i druhé místo mezi 
střelci celého přeboru. 

O další branky se podělili 5- Jaroslav Vaňous, Jiří 
Stolín, 4- Jaroslav Macko, Josef Strnad, 3- Matěj 

Popelka, Patrik Rataj, 2- Tomáš Bohunek, 1- Ondřej Rufer, Adam Nágl, 
Rostislav Borek, Daniel Baláž, Miloš Čikl a Pavel Petr. 

Sezóna byla důstojně ukončena 14. února v Hylvátském pivovaru, kde také 
byly rozvinuty plány do příští sportovní i kulturní sezóny, např. že se bude 
trénovat a tak podobně. 

Děkujeme fandům, sponzorům, soupeřům a vůbec všem, kteří nás jakkoli 
podporují. 

Sportu zdar!  
Petr Vaňous, náčelník klubu 

 
konečná tabulka krajského přeboru futsalu 2014/2015 
 1. FS Sádek 18 16 1 1 82: 30 49  ( 22) 
 2. FK He řmanův Městec 18 12 3 3 59: 32 39  ( 12) 
 3. FK Boca Chot ěboř "B" 18 11 1 6 82: 43 34  ( 7) 
 4. FC RIO Žamberk 18 10 2 6 64: 54 32  ( 5) 
 5. Metaxa Jeníšovice 18 7 3 8 73: 69 24  ( -6) 
 6. FC Butterfly Litomyšl 18 7 1 10 61: 65 22  ( -5 ) 
 7. OK Interier Pardubice 18 6 0 12 66: 91 18  (-12 ) 
 8. FK Peliny Choce ň "B" 18 5 1 12 44: 78 16  (-11) 
 9. FK Becherovka P řívrat 18 5 0 13 56: 87 15  ( -9) 
10. ST Chrudim 18 4 0 14 46: 90 12  (-12) 
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ZAČÁTEK SEZÓNY FOTBALIST Ů 
Muži  začali trénovat od 29. ledna každý čtvrtek na umělé trávě v Ústí nad Orlicí a v úterý 

kondičními tréninky v Řetové. Zimní turnaj v Ústí nad Orlicí se letos nehrál, a tak muži 
absolvovali několik přátelských utkání, to první s Dolní Dobroučí jsme vyhráli 3:1. 
V neděli 15.3. jsme s Kerharticemi zvítězili 6:0. Před sezónou jsme ještě porazili Brandýs 
nad Orlicí 2:0  

Zimní soustředění 

O víkendu 27. 2. - 1. 3. podniklo mužstvo mužů v Pastvinách soustředění se třemi tréninky na umělé trávě 
v Letohradě, doplněné dvěma přátelskými zápasy. Nejprve s týmem z Miletína, které jsme vyhráli po brankách 
Šimka a Voleského 2:1, a na závěr celého soustředění se v neděli 1. 3. mužstvo přemístilo do Litomyšle na 
zápas s Horním Újezdem, který jsme prohráli 4:5. 

Až na závěrečný nepodařený zápas, snad způsobený únavou z předešlých dnů, soustředění splnilo svůj účel 
a můžeme jen doufat, že si mužstvo z něho odnese co nejvíce do mistrovské sezóny, která začíná již za necelý 
měsíc.  

Náš dík patří kuchaři Jirkovi Kubištovi za jeho kulinářské umění a Martinu Sokolovi, který mu velmi obětavě 
asistoval. Poděkování jménem celého mužstva patří také sekretářce oddílu Jitce Veselé, která nám nejen toto 
soustředění, ale i celou zimní přípravu zorganizovala. 

Dorostenci se postupně zařazovali do zimní přípravy v Ústí nad Orlicí, kde také nastupovali v několika 
přípravných utkáních ústeckého dorosteneckého Áčka. 

Přípravka sehrála 8. února halový turnaj v Libchavách za účasti družstev: Sokol Řetová, Pardubice, FK OEZ 
Letohrad, Sokol Libchavy, Sokol Luková. Naše výsledky: Libchavy - Řetová 1:1, Řetová - Letohrad 1:1, 
Řetová - Pardubice 2:3, Řetová – Luková 2:0. V turnaji jsme se neztratili a skončili na třetím místě. 

Mistrovské soutěže zahajují muži v sobotu 29. 3. od 15 hodin na umělé trávě v Ústí nad Orlicí proti 
místnímu Béčku. Na domácím hřišti pak o týden později v sobotu 5. 4. v 16 hodin proti Čisté, předzápas 
dorostu od 12:30 se Sloupnicí. Rozpisy utkání jsou k mání v hostinci U Čápa. 

Na shledanou v Mandli. 

ŘETOVŠTÍ HOKEJISTÉ SEZONU NEDOKONČILI 
Družstvo mužů oddílu ledního hokeje TJ Sokol Řetová v sezoně 2014/2015 nastupovalo v Oblastní lize 

ledního hokeje Ústí nad Orlicí. Ve druhé třetině soutěže pokračovalo s těmito výsledky: TJ Sokol Řetová - 
Spartak Choceň 2:13, - TJ Voděrady 3:8, - Jiskra Králíky 4:6, - Česká Třebová 1: 1, - HC Dlouhoňovice 7:4, 
- SK Žamberk 2:4. Po této části soutěže jsme stále byli na pátém místě, když jsme získali 9 bodů. Do konce 
základní části jsme chtěli naše umístění vylepšit, abychom v play-off mohli nastoupit proti relativně 
snadnějšímu soupeři. Vlivem zranění, nemocí a pracovní vytíženosti našich hráčů jsme byli nuceni odehrát 
další zápasy s minimálním počtem hráčů. Výsledky tomu samozřejmě odpovídaly: Řetová –Spartak Choceň 
4:24 (9 hráčů + brankář), - SK Žamberk 0:7 (dokonce 7 hráčů + brankář). Do dalších utkání už hrozilo, že 
rozhodčí dokonce našemu mužstvu nedovolí k utkáním nastoupit, s čímž samozřejmě souvisí kontumace 
zápasů. Proto se po dlouhém rozhodování mužstvo rozhodlo, že letošní ročník už nedokončí a odstoupilo ze 
soutěže. Je to samozřejmě obrovská ostuda klubu, ale zvolili jsme z těch špatných možností tu relativně nejlepší 
(ze sportovního i finančního hlediska). V paměti totiž stále máme odstoupení družstva TJ Sokol Semanín před 
dvěma ročníky, které odstoupilo ze soutěže vlastně ze stejného důvodu jako my – nedostatku hráčů. Je sice 
pravda, že oddíl má zaregistrovaných hráčů mnohem více, ale někteří již s hokejem skončili, a ti co si chtějí 
ještě hokej zahrát, nastupují v městských CHL v České Třebové, Chocni nebo v Lanškrouně. A to je právě ten 
problém, protože hráč, který nastoupí v městské CHL, již nesmí nastoupit v žádné soutěži spadající pod ČSLH. 
Je to podle mě nesmyslné pravidlo, ale tak to prostě je. 

A jak nakonec letošní ročník Oblastní ligy dopadl? Vítězem se stal celek HC Spartak Choceň B, který ve 
finále přehrál tým TJ Voděrady. Na 3. místě skončil IHC Česká Třebová, 4. příčku obsadil SK Žamberk, 5. TJ 
HC Dlouhoňovice a 6. TJ Jiskra Králíky. 

Oddíl ledního hokeje děkuje našim věrným fanouškům za podporu při zápasech a sponzorům za finanční 
podporu v naší činnosti. 

A jaká je budoucnost řetovského hokeje? Doufejme, že se na příští sezonu podaří rozšířit kádr, aby se letošní 
nepříjemná situace neopakovala. Pakliže se to nepodaří, oddíl uvažuje o přihlášení řetovského týmu do městské 
CHL Česká Třebová.    Za oddíl LH TJ Sokol Řetová Miroslav Provazník 
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STOLNÍ TENISTKA BÁRA KAPOUNOVÁ SE VRÁTILA Z JUNIORSKÉHO MS V ČÍNĚ 

Po dlouhých dvaceti třech hodinách cesty se domů do České republiky vrátila stolní tenistka Barbora 
Kapounová (1997, Řetůvka), která plných sedmnáct dní strávila v čínské Šanghaji. Vrátila se unavená, ale 
určitě šťastná a bohatší o mnoho nezapomenutelných vzpomínek, zkušeností a dojmů. 

Prvních deset dní reprezentovala Bára Kapounová Českou republiku na juniorském Mistrovství světa ve 
stolním tenisu. Startovala jednak v týmové soutěži, jednak v soutěži jednotlivců a mixů. V týmové soutěži 
vybojovala Bára spolu se svými spoluhráčkami z národního týmu v konkurenci dvaceti týmů z celého světa 

čtrnácté místo. V soutěži 
jednotlivců postoupila 
z kvalifikační skupiny do hlavní 
soutěže mezi nejlepších 
64 hráček. V prvním kole ji 
však vyřadila soupeřka 
z Hongkongu Yee Lok Lam, 
a to poměrem 0:4. Stejného 
výsledku dosáhla Bára i v 
soutěži smíšených párů (mixů), 
kde spolu se svým spoluhráčem 
Stanislavem Kučerou prošli 
úspěšně kvalifikačními boji, ale 
v prvním kole narazili na silný 
chorvatsko-ruský pár Filip 
Zeljko - Ekaterina Guseva a po 

výsledku 0:3 se s turnajem rozloučili. 
Po zakončení juniorského Mistrovství světa zůstala Bára Kapounová spolu se svou havířovskou 

a reprezentační spoluhráčkou Karolínou Mynářovou a trenérem Kamilem Koutným ještě jeden celý týden 
v Šanghaji. Tento čas využili k tréninku v jednom z mnoha šanghajských klubů. Mohli si tak na vlastní kůži 
vyzkoušet, jakým způsobem se v Číně trénuje a načerpat tak další zkušenosti a inspiraci do své tréninkové 
praxe. 

Přestože se Báře nepodařilo vybojovat v žádné kategorii nějaké přední umístění, již samotná účast na 
Mistrovství světa byla velkým úspěchem a korunování velmi bohatého a úspěšného roku 2014. Nadějí navíc 
zůstává i to, že o podobný, a třeba i větší úspěch se může pokusit i v roce 2015, kdy Bára stále ještě zůstává 
mezi juniorkami. 

O pocity a vzpomínky se s námi po svém návratu podělila v následujícím rozhovoru, který vznikl ještě před 
koncem roku 2014. 

ZPR: Blíží se konec roku a je již možné bilancovat. Jaký byl rok 2014 pro Báru Kapounovou? 
BK : Byl to pro mě náročný, ale skvělý rok plný úspěchů a cestovatelských zážitků. Mezi ženami jsem v první 

polovině roku dohrávala první ligu za B tým Hodonína a moje úspěšnost se pohybovala okolo 95 %. Byla jsem 
rovněž součástí hodonínského A týmu, který vyhrál titul mistryň ČR i Český pohár. Od nové sezóny nastupuji 
pravidelně v ženské extralize za klub MK Řeznovice. Úspěchem pro mě skončilo Mistrovství ČR žen, kde jsem 
spolu se svou hodonínskou spoluhráčkou Veronikou Kmeťovou vybojovala stříbrnou medaili v soutěži čtyřher. 
Mezi juniorkami jsem na jaře absolvovala sérii domácích a mezinárodních turnajů. Určitě největším zážitkem 
byly turnaje v Chile a v Argentině, odkud jsem si přivezla jednak spoustu zážitků, ale také bodů do světového 
žebříčku. Mj. jsem zde porazila Japonku Matsudaira, která patří do světové juniorské špičky. Po návratu z Jižní 
Ameriky jsem se zúčastnila juniorského mistrovství ČR, na kterém jsem si zajistila třetím místem nominaci na 
juniorské Mistrovství Evropy v italské Riva del Gardě. Tam jsem v týmové soutěži spolu se svým týmem 
dosáhla velkého úspěchu celkovým pátým místem, čímž jsme se kvalifikovali na Mistrovství světa v Číně. 
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ZPR: Účast na mistrovství světa je snem mnoha sportovců. Kam tuto účast řadíš a jak jsi spokojená se svým 
působením na MS? 

BK : Mistrovství světa v čínské Šanghaji je určitě vrcholem mé dosavadní kariéry a jsem opravdu ráda, že 
jsem se ho mohla zúčastnit. Je to úplně jiný turnaj než ostatní turnaje během roku. Sjíždějí se sem ti nejlepší 
hráči ze všech kontinentů a je to moc příjemné setkání, které má svůj zvláštní náboj. Domácí pořadatelé se 
navíc snažili, aby celý šampionát proběhl bez jakéhokoliv problému a bylo na co vzpomínat. Velkým zážitkem 
byl již zahajovací ceremoniál, který se odehrával na lodi, která se plavila kolem nasvícených mrakodrapů Nové 
Šanghaje. Moje výsledky na mistrovství hodně ovlivnila samotná příprava, protože jsem ji takřka celou 
promarodila a nemohla se na mistrovství pořádně připravit. Přesto nejsem spokojená. Nejvíc mě mrzí prohra 
v týmech s Portorikem, kdy jsme se spoluhráčkami ztratily takřka už vyhrané utkání a tím nepostoupily mezi 
nejlepších dvanáct týmů světa. Více se mi dařilo v jednotlivcích a v mixech. Tam jsem shodně skončila 
na 33.-64. místě na světě. 

ZPR: Jak budeš vzpomínat na Čínu, jaké dojmy v tobě zachovala? 
BK : Vzpomínat budu samozřejmě ráda. Měli jsme v Šanghaji dost času, abychom si prohlédli ty 

nejvýznamnější turistické památky, mj. Starou Šanghaj nebo nejmodernější mrakodrapy. Pro mě byla velkým 
zážitkem také Šanghaj v noci, kdy jsou mrakodrapy nasvíceny různobarevnými světly. Překvapilo mě, jaký 
chaos vládne v dopravě. Řidiči nerespektují žádná pravidla ani semafory, takže přes křižovatku se dostanou 
vždy první ti, kteří mají nejvíc odvahy. Do toho se plete moře chodců, cyklistů a motocyklistů. Všechno ale 
nějak funguje a nehod je minimálně.  Největší problém v Číně jsme měli s jídlem. Zvyknout si na jídlo z jejich 
ingrediencí a plné koření, to byl oříšek, stejně jako na hůlky, které jsme na začátku dostali. Naštěstí nám 
později připravili i příbory a trochu stravitelnější pokrmy. 

ZPR: Blíží se Vánoce. Jaký program budeš mít přes vánoční a novoroční svátky? 
BK : Vánoční svátky prožiju doma v Řetůvce a České Třebové se svými nejbližšími. Těším se, až si budu 

moct vychutnat vánoční atmosféru. Mezi svátky se vracím do Havířova, kde budu trénovat. Silvestra a Nový 
rok prožiju opět doma. 

ZPR: Čeká Tě nový rok 2015, co si od něj slibuješ? 
BK : Chtěla bych více proniknout do evropské špičky. Konkurence je sice veliká, ale budu makat a udělám 

pro to všechno. Ráda bych uspěla na mém posledním domácím juniorském šampionátu, cílem je samozřejmě 
zlatá medaile. Ráda bych taky uspěla na červencovém Mistrovství Evropy v Bratislavě. Doufám, že budu 
hlavně zdravá a že jsem si svůj kopec smůly vybrala už na podzim před Mistrovstvím světa. 

ZPR: Tvoje sportovní cesta začala v klubu TTC Ústí nad Orlicí. V tomto i jiných klubech hraje spoustu 
malých hráčů a hráček. Co bys jim poradila, aby si i oni mohli splnit své sny, třeba účastí na velkých turnajích 
jako jsou evropské nebo světové šampionáty? 

BK : Kdyby mi na začátku někdo řekl, že 
pojedu na juniorské mistrovství světa, tak mu 
asi neuvěřím. Ale radit mladým, to si ve svém 
věku snad ani nedovolím … (smích). Určitě 
na sobě musí tvrdě pracovat, věřit si 
a neztrácet naději, když to třeba zrovna 
nepůjde. Ideální by bylo, aby měli stejné 
podmínky, jako mají ti nejlepší hráči. Já jsem 
strašně vděčná svému tátovi, který mně tyto 
podmínky zajistil a já můžu být tam, kde jsem. 

ZPR: Poprosíme Tě i o slovo na závěr. 
BK : Blíží se konec roku, takže všem přeju 

šťastné a pokojné vánoční svátky, bohatého Ježíška a úspěšný nový rok. 
ZPR: Také my Ti jménem redakce a všech čtenářů našeho zpravodaje přejeme klidné a šťastné vánoční 

svátky, do nového roku 2015 zejména tolik potřebné zdraví, štěstí, a mnoho dalších podobných úspěchů, o které 
se s Tebou v budoucnu na našich stránkách opět rádi podělíme. 

-mk- 
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FOTBAL ZASTUPITELSTEV  
Podzim loňského roku byl pro řetovské organizátory turnaje zastupitelstev ve fotbale hodně hektický, 

fotbalový stadion byl plně využit a najít volný termín v přívratské nabité termínovce se nepodařilo, plány nám 
zhatily i podzimní volby do zastupitelstev obcí.  Proto jsme zvolili přesunutí turnaje do tělocvičny v Řetové , 
která byla po rekonstrukci opět v provozu od nového roku. Členy týmu mohli být jak zastupitelé z minulého 
volebního období, tak i noví zastupitelé. 

Turnaj se uskutečnil 19. února tohoto roku a jeho 
pravidla bylo nutné uzpůsobit prostředí tělocvičny. 
Hrálo se 2 x 20 minut, na hřišti musel každý tým 
mít jednoho zastupitele, jednu ženu a dalšího 
neregistrovaného hráče. Hrálo se s molitanovým 
míčem bez brankáře. Žádný z hráčů nesměl být 
registrovaný, vyjímku dostala pouze Řetůvka 
u ženské hráčky Denisy Kupkové. Hrálo se 
systémem každý s každým a výsledek byl jasný. 
Řetůvka přehrála oba týmy jednoznačně, a tak 
putovní pohár tentokrát opravdu putoval do 
Řetůvky, kde se zase ohřeje do dalšího podzimního 
turnaje. Na druhém místě se umístil Přívrat 
a krásné třetí místo obsadila Řetová. 

Po turnaji všichni účastníci využili zrenovované 
prostory klubovny k přátelskému posezení, doplnění spálených kalorií guláškem a uhašení žízně a doplnění 
vypocených tekutin.  Nejvíce nás potěšilo, že z hráčů nebyl nikdo zraněn a nemusel nikdo vyhledat lékařskou 
pohotovost. To už se po několik let nestalo, i když ani s těmito pravidly o bezkontaktní hru mnohdy nešlo. 
Nejlepším hráčem byl vyhodnocen Jaroslav Vaňous z Přívratu a nejlepší hráčkou Andrea Köhlerová.  

-hš- 

ZIMNÍ VÝLET NA HORNÍ MORAVU  
Zimní výlety pořádané naší obcí se staly již tradicí. V sobotu 

28. 2. 2015 měli Řetováci možnost vykonat něco pro své zdraví, 
a zdokonalit si fyzickou kondici výletem pod Kralický Sněžník na 
Horní Moravu.  

Kdo měl potřebu vylepšit si techniku na sjezdovkách případně na 
snowboardu, měl dostatek možností k realizaci na sjezdovce ve Ski 
areálu Dolní Morava. Ostatní milovníci běžeckých lyží mohli 
využít příznivých sněhových podmínek, nechat se vyvézt lanovkou 
na horu Slamník a odtud vyrazit zvolenou trasou. 

Někteří opravdu zdatní 
sportovci se nebáli 
využít místní lanovou 

dráhu a podniknout náročný výstup na vrchol Slamník vlastními 
silami. Běžkaři nejčastěji voleným cílem byla obec Stříbrnice, kde 
se v místní hospůdce mohli odměnit za vykonaný sportovní výkon. 

Celým dnem nás provázelo krásné slunečné počasí, a tak 
s pocitem příjemně prožitého dne jsme se autobusem vraceli 
k domovu. 

Velký dík patří Mirku Provazníkovi za pečlivou přípravu celé 
akce.  

      Sportu zdar, a těšíme se na další prima výlet! 
       Libor Šimek 
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NOVÝ VELITEL PŘÍVRATSKÉ JSDH 
Na post velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů v Přívratu jsem 

v březnu letošního roku jmenoval Ondřeje Voleského. Nový velitel 
jednotky nastupuje do služby obci po Romanovi Šemberovi, který 
v únoru letošního roku rezignoval na funkci z osobních důvodů a časové 
zaneprázdněnosti. 

Romanovi bych chtěl poděkovat za dosavadní práci v jednotce na 
pozici velitele a těším se na další spolupráci v jednotce, jejímž členem 
zůstává. Hlavním úkolem Ondřeje bude nadále udržovat akceschopnost 
přívratské jednotky, nastavení administrativních procesů podpory 
jednotky tak, abychom vždy splňovali požadavky dozorujících orgánů, 
a v neposlední řadě se starat o její přiměřený rozvoj. 

     Jan Stránský, starosta obce 
 

 

Z ČINNOSTI SDH ŘETŮVKA V ROCE 2014 
Na úvod trochu statistiky. Náš sbor má v současné době 20 členů. Členská základna se skládá ze 17 činných 
členů, z nichž jsou 3 ženy, zbývající část členské základny tvoří trojice zasloužilých členů.  

Z prací, které jsme zvládli v uplynulém roce v přístřešku pro vozidlo Avie se nám podařilo, hlavně díky práci 
Zdeňka Vašiny, zpevnit a zkulturnit parkovací plochu. Pro úplné splnění tohoto úkolu zbývá dokončit jen 
drobné terénní (resp. úklidové) práce. 

Další stavební činností, která je ještě před námi, je dokončení přestavby bývalé autobusové zastávky do 
podoby stánku „Baru u koně“ umístěného na hřišti na stráni, který využíváme jako výčep při pálení čarodějnic. 
V uplynulém roce jsme již některé úpravy provedli. Odstranění starého opláštění a úklid, vyřezání přebytečných 
částí konstrukce = odlehčení a přemístění konstrukce na požadované místo. Dokončit tuto akci musíme do 
30. dubna letošního roku tak, abychom mohli stánek při pálení čarodějnic již provozovat.  

V loňském roce, jako i v letech minulých, jsme se scházeli vždy první pondělí v měsíci v klubovně hasičské 
zbrojnice. Pravidelně se zúčastňujeme schůzí a dění v okrsku.  

V roce 2014 jsme uspořádali několik společenských akcí, a také jsme s organizací některých akcí pomáhali 
Obecnímu úřadu popř. jiným skupinám. Tradičně jsme uspořádali v měsíci březnu hasičský ples, který se k naší 
velké radosti těší stále velké oblibě u spoluobčanů z Řetůvky, ale i okolních obcí. Již poněkolikáté jsme v 
dubnu připravili pálení čarodějnic na velké hranici, začátkem července jsme byli nápomocni při pořádání 
soutěže chladnokrevných koní spojené s traktoriádou. Na konec prázdnin jsme připravili odpoledne plné her a 
soutěží pro děti i dospělé. A jako každý rok, tak i letos se naši bratři a sestry 5. 12. převlékli za Mikuláše, 
anděla a čerty, aby rozdávali dárky a radost dětem našich spoluobčanů. Na přípravě a konání společenských 
akcí jsme odpracovali více než 900 hodin. Samozřejmě mnoho hodin trávíme i údržbou a zvelebováním naší 
techniky důležité pro činnost výjezdové jednotky. 

Co se týče práce výjezdové jednotky, tak hlášený výjezd v roce 2014 nebyl. Vyjížděli jsme na technickou 
pomoc (celkem 3x), omývání komunikací v obci (1x). Výjezdová jednotka má v současné době 13 členů, kteří 
jsou zařazení na těchto funkcích: velitel, velitel družstva, 3x strojník, 5x řidič, 3x obsluha motorové pily a 4x 
nositel dýchací techniky. Odborná příprava probíhala v rámci naší jednotky, dále účastí na námětových 
cvičeních okrsku. První se konalo ve Sloupnici, prováděl se praktický výcvik První pomoci a vyprošťování 
osob v nepřístupném terénu druhé ve Vlčkově, výcvik v pořadové přípravě a proškolení administrativy 
výjezdové činnosti. V listopadu se všichni strojníci zúčastnili cyklického školení strojníků a na závěr roku 
proběhlo školení obsluh motorových pil. Výjezdová jednotka je plně bojeschopná. 

Bohužel nás v únoru 2015 nás navždy opustil Zdeněk Vašina, který se velkou měrou podílel na chodu našeho 
sboru i výjezdové jednotky a mnoho z výše zmíněné práce udělal právě on.  

Za SDH Řetůvka Libor Stárek 
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NA CHLUM STEZKOU KORÁBOVOU A ŘETOVSKOU 
Na úvod dnešního pojednání si připomeňme, co už víme z minula (Zpravodaj č. 4/2014) – v prosinci roku 

1935 vzešel od tehdejšího předsedy odboru E. V. Danihelovského návrh na postavení turistické chaty 
s restaurací pod budoucí rozhlednou, na pozemku vlastním a dostupném po sjízdné komunikaci na vrchol 
kopce. V prosinci roku 1937 se poprvé ve výboru KČST uvažovalo, jak nejlépe spojit budoucí chatu s městem 
také řádnou cestou pro pěší, avšak ke konkrétnímu řešení došlo, vlivem událostí všeobecných, až teprve v době 
zahájení prací na stavbě silnice (28. 3. 1938). Tehdy už byl z dřívějška pro účely elektrického vedení vykácen 
široký pruh lesa od elektrárny vzhůru k Zabitému a ten se zdál nejlépe vyhovovat všem zvažovaným 
podmínkám. Cesta měla původně začínat u Mendriku, ale vzhledem k časté podmáčenosti tohoto úseku by 
začínala u městské hájovny nad elektrárnou a odtud obloukem přes „Korábov“ přešla do „kapliček“. Kapličky 
křížové cesty by pak udávaly její směr, 
za nimi, před Starou Oustí, měla se stočit 
ke Třem bukům a v nejhořejší své části, 
v nedlouhém úseku navázat na budoucí 
silnici. Bez zajímavosti není, že již tehdy 
„další její význam bylo tu třeba uvážiti, 
totiž že se jejím zřízením zavděčíme 
i (řetovskému) dělnictvu do Ústí za prací 
docházejícímu“. 

Dne 27. srpna 1939 tak dal Klub 
souhlas s vybudováním stezky pro pěší, 
pro kterou byl přijat název „Turistická 
stezka MUDra Josefa Korába“, zkráceně 
Korábova stezka. 

 
Na Andrlův chlum „kapličkami“ 

Korábova stezka na dobové pohlednici 
Pojmenování stezky bylo dáno na vědomí městu 

(16. 10. 1939) a zároveň žádáno o souhlas, „abychom 
na ohybu nově budované silnice v místě pod Třemi 
buky, tam, kde se nová stezka bude silnice dotýkati, 
mohli zříditi přístřeší proti dešti, se třemi lavičkami, 
aby tak bylo vyhověno přáním z obecenstva, nám 
často tlumočeným, aby v partii mezi Chlumem 
a městem mohl se chodec v případě nepohody kde 
skrýti“. Mělo to být v zatáčce silnice nad zářezem do 
skály, provedení však bylo z různých důvodů 
oddalováno a pozdější stavbou chaty se věc ta dostala 
na okraj zájmu. (Obrázek je sice „vzhůru nohama“, 

ale pro představu mi připadá příhodnější. Uvnitř oblouku silnice je prostranství zvané U Staré Oustí.) 
A tak už 6. listopadu 1939 bylo započato se stavbou 1815 metrů dlouhé Korábovy stezky a 25. dubna 1940 

kolaudované. Ještě v lednu roku 1940 podal předseda ve výboru klubu návrh, aby se pokusil vybudovat její 
pokračování od budoucí chaty směrem k Řetové. I když nová stezka by jen naznačovala tento směr, neboť 
nemohla být vedena dále než na kraj lesa, protože soukromou polní cestu nebylo možné změnit na jakousi 
turistickou stezku. Žádost o subvenci na stezku „řetovskou“ byla sice schválena hned v dubnu, ale její stavbu 
kvůli dopravě materiálu oddalovala stále nedokončená silnice. Práce na 800 metrů dlouhé stezce tak byly 
zahájeny až po sv. Václavu a ještě před zámrzem dokončeny. Řetovská stezka končila na okraji lesa 
94 vykolíkovanými schody, 27. prosince byla provedena závěrečná revize stezky, v únoru 1941 kolaudované. 
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Pohlednice Andrlův chlum 
– na stezce řetovské (k „opučáku“) 
 
Závěr možná někomu vyzní 

nepatřičně, ale svědčí o tom, jak si 
tehdy dokázali vážit práce. Městský 
úřad v Ústí nad Orlicí vydal 
(5. 6. 1941) vyhlášku, že „turistická 
stezka MUDr Korába vedoucí na 
Andrlův chlum jest určena výlučně 
pro pěší, a přestupky trestají se 
pokutou do 20.- K“. Stalo se tak 
v reakci na to, že místní si na 
vozíčcích a trakařích svážejí z lesa 
dříví a pařezy, a někteří dříví po 
stezce jen smýkají a tím ji ničí. 

Miloslav Renčín 
 
Pro zvídavé: Emanuel Vladimír Danihelovský: Ústí nad Orlicí staví svoji chatu (1936-1942), Ústí nad Orlicí 1946, str. 43-47 
 

 
Obec Řetůvka přijme 

zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek na pozici: 
Dělník na úklid a údržbu obecní zeleně, lesa a komunikace v majetku obce. 

 

Požadujeme: 
- řidičské oprávnění typu ,, T ,, 

- manuální zručnost 
- časová flexibilita 

- trestní bezúhonnost 
- zdravotní způsobilost 

 

NÁSTUP IHNED 
 

Bližší informace lze získat na tel. č. 724 319 515 
 

 VÝSTAVA STAVÍME - BYDLÍME  
Stavebníci a majitelé nemovitostí mohou získat informace a nabídky pro 

své záměry na výstavbu a opravy domů na stavební výstavě Stavíme, 
Bydlíme, která se koná 8. - 9. dubna 2015 v kulturním domě 
(ul. Smetanova) v Ústí nad Orlicí. 

Je zde možné:  
• konzultovat odborné problémy se zástupci a specialisty 

stavebních a dodavatelských firem,  
• informovat se o možnostech dodávky materiálů,  

• zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie 
• získat výstavní slevy.  

Výstava je otevřena ve středu od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 17 
hodin a vstup na výstavu je zdarma. Bližší informace na www.omnis.cz.  
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Vytváříme vaše místa v síti. Zasloužíte si ta nejlepší. 

DOBRÁ SÍŤ SLAVÍ NAROZENINY ! 
 
Oslavte je s námi – rozdáváme dárky pro nové i stávající zákazníky. 
Dobrá Síť = rychlá a spolehlivá holka, která vám domů přinese jeden z nejrychlejších a cenově 
nejdostupnějších internetů v údolí Husího krku.  
Signálem již pokrývá téměř 100 % Řetové, včetně přidružené chatové oblasti Mandl. V letním období 
minulého roku navíc dokázala donést internet i do sousední Řetůvky a za necelý rok fungování zde o svých 
kvalitách přesvědčila bezmála dvě desítky zákazníků. Celkově tedy máme v obou lokalitách přes 60 
spokojených uživatelů. 
 
Narozeniny slavíme my, dárky  dostáváte vy! 
 
Plujte s námi bezpečně na divokých vlnách internetu extra rychlostí za nízkou cenu. 
Na nové zákazníky, kteří se k nám přidají v měsících dubnu – červnu, čeká skvělá odměna -  možnost být 
připojený k internetu za pouhých 50 Kč měsíčně (při rychlosti 12 Mbit/s v Řetové, 8 Mbit/s v Řetůvce), a to po 
dobu až šesti měsíců. Do této doby navíc nezapočítáváme výpovědní lhůtu vašeho dosavadního poskytovatele 
(1-3 měsíce), po tuto dobu máte připojení od nás naprosto zdarma! 
 
Jako nový zákazník, který se přidal v období duben – červen, tedy za 9 měsíců internetu u nás zaplatíte jen 
300 Kč! (což je jinak obvyklá cena pro připojení v Řetové za 1 měsíc). Máte tedy možnost výrazně ušetřit. 
Po uplynutí zmíněných 6 měsíců (plus případná výpovědní doba 1-3 měsíce, pokud k nám přecházíte od vašeho 
dosavadního poskytovatele) si sami zvolíte rychlost internetu, kterou budete chtít nadále využívat, cena služby 
se odvíjí dle našeho ceníku. 
 
Pozn: Nabízený tarif je navíc tím nejprodávanějším tarifem v Řetové. Původní cena pro Řetovou je 299 Kč měsíčně při 
rychlosti internetu 12 Mbit/s, pro Řetůvku 405 Kč měsíčně při rychlosti 8 Mbit/s.  
  
Už s námi plujete na jedné lodi? Výhody platí i pro vás! Dárek obdrží i stávající klienti. 
Po dobu akčních měsíců, tj. duben-červen, totiž dojde automaticky k navýšení rychlostí přípojek stávajících 
zákazníků, a to zcela zdarma. Po uplynutí tohoto období se rychlost vašeho internetu vrátí na svou původní 
hodnotu. 
 
Stávající zákazníci mohou dále na naší internetové TV využít službu Timeshift – možnost dívat se na 
internetovou televizi až 30 hodin zpětně. K této službě máte navíc příležitost zdarma nahrát až 40 hodin 
pořadů, nahrávání si můžete načasovat. Nabídka platí v období duben-srpen. Od září bude služba zpoplatněna 
dle aktuálního ceníku. Se službou Timeshift se nemusíte bát, že nestihnete nebo zaspíte svůj oblíbený pořad či 
film. 
 
Výhody pro stávající klienty ještě nekončí. Využijte v měsících květen-červenec službu SmartTV  – na 
internetovou televizi se během těchto měsíců můžete dívat i na svých domácích chytrých televizích. Standardně 
lze internetovou TV sledovat pouze přes počítač. Od září bude služba opět zpoplatněna dle aktuálního ceníku. 
Současně také oficiálně spouštíme nový tarif  pro chataře nejen z oblasti Mandlu. Už žádné placení za internet 
za celý rok kvůli t řem měsícům strávených v létě na chatě. Už žádný nespolehlivý mobilní internet. Podrobnosti 
naleznete na našich webových stránkách. 
Plaťte za služby, které skutečně využijete. Neplaťte zbytečně navíc a za ušetřené peníze si raději užijte pořádné 
letní grilování. 

Petr Stránský, 605 864 304, info@dobrasit.cz, www.dobrasit.cz 
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SO 25. DUBNA       JARNÍ VYJÍŽĎKA   +   PŘÍVRATSKÝ PÁLENKOVÝ KOŠT  
Dobrý den vážení přátelé. 

Dovoluji si Vás touto cestou co nejsrdečněji pozvat na 2. ročník Přívratského pálenkového koštu, 
který se koná na obecním statku U Kubů v sobotu 25. dubna 2015 od 15 hodin. 

Souběžně probíhající akcí pak bude již od 11 hodin 3. ročník jarní vyjížďky na koních, 
samozřejmostí další dobré občerstvení a hudba. 

Věřím, že mé pozvání přijmete a společně strávíme na statku příjemné chvilky u dobré kořaličky. 
S přáním pevného zdraví Jarda Vencl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIVADLO VICENA V ŘETOVÉ 
Dne 11.4.2015 od 19:30 zavítá do Řetové ústecký divadelní spolek Vicena s hrou Madam Colombová 

zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant?  - detektivní komedií točící se okolo ukradeného diamantu.   
Lord Ham-milk-ton zakoupí do své sbírky maličkostí vzácný diamant zvaný Růžový ptakopysk, který je však 

následujícího dne překvapivě odcizen. Na základě tohoto zjištění se rozhodne spolu se svým komorníkem 
Jamesem sezvat na své anglické panství všechny věhlasné detektivy. Přes hojný počet rozeslaných emajlů se 

vrátí pouze jediná kladná odpověď od poručíka Colomba, z kterého se po 
příjezdu vyklube jeho žena Margaret. Madam Colombová pátrá, kde se dá, 
vyslýchá všechny podezřelé a vyhodnocuje jednotlivé důkazy. Pátrání 
komplikuje pouze fakt, že jeden z podezřelých diamant skutečně ukradl, další 
dva se jen domnívají, že ho ukradli, a ostatní nemají vůbec žádné alibi. Nebyla 
by to ovšem madam Colombová, kdyby jí to zmátlo. 

Předpremiéru mělo představení v Říčkách v listopadu loňského roku 
a následně premiéru v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí. 

Vstupné bude symbolické 50 Kč, děti zdarma. 
Na večer plný legrace Vás zvou pořadatelé – kulturní komise Obce Řetová 
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České Republiky. Tisk: Grantis Ústí nad Orlicí. Náklad 550 výtisků. 

 PŘÍVRAT 

10.4.   Pá 
Základy první pomoci – přednáška a praktické ukázky profesionálního záchranáře 
sál U Coufalů od 17.30 hodin 

10.4.   Pá Hudlání – živá hudba + kulinářská specialita – plněné bramboráky, hospoda U Coufalů od 20 h 

12.4.   Ne 
Ukliďme Česko – úklid Zacharovce a Mrázovce. Sraz dobrovolníků v 9,00 u Obecního úřadu. 
V případě špatného počasí bude úklid přesunut na jiný termín. více na www.uklidmecesko.cz 

25.4.   So 
Jarní vyjí žďka – 3. ročník setkání jezdců a koní od 11h na statku U Kubů. Průvod obcí, 
společná vyjížďka, soutěže. Dále Vás co nejsrdečněji zveme na 2. Přívratský pálenkový košt 
od 15h rovněž na statku. Večerní posezení od 19h. 

30.4.   Čt Pálení čarodějnic  za prodejnou od 18 hodin. 

  2.5.   So 
17. ročník Hudebního festivalu Antonína Bennewitze 
Koncert smíšeného pěveckého sboru BENDL  Česká Třebová 
a jeho hosta, sál u Coufalů od 19 hodin, vstupné dobrovolné. 

16.5.   So O pohár krále Miroslava -soutěž mladých hasičů, prezentace od 9h 

20.6.   
So 

PRES-FEST 
3. ročník multižánrového minifestivalu 
přírodní areál na Presích od 16.00h 
vystoupí: MORČATA NA ÚTĚKU  -  PRAGUE CONSPIRACY  -   
HAND GRENADE  -  WASABI  -  SUNDAY JAM 
zábavu hraje FERNET ŠOK 
www.privrat.cz       www.facebook.com/presfest 

27.6.   So Myslivecká bašta- statek U Kubů od 11 hodin 

 ŘETOVÁ 

11.4.    So 
Madam Colombová zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant? - divadelní hra spolku Vicena,  
kinosál v 19:30 

10.5.    So Čarodějnice nanečisto na hřišti u tělocvičny, od 14 hodin skákací hrad a jiné atrakce zajištěny. 

květen Pochod okolo Řetové 
30.5.    So Dětský den 

20.6.    So Turistický pochod na horách - bude upřesněno 

4.7.    So Memoriál Standy Sedláčka - turnaj v malé kopané (5+1) v Mandli, přihlášky na tel.: 731487994 

 ŘETŮVKA 
18.4.   So Pyžamová párty pro děti  od 15 hod 
18.4.   So Pyžamová párty pro dospělé od 19 hod 
25.4.   So Společné posezení seniorů obcí Řetůvka, Řetová a Přívrat  od 15 hod 
30.4.   St Pálení čarodějnic  od 19 hod 
23.5.  So Dopravní den pro děti  - čas a místo bude upřesněno 
červen Dětský den - termín bude upřesněn 

20.6.    So Řetůvský pedál  od 7 hod 
4.7.     So Soutěž chladnokrevných koní a traktoriáda  od 9 hod 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 
V prvním čtvrtletí roku 2015 se v Řetové Miloslavě Večeřové a Otakaru Hanouskovi narodil syn Václav. 

V Řetůvce se manželům Kateřině a Liboru Stárkovým narodil syn Bohuslav a manželům Markétě a Zdeňkovi 
Štantejským se narodil syn Václav. 

VÝROČÍ 
Paní Drahoslava Müllerová z Řetové oslavila 

krásné 90. narozeniny 
Kulturní komise spolu se starostkou obce jí byla 

popřát hodně zdraví a životního optimismu do dalších 
let. Vzhledem k vitalitě jubilantky jsme prožili krásný 
večer povídáním o obci a časech, jak tomu bylo dříve. 
Bylo to povídání zajímavé, a tak večer utekl rychle. 

Ještě jednou přejeme do dalších let stále neutuchající 
životní elán a jasnou mysl, kterou by mohli závidět 
mnozí o generaci mladší.    
    Hana Šafářová 

 
 
V prvním čtvrtletí roku 2015oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60 let paní Markéta Světlíková ze Řetové 
 paní Anna Hanušová ze Řetůvky 
 pan Stanislav Vaňous z Přívratu 
 pan Ervin Wacník z Přívratu 
 pan Josef Doleček z Přívratu 
 paní Marcela Vaňousová z Přívratu 
 paní Jana Kovářová z Přívratu 
 
65 let  paní Marie Filipová ze Řetové 
 pan Klement Holý ze Řetové 
 pan Jiří Kovář ze Řetové 
 pan Jiří Kapoun ze Řetové 
 
70 let pan Miloslav Renčín ze Řetové 
 paní Olga Vašátková ze Řetové 
 pan Pavel Bucháček ze Řetové 
 pan Miroslav Kovář ze Řetůvky 
 paní Jiřina Kmentová ze Řetůvky 
 paní Jana Štantejská ze Řetůvky 
 
75 let paní Jaroslava Provazníková ze Řetové 
 pan Ladislav Kolář ze Řetové 

80 let paní Marie Pirklová ze Řetové 
 paní Marie Vavřínová ze Řetůvky 
 
81 let paní Marie Nespěšná z Přívratu 
 
82 let paní Alena Pávková z Řetůvky 
 pan Milan Dostál ze Řetové 
 
83 let pan Jan Novák z Řetůvky 
 
84 let paní Oluše Nováková z Řetůvky 
 pan Jindřich Šimek ze Řetové 
  
85 let paní Aloisie Beranová ze Řetové 
 paní Zdenka Kmoníčková z Přívratu 
 
87 let paní Marie Veselá z Přívratu 
 paní Dobroslava Sychrová z Řetůvky 
 
88 let paní Vlasta Jansová ze Řetové  
  
90 let paní Drahoslava Müllerová ze Řetové 
 
 Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 
V prvním čtvrtletí roku 2015 nás navždy opustili pan Zdeněk Štantejský, paní Anna Zoblová a pan Zdeněk 

Vašina ze Řetůvky, pan Martin Vavřín a pan František Jansa ze Řetové. 
 Čest jejich památce! 



 

 

 V sobotu 24. ledna jsme se v Přívratu za hojné 

návštěvy rozloučili s lípou u Horního rybníku. 

 

Večer před touto akcí hrála v hostinci 

U Coufalů cimbálová muzika Lasička band 

z Uherského Hradiště, a hrála ke zpěvu, a hrála 

pro radost až do rána. 


