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Šťastnou jízdu rokem 2016 
    Vám přeje 

           redakční rada Zpravodaje. 
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      Vážení spoluobčané, 
byť příroda ještě neukázala svou typicky zimní tvář, nadešel advent, který jsme 

společně tradičně přivítali při rozsvěcení stromu. To je první signál blížících se 
vánočních svátků. Mnohé hospodyňky začínají péct vánoční cukroví, řidiči už snad 
všichni přezuli své plechové miláčky, a tak v průběhu dlouhých večerů máme více času 
přemýšlet, co se vydařilo. 

O tom je jiný článek. Zde bych chtěla poděkovat zastupitelům za podporu naší 
společné práce účastí na častých zasedáních, která v tomto roce byla vždy, když bylo potřeba rozhodovat o 
důležitých věcech. A v první řadě mému místostarostovi Petru Bohunkovi, který se se mnou zúčastňoval všech 
důležitých kontrolních dnů na stavbách. Ale i firmě Stavitelství Jokeš za poctivě odvedenou práci na stavbách 
v Řetové a firmě TEZA s.r.o. za vzorný stavební dozor. 

Děkuji i všem ochotným trenérům naší mládeže – fotbalistů, tenistů i hasičů, všem spolkům a jejich 
pomocníkům, kteří dělají akce nebo pomáhají obci při akcích, tráví víkendy na fotbalovém hřišti nebo jezdí na 
zápasy. To vše dělá bohatší život v naší obci a jejich práce si moc vážím. Mám radost, že se škola a nyní 
i školka aktivně zapojuje do života v naší obci a jejich vystoupení jsou krásná. To ocenili všichni, kdo přišli 
rozsvítit vánoční strom s námi. Je vidět, že učitelky berou svou práci jako poslání a radost a to mne obzvlášť 
těší. 

Chtěla bych popřát všem hezké svátky vánoční v kruhu svých blízkých a do nového roku pevné zdraví, štěstí, 
pohodu a klid. Chovejme se v novém roce tak, jak bychom chtěli, aby se lidé chovali k nám, a bude svět hned 
veselejší. To je moje neskromné přání všem. 

Ing. Hana Šafářová, starostka Řetové 
 

       Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce Přívrat, popřál příjemné prožití 

vánočních svátků a veselého Silvestra. 
Do nového roku 2016 přeji všem sousedům, přátelům a známým, aby se Vám vše špatné a zlé vyhýbalo 

a drželo se Vás pevné zdraví a štěstí. Přeji nám všem, abychom měli dost sil a vůle k dobrému a šťastnému 
životu, k dosažení vytčených cílů a splnění, alespoň některých, tajných přání a nadějí. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se v uplynulém roce podíleli na kulturním a společenském životě 
v naší obci a pomáhali jej organizovat a zajišťovat. 

   Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje 
                   Ing. Jan Stránský, starosta obce Přívrat 

 

       Vážení spoluobčané, 
Vánoce jsou dobrým časem k bilancování. V našich životech se střídají světlé i stinné chvíle. Je tradicí, že si 

s příchodem nového roku přejeme vzájemně to nejlepší a nejdůležitější - zdraví, spokojenost, osobní pohodu 
a úspěch v každodenním životě. Proto tedy: hodně zdraví, spokojenosti v rodinách i osobním životě a radosti 
prožívané v každém dnu nového roku 2016.  

Chtěla bych se ale ještě trochu pozastavit. Jsme obklopeni společností, povinnostmi, tisíci různými faktory, 
které nemůžeme ovlivnit. Vidíme, jak se vytrácí morální hodnoty, lidé často myslí jenom sami na sebe, nebo 
na svoji kariéru. Každý z nás však může volit své chování a přístup k životu, můžeme řídit vzájemné vztahy 
mezi sebou v rodinách, mezi známými a přáteli, mezi sebou navzájem. 

Nejdříve bych ráda popřála těm nejmenším hodně dárků a úsměvů nejen vlastních, ale také na tvářích 
rodičů. Vždyť Vánoce jsou podle mne nejkrásnější svátky především pro naše nejmladší. Není nic hezčího, než 
bezelstně se radující dítě s nádherně zářícíma očima před osvětleným stromečkem plným krásně zabalených 
dárků.  

Těm starším, kteří už nevěří, že dárky přinesl Ježíšek, chci popřát hlavně hodně dobrých přátel, na které se 
mohou vždy spolehnout, a připomenout jim, že u dárků nerozhoduje cena, ale s jakou láskou nám jsou 
předávány. 

Všem dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, neboť jsme to právě my, na kom vytvoření krásné 
vánoční atmosféry závisí nejvíce. Proto při tomto předvánočním shonu nezapomeňme na rodinu a blízké. 

Věnujme v tento čas i vzpomínku těm, co již nejsou mezi námi a zároveň nezapomeňme na ty, kteří jsou sami.  
Přeji nám všem, abychom v Řetůvce budovali prostředí vzájemného porozumění a tolerance. Prostředí 

vzájemné úcty a pochopení. Abychom byli úspěšní při zvelebování naší malé obce a zvládli jsme vše, jak jsme 
si naplánovali. Přispějme všichni k tomu, aby byl rok 2016 rokem ještě lepším než ten minulý. 

                                                                                                     Radka Hudcová, starostka obce Řetůvky 
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ŘETOVÁ V ROCE 2015 
Rok 2015 byl v Řetové hektický díky dotacím, které se pro obec podařilo získat. Díky nim se podařilo 

úspěšně dokončit rekonstrukci a slavnostně otevřít tělocvičnu pro radost všech, kteří mají pohyb pod kůží. 
A snad pouze v létě jsou dny, kdy ji nikdo nevyužívá, což je radostné konstatování. V první polovině roku 
ještě došlo i na úpravy okolí tělocvičny, před vchodem je parkoviště pro návštěvníky a až parkové úpravy 
a vysazení třech lip byly tou pověstnou třešničkou na dortu. Při pořádání venkovních akcí je možnost využívat 
sociální zařízení bez otevírání tělocvičny, zázemí zde našly i obecní lavičky a stánky, což zase ocení 
pořadatelé akcí. 

Na jaře také byly provedeny parkové úpravy v okolí kostela po vykácení přerostlých smrků. Kostel tím 
vynikl a z původního starého hřbitova byly ponechány jen nepoškozené náhrobky. Vysázené stromy 
a kultivovaný trávník tak rozšířil krásnou úpravu hřbitova, kterou obdivují všichni návštěvníci.  

Další velkou investicí byla výstavba sběrného dvora v Řetové, který byl 16. října slavnostně otevřen. Nebyla 
to malá investice ani pro obec, ale její význam bude doceňován ještě dlouhá léta. Konečně máme šanci třídit 
odpad a pevně věřím, že nám v tom obyvatelé také pomohou a nebude docházet k nárůstu poplatků za 
likvidaci odpadů, protože jedině důsledným tříděním tohoto lze docílit. Bylo zde také vytvořeno zázemí pro 
obec a práci obecních zaměstnanců, které tolik chybělo.  

Obec také získala dotaci a nakoupila novou Multikáru s několika kontejnery a štěpkovačem, čímž se 
rozšířila možnost likvidace bioodpadu pro obec i občany. V současné době je původní Magma prodávána, 
z čehož máme také radost. Dva automobily pro obec byly zbytečné a pevně jsme věřili, že se prodat podaří. 

Poslední velkou letošní investicí byla rekonstrukce základní školy, jejíž provoz byl drahý a neefektivní. Díky 
získané dotaci se podařilo budovu zateplit zevnitř i vnější fasádu a instalovat tepelné čerpadlo a ústřední 
vytápění. Při rekonstrukci na nás vyskočily další problémy se střechou a stropními trámy. Stavební firma ale 
přistupovala k problémům poctivě, a tak nás může hřát pocit, že je budova nyní v pořádku a děti i učitelé 
konečně mají příjemně teplo.  

Přes ruch stavební se podařilo zorganizovat všechny tradiční řetovské akce a zorganizovat dvě akce další – 
cyklovýlet a turnaj v líném tenise. Nové zastupitelstvo se k vyšší pracovní zátěži postavilo čelem, za což všem 
moc děkuji. Snažili jsme se všechny problémy se stavbami řešit průběžně, konstruktivně a tak, aby 
do budoucna stavby dlouho sloužily bez nutnosti dalších investic.      -hš- 

ZHODNOCENÍ ROKU 2015 V PŘÍVRATU 
Na výroční veřejné schůzi zastupitelstva obce Přívrat 27. listopadu 2015 zhodnotil starosta uplynulý rok. 

Zde přinášíme výtah z tohoto hodnocení. 
• Poplatky za popelnice se v roce 2016 nemění. Obec doplácí už jen 65,- Kč na každého obyvatele. 
• V roce 2015 obec Přívrat dosáhla na celkové dotace ve výši 2 355 166 Kč, což je 52% nárůst k obecnímu 

rozpočtu. Dotace plynuly od státu, Evropské Unie i Pardubického kraje. 
• Na rok 2016 je naplánováno 34 akcí. Přibylo otvírání studánek v katastru pro děti. 
• Vodohospodářství - rekonstrukce části hlavníku. Podpora výstavby domovních ČOV na rok 2016. 
• Statek u Kubů - investice do podkroví v hodnotě cca 300.000,- Kč (66% z grantu podpory cestovního ruchu 

Pardubického kraje, klíčová byla brigádnická pomoc) 
• Výměna střechy na stodole - havarijní stav (zatékání, shnilé 

trámy). Investice 280 tis., z toho dotace 100 tis. 
• Obec zaměstnává 10 zaměstnanců, 9 z nich je dotačně kryto. 
• Místo pro koncentraci a třídění odpadů – investice 2,14 mil. Kč 

(z toho dotace 850 tis. Kč), plánovaný bezobslužný provoz, 
nové kontejnery. Předpokládané spuštění na jaře 2016. 

• Nový úsek veřejného osvětlení na západním záhumení. 
• Obec - zákaz podomního prodeje, změna nájemce hospody. 
• Jmenován nový velitel výjezdové jednotky hasičů Ondřej 

Voleský. V roce 2016 bude obec investovat do vybavení 
jednotky.  
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PŘÍVRATSKÝ SMS INFORMAČNÍ SYSTÉM 
Obec již přes rok využívá, a myslím si, že dosti úspěšně a efektivně, k informování občanů o událostech 

v obci systém, který rozesílá SMS zprávy a alternativně i emaily. Naším dlouhodobým záměrem je utlumit do 
budoucnosti, v míře co největší a možné, roznášení letáčků. Rád bych tedy požádal občany, aby pokud již tak 
neučinili, dodali své mobilní nebo emailové kontakty na obecní úřad (emailem, SMS-kou, nebo osobně). 
V počtu obsluhovaných kontaktů nemáme omezení, proto ideálním budoucím stavem je vytvoření báze čísel 
na opravdu všechny naše obyvatele. Znamená to tedy, že v systému může mít číslo opravdu každý obyvatel 
Přívratu bez omezení – přeneseně řečeno, každý člen rodiny, včetně dětí.    Jan Stránský 

REKONSTRUKCE VODOVODU V PŘÍVRATU 
Nedalo se to přehlédnout. Od října se v naší obci pohybovala těžká technika, která 

pracovala na výměně prakticky půlky páteře vodovodního řadu, který byl nejvíce zarostlý 
a kapacitně již nedostačoval. Výměna probíhala od křižovatky pod bytovkou, až na 
křižovatku u zastávky. Původní termín začátku prací byl směrován na konec prázdnin, ale 
hlavně kvůli bezpečnosti návštěvníků našich dvou klíčových kulturních akcí, jsme se 
servisní společností a zhotovitelem dohodli posun termínu. Omezení, které stavba asi 
dva měsíce představovala, jsme se spolu se zhotoviteli snažili koordinovaně 
minimalizovat. Nicméně blátu na botách, autech nebo komplikovanějšímu přístupu na 
obecní úřad se prostě vyhnout nedalo. Z důvodu komplikovaného terénu jsme upustili i od 

slibované výsadby nové lípy, kterou jsme plánovali na podzim tohoto roku. Lípu sadíme v roce 2016, a to opět 
společně. Děkuji vám všem za pochopení.        Jan Stránský 

NOVÝ PROVOZOVATEL OBECNÍHO HOSTINCE V PŘÍVRATU 
Na základě výsledku výběrového řízení na pronájem obecního hostince Vám mohu zde sdělit, že novým 

provozovatelem se od 1. 1. 2016 stává Václav Kaplan. Po novoročním předání a drobných „úvodních“ 
úpravách, které budou trvat v novém roce cca jeden týden, plánuje nový provozovatel poprvé otevřít 
provozovnu v pátek 8. 1. 2016. Snad ten týden bez naší hospody ve zdraví přežijeme.  Jan Stránský 

STATEK U KUBŮ MÁ ZA SEBOU DALŠÍ ÚSP ĚŠNÝ ROK 
Díky přívratským dobrovolníkům bylo zrekonstruováno podkroví, čímž se zvýšila kapacita o dvanáct lůžek. 

V měsíci červnu tyto prostory využily děti ze ZŠ Habrmanova Česká Třebová k týdennímu pobytu „Škola 
v přírodě“. Dětem jsme zajistili zázemí včetně celodenního stravování. Byl pro ně připraven program 
v ZD Sloupnice, vyjížďka na koních v Přívratě, zábavné odpoledne v Pinguin parku. Místní dobrovolní hasiči 
děti seznámili s hasičským sportem, předvedli jim ukázku požárního útoku, který si děti mohly i sami 
vyzkoušet. Tímto bychom chtěli všem zúčastněným poděkovat za vstřícnost a ochotu. Personál statku se 
s dětmi rozloučil v podobě pohádkových postav na večerní stezce, kde děti plnily různé úkoly. V cíli obdržely 
za statečnost pamětní list a medaili se znakem „ Statek U Kubů“.  Děti odjížděly spokojené a plné zážitků. 

Letní sezóna se také vydařila. Celé prázdniny u nás byly ubytovány převážně rodiny s dětmi z různých koutů 
České republiky. Někteří návštěvníci se k nám vrátili již poněkolikáté.  

Během roku se u nás konalo i několik společenských akcí, např. zimní stanování, koňská vyjížďka, 
myslivecká bašta a již tradiční sousedské posezení. Náš statek se stal vyhledávaným pro rodinné oslavy, 
svatby, třídní srazy… 

Těší nás spokojenost návštěvníků a budeme se i nadále snažit co nejlépe uspokojit jejich požadavky a přání. 
Můžete nás navštívit na nových webových stránkách s virtuální prohlídkou www.statekukubu.cz 

AMALTHEA DĚKUJE  
Ve dnech 2. 10. až 4. 10. pořádala organizace Amalthea víkendový pobyt pro děti z pěstounských rodin. 

Tradičně jsme využili velmi dobře nastavené spolupráce se statkem U Kubů v Přívratu, kde jsme byli s dětmi 
ubytovaní. Rádi bychom touto cestou poděkovali zaměstnancům statku za jejich velice vstřícný přístup 
a přátelsky nastavené služby. 

Dále bychom chtěli poděkovat Zemědělskému družstvu Sloupnice za zajištění stravy po celou dobu trvání 
víkendového pobytu. Jejich velice ochotný přístup umožňuje i dětem s různými překážkami ve stravování mít 
zajištěnou plnohodnotnou stravu po celou dobu pobytu.      Za celý tým organizace Amalthea Bc. Petra Říhová 
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TRIČKOMÁNIE NA STATKU  
Jako každý rok se sešly maminky s dětmi 

ve dnech 23.-25. listopadu na akci Tvoření na 
statku, kterou nám každý rok pomáhá uspořádat 
Obecní úřad, za což mu velice děkujeme. Když 
se v loňském roce po „Tvoření s Fimem“ 
maminky ptaly, co plánuji na další rok, tak jsem 
ještě nevěděla, co mě zrovna popadne za tvořící 
mánii. Letos jsem vybrala zdobení triček 
různými technikami a po domluvě s ostatními 
jsem se rozhodla uspořádat tvořivý víkend 
s touto tématikou. V pátek tvořily samotné 
maminky technikou „tupování“ na téma mandaly 
a myslím, že si vytvořily velice zajímavé kousky 
do svých šatníků, a některé dokonce 
nezapomněly ani na své drahé polovičky. V sobotu už přišly naše milé dětičky a vytvářely se další povedené 
kousky, tentokrát technikou textilní inkousty a razítkování. Tvořilo se od rána do večera, a myslím si, že si 

děti celý den užily a že byly se svými výtvory i spokojené. Musím všechny 
pochválit, všichni byli moc šikovní a žádné tričko nešlo „do koše“, opravdu 
se všem výtvory moc povedly. V neděli se už netvořilo, pouze se odpočívalo, 
uklízelo a pak vyrazilo na zdravotní vycházku spojenou s obědem na Hrádek.  

Vzhledem k tomu, že o tvoření měly zájem i další obyvatelky nejen 
Přívratu, po dohodě byly naplánovány další tři dílničky, tentokráte ve třídě 
nad Obecním úřadem – dospělí ve dnech 19. 11. na téma mandaly, 3. 12. na 
téma zdobení (razítkování) tmavého textilu a děti v sobotu dopoledne 5. 12. 
na téma textilní inkousty a razítka. 

Jsem moc ráda, že se všem tvoření líbilo a že si ho všichni náležitě užili, 
a doufám, že je brzy uvidíme v nových „designových“ kouscích kráčet nejen po obci. 

Tak snad zase za rok s nějakou novou výtvarnou technikou na statku Ahoj.   -mbf- 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015 SDH PŘÍVRAT 
Dovolte mi, abych velmi krátce shrnul činnost našeho sboru, který trochu potichu slavil 125. výročí svého 

založení. Tak jako naši předchůdci, i my se snažíme každý rok podílet se na kulturním dění v naší obci. Ten 
letošní nebyl výjimkou. Pořádali jsme dvanáct společensko-kulturních akcí. Mimo to jsme se zapojili 
do projektu Přívratský advent, který měl v letošním roce v obci premiéru a hlavním organizátorem byl Obecní 
úřad. 

U sboru pracují dvě soutěžní družstva mladých hasičů, které soutěžily v Ústeckoorlické lize. Jejich výkony 
byly jako na houpačce, jednou na bedně, jednou hluboko v poli poražených. Družstvo mužů letos jezdilo 
Svitavskou ligu. U družstva je vidět dobrá práce „předáka“ Ondry Voleského, protože výkony, a tím pádem 
i časy, mají stoupající, respektive klesající tendenci. 

Mohl bych se tu sáhodlouze rozepisovat a podrobně popisovat vše, co sbor v daném roce dělal. Ale proč, 
všichni to víme. 

Pro mě má tento článek jiný význam. Končí další rok společné práce. Práce, kterou oceňují v širokém okolí. 
A já Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu, upřímně děkuji. 

Vám všem a samozřejmě i ostatním přeji krásný a šťastný nový rok. 
Petr Štangler, starosta SDH Přívrat 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ V ŘETOVÉ 
Setkání řetovských důchodců se letos uskutečnilo 7. listopadu v kinosále v Řetové. Na začátek vystoupily 

děti ze základní i mateřské školy a potěšili nás všechny krásným vystoupením. O pohoštění se postaraly 
kuchařky ze základní školy, gulášek byl výborný a o hudební doprovod se letos postaralo STUDIO MIX 
z Libchav. S obsluhou pomohla kulturní komise spolu s ochotnými dětmi, za což jim patří poděkování. 
A soudě podle toho, že poslední početná skupina odcházela ze sálu v dobré náladě v pozdních hodinách, šlo 
o akci vydařenou.             -hš- 
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Š k o l a  v  Ř e t o v é  
V letošním roce jsme se rozhodly v ZŠ vyzkoušet novou předvánoční akci a zajímalo nás, 

co na ni říkali naši školáci. 
 

Váno ční  
      d í ln i čky  

Dne 9. 12. 2015 jsme měli ve škole 
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY, a to 3. a 4. 
vyučovací hodinu. Bylo šest dílniček, 
mohli jsme si např. vyrobit sovičku 
z papíru, vánoční přání s obálkou a se 
jmenovkou, mramorovanou svíčku 
a nalepit si např. vločku nebo 
sněhuláka, CD a na to svíčičku 
a pomalovat, jak jsme chtěli. Vyrobili 
jsme si také notes, který jsme si mohli 
orazítkovat. Na závěr jsme si udělali 
hvězdičku do květináče. Moc mě to 
bavilo a dnes to bude i pro rodiče. Já už 
se moc a moc těším. 

Helena Vaisová, žákyně 5. ročníku 
 

Dne 9. 12. 2015 jsme se první dvě hodiny učili. Potom jsme šli do svých tříd a tam jsme se rozhodli, kam 
půjdeme nejdřív (já jsem šel nejdřív do první třídy a tam jsem vyráběl svícen, svíčku a blok). Po výrobě jsem 
šel do prostřední třídy. Tam se vyrábělo přání a jmenovka a ještě se tam vyráběla sovička, kterou jsem nestihl. 
V naší třídě se vyráběly hrnečky s čajem, krabička a zápich do květináče. Nejvíc se mi líbila výroba přání. 
Za ty dvě hodiny jsem si vyrobil svícen, svíčku, blok, přání, jmenovku, hrneček, krabičku, zápich do 
květináče. Moc se mi to líbilo.     Vojtěch Štantejský, žák 5. ročníku 

 

Dne 9. 12. 2015 jsme se první dvě hodinu učili a pak 3. a 4. hodinu jsme šli vyrábět. Bylo šest stanovišť. 
V každé třídě byla dvě stanoviště. V první třídě byla paní ředitelka s paní asistentkou, ve druhé třídě byla paní 
učitelka Burešová a paní vychovatelka a ve třetí třídě byla paní učitelka Esserová a Jarošová. Vyráběli jsme 
spoustu pěkných věcí – např. zápich, hrníček, krabičku, sovičku, svícen, blok…  

  Bylo to super!!!               Tomáš Chadima, žák 5. ročníku 
 

Ve škole máme různé akce, ale tahle se opravdu povedla. Moc se mi to líbilo. Chtěla 
bych, aby se to opakovalo. Dělali jsme sovu, obálku, přání, jmenovku, hrneček, krabičku, 
zápich se třpytkami, svíčku, svícen, bloček.              Adéla Hanousková, žákyně 4. ročníku 

 

Jsme rády, že se Vánoční dílničky líbily a vydařily.  
 

Milý Ježíšku, 
přeji si – tričko, kalhoty, kosmetický kufr, nový mobil, lego, památník, knížky, 

obojživelné auto, mikroskop, samolepky, kapsu na mobil, brankářský dres, stavebnici, 
kovové struny a ladičku, figurky na betlém, dobrý kondicionér, notebook, moderní 

oblečení, živého pejska, škrabátko, lovce duchů, X box, lego nákladní vlak, mimoně, monopoly, koloběžku, 
sluchátka, vidět tě a také si přeji, ať jsme všichni zdraví. 

… a za to všechno Ti slibuji, že – budu doma pomáhat, budu číst a budu se trošku učit, budu moc hodný/á, 
nebudu lhát a zlobit sourozence, víc uklízet, nebudu odflakovat učení, polepším se v matematice a v češtině, 
budu se víc učit angličtinu a nebudu zlobit, pokusím se polepšit a nebudu křičet na rodiče, slibuju, že nikdy 
nebudu nikoho z rodiny odmítat, nebudu hnusný na rodiče.                                          žáci 4. a 5. ročníku 

 
 
 
 

Všem čtenářům přejeme klidné a příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2016 
mnoho zdraví, porozumění, klidu, pohody, radosti a spokojenosti  

                                                                          děti, žáci a zaměstnanci školy 
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ZÁPIS DĚTÍ do 1. ročníku 
 

Milí budoucí prvňáci, vážení rodiče, 
 

v pátek 15. ledna 2016 se bude konat od 8.30 
do 11.30 a od 12 do 16 hodin 

zápis dětí do prvního ročníku v Základní škole v Řetové. 
Na všechny se těší paní učitelky 
 

V případě domluvení náhradního termínu z vážných důvodů nás prosím 
kontaktujte na telefonním čísle 602 113 182. 

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, vyplněný dotazník a žádost 
o přijetí dít ěte. 

 
 

MŠ ŘETOVÁ DĚKUJE FIRMĚ "MARTIN VOJTA- VOJTA GROUP" ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZA HRAČKY 
A JINÉ POMŮCKY PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ, 

KTERÉ BYLY DĚTEM VĚNOVÁNY SPONZORSKÝM DAREM. 
s poděkováním Petra Keprtová, DiS. 

 

 
 

 

AGROENVIROMENTÁLNÍ KROUŽEK ŘETOVÁ 
ZD Sloupnice zajistilo ve spolupráci se základními školami ve 

svém obvodu agroenvironmentální kroužky pro děti v rámci 
osvětového projektu Zemědělského svazu ČR „Zemědělství žije!“.  

Těžko vyslovitelný název kroužku může být zavádějící. Cílem 
projektu je upozornit žáky na nepostradatelnou úlohu zemědělství 
a přírody pro život a společnost. Chceme informovat děti a mladé 
lidi o důležitosti a nenahraditelnosti zemědělství a ukázat, jaké ve 
skutečnosti je, co všechno obnáší práce farmáře, jak vznikají 
potraviny a kdo a jak se stará o naši krajinu. Žáci získají přehled 
o celém zemědělském sektoru – živočišné a rostlinné výrobě, mechanizaci, potravinářství, ale i o ochraně 
životního prostředí, úloze vody a půdy i potravním řetězci. 

Kroužek v Řetové navštěvuje 24 žáků. Výuka probíhá 
formou teoretickou v zázemí školy a také formou praktickou, 
kdy se děti podívají do provozu a mohou tak zblízka vidět 
chov hospodářských zvířat, potřebnou techniku nebo 
pěstované plodiny. 

Dne 12. 11. 2015 jsme v rámci kroužku navštívili mléčnou 
farmu v Řetové. Děti měly možnost prohlédnout si ustájení 
krav, jalovic a telat. S velkým zájmem pozorovaly, jak pracuje 
robot na dojení mléka nebo vyhrnovač kejdy. Největším 
zážitkem však bylo, když jedno malé tele vyskočilo z boudy 
a vydalo se na cestu ven z kravína. Za pomoci ošetřovatele se 
ho ale podařilo zahnat a zavřít zpět do boudy.  

Ti, kteří chtěli, se svezli v traktoru a na konec jsme udělali 
malou poznávačku některých plodin a krmiv. 

Martina Páclová, vedoucí kroužku v Řetové 
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AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY  
platné od 13.12.2015   Zde přinášíme zkrácený jízdní řád, který se týká našich obcí. 
Celé jízdní řády naleznete na: www.oredo.cz/jizdni-rady 

 

Česká T řebová-P řívrat-Řetová-Sloupnice-Vysoké Mýto 

km Linka   700932 X 61 X 31 6+ 52 X 20 X 31 X 31 X 61 X 31 X 61 X 31 X 31  
6+ 52 

  

0 Č. Třebová,,nádr. 5:27 6:18 6:19 8:25 10:19 12:19 13:19 14:30 15:19 16:19 18:19   

3 Č.Třeb.Pod Březinou 5:33 6:24 6:25 8:31 10:25 12:25 13:25 14:36 15:25 16:25 18:25   

7 Přívrat,,k řiž. 5:42 6:33 6:34 8:40 10:34 12:34 13:34 14:45 15:34 16:34 18:34   

8 Přívrat,,Na Presích 5:44 6:35 6:36 8:41 10:36 12:36 13:36 14:47 15:36 16:36 18:36   

9 Řetová,,hor.zast. 5:47 6:38 6:39 8:44 10:39 12:39 13:39 14:50 15:39 16:39 18:39   

10 Řetová,,kampeli čka 5:49 6:40 6:41 8:45 10:41 12:41 13:41 14:52 15:41 16:41 18:41   

10 Řetová,,dol.zast.   6:42 6:43  10:43 12:43 13:43 14:54 15:43 16:43 18:43   

12 Řetůvka,,k řiž.   6:44 6:45  10:45 12:45 13:45 14:56 15:45 16:45 18:45   
18 Sloupnice,,aut.st.   6:58 6:59  10:59 12:59   15:09   16:59 18:59   

33 Vysoké Mýto,,aut.   7:27    11:28 13:28   15:35   17:28     
      

 
        

km Linka   700932 X 20 6+ 52 X 61 X 20 X 20 X 31 X 31 X 61 X 31 X 61 6+ 52   X 31 X 21 

0 Vysoké Mýto,,aut.       6:22   10:35 12:35   14:35     16:35 18:32 

15 Sloupnice,,aut.st. 4:42 5:00   6:52   11:00 13:00   15:02   17:00 17:00 19:00 

21 Řetůvka,,k řiž. 4:56 5:14   7:06   11:15 13:15 13:46 15:20 15:50 17:14 17:15 19:15 

23 Řetová,,dol.zast. 4:58 5:16   7:08   11:17 13:17 13:48 15:22 15:52 17:16 17:17 19:17 

23 Řetová,,kampelička 5:00 5:18 5:55 7:11 8:50 11:19 13:19 13:50 15:24 15:54 17:18 17:19 19:19 

24 Řetová,,hor.zast.  5:02 5:20 5:57 7:16 8:52 11:21 13:21 13:52 15:26 15:56 17:20 17:21 19:21 

25 Přívrat,,Na Presích 5:05 5:23 6:00 7:18 8:55 11:24 13:24 13:55 15:29 15:59 17:23 17:24 19:24 

26 Přívrat,,k řiž. 5:07 5:25 6:02 7:24 8:57 11:26 13:26 13:57 15:31 16:01 17:25 17:26 19:26 

30 Č.Třeb.Pod Březinou 5:12 5:30 6:09 7:30 9:02 11:31 13:31 14:02 15:36 16:02 17:30 17:31 19:31 

33 Č. Třebová,,nádr. 5:22 5:40 6:15 7:40 9:12 11:41 13:41 14:12 15:45 16:16 17:40 17:41 19:41 
 
 

Ústí n.Orl.- Řetová-Sloupnice-Litomyšl  
km Linka   680901 X 31 X 20 X 61 X 71 X 20 X 31 6+ 52 X 31 X 42 X 20 X 40 6+ 52 X 20 X 31 6+ 52 

0 Ústí n.O,aut. 4:29 5:35 6:10 6:46 8:30 10:29 11:30 12:27 13:29 14:45 15:29 15:30 16:29 18:29 18:31 
2 Ústí n.O,nem. ~ ~ 6:13 ~ 8:35 10:32 11:34 12:30 13:32 14:48 15:32 15:34 ~ ~ ~ 
2 UO u žel.podj. 4:34 5:38 6:17 6:51 8:37 10:34 11:38 12:34 13:34 14:52 15:36 15:38 16:34 18:34 18:38 
7 Řetůvka,k řiž. 4:41 5:44 6:26 6:58 8:44 10:41 11:44 12:41 13:41 14:59 15:43 15:44 16:41 18:41 18:44 
9 Řetová,dol.z. 4:43 5:47 6:28 7:00 8:46 10:43 11:46 12:43 13:43 15:01 15:45 15:46 16:43 18:43 18:46 
9 Řetová,kamp  4:45 5:50 6:29 7:02 8:48 10:45 11:48 12:45 13:45 15:03 15:47 15:48 16:45 18:45 18:48 
10 Řetová,Man. 4:47 5:52 6:31 7:04 8:50 10:47 11:50 12:47 13:47 15:05 15:49 15:50 16:47 18:47 18:50 
16 Sloupnice,aut 4:59 6:05 ~ 7:16 9:00 10:59 12:02 12:59 13:59 15:17 16:01 16:02 16:59 18:59 19:02 
24 Litomyšl,aut. 5:20 6:18 7:03 7:37 9:20 11:20 12:15 13:20 14:19 15:36 16:22 16:15 17:20 19:20  

                 
km Linka   680901 X 20 X 20 X 31 X 31 6+ 52 X 31 X 20 6+ 52 X 42 X 31 X 42 X 31 6+ 52 X 20 

 
0 Litomyšl,aut. 4:40 5:35 6:40 8:40 9:15 10:40 12:40 12:45 13:40 14:45 15:40 16:40 16:46 18:40 

 
8 Sloupnice,aut 5:01 5:55 6:58 9:01 9:27 11:01 13:01 12:57 14:01 15:04 16:01 17:01 17:00 19:01 

 
14 Řetová,Man. 5:13 6:07 7:10 9:13 9:39 11:13 13:13 13:09 ~ 15:16 ~ 17:13 17:09 19:13 

 
15 Řetová,kamp  5:15 6:10 7:11 9:15 9:41 11:15 13:15 13:11 ~ 15:18 ~ 17:15 17:10 19:15 

 
15 Řetová,dol.z. 5:16 6:11 7:13 9:16 9:43 11:16 13:16 13:13 ~ 15:19 ~ 17:16 17:11 19:16 

 
17 Řetůvka,k řiž. 5:18 6:13 7:15 9:18 9:45 11:18 13:18 13:15 14:12 15:21 16:12 17:18 17:13 19:18 

 
22 UO u žel.podj. 5:25 6:20 7:22 9:25 9:53 11:25 13:25 13:23 14:18 15:28 16:18 17:25 17:22 19:25  

22 Ústí n.O. nem. ~ ~ 7:26 9:29 9:56 11:27 13:27 13:26 14:22 15:30 ~ ~ ~ ~  

24 Ústí n.O. aut. 5:30 6:25 7:30 9:32 10:00 11:30 13:30 13:29 14:25 15:32 16:23 17:30 17:25 19:30 
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Ústí n.Orl.-P řívrat-Dlouhá T řebová-Ústí n.Orl 
 

X  jede v pracovních dnech 
+  jede v neděli a státem uznané svátky 
6  jede v sobotu 
~  spoj jede po jiné trase 
20  nejede od 23.12.15 do 31.12.15 
31   nejede 31.12.15 
40    nejede 31.12.15, od 1.7.16 do 31.8.16 
42    nejede od 23.12.15 do 31.12.15, od 1.7.16 do 31.8.16 
52    nejede od 24.12.15 do 25.12.15, 1.1.16 
61    nejede 23.12.15 až 1.1.16, 29.1.16, 22.- 28.2.16, 24.-28.3.16, 
  od 1.7.16 do 31.8.16, 28.9.16, od 26.-28.10.16, 17.11.16 
71    jede 23.12.15, 28.-30.12.15, 29.1.16, 22.- 28.2.16, 24.- 25.3.16, 

1. a 4.7.16, od 7.7.16 do 31.8.16, od 26.-27.10.16 
 

 
 
 
 

                  Mapa tarifních zón 
 
Informace a aktuální 
poloha spoje 
 
tel.: 491580333 
http://tabule .oredo.cz 
 
 
 
 
 
 

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2016 
Přívrat : Popelnice se odváží každé pondělí po celý rok. Obě záhumení se sváží, pokud nejsou pod sněhem. 

Poplatek 480,- Kč (děti do 15 let 240,-) je splatný do konce února 2016. 
 
Řetová: Svozový plán pro svoz odpadů v roce 2015 (v týdnech) 
 
Počínaje prosincem až do 

konce března bude sběrný 
dvůr v Řetové otevřen ve 
středu od 15 do 17 hodin, 
v sobotu je zavřeno. 
Poplatek za odpady 
500,- Kč je v roce 2016 
splatný do 31.3.2016, 
za psa do 30.4.2016. 

  

  Linka     700916 X 20 X 20 

0 Ústí n.Orl.,,aut.nádr.   odjezd 6:07 17:10 
2 Ústí n.Orl.,,nem. ~ 17:13 
2 Ústí n.Orl.,,u žel.podjezdu 6:10 17:17 
5 Ústí n.Orl.,,Andrl. Chlum rozc. 6:14 17:21 
7 Řetůvka,,k řiž. 6:17 17:24  
9 Řetová,,dol.zast. 6:19 17:26 
9 Řetová,,kampeli čka 6:21 17:28  
10 Řetová,,hor.zast. 6:23 17:30 
11 Přívrat,,Na Presích 6:26 17:33 
12 Přívrat,,k řiž. 6:28 17:35  
15 Dl. Třebová,,Jednota 6:35 17:42 
17 Ústí n.Orl.,,u Tří mostů 6:40 17:47 
19 Ústí n.Orl.,,žel.zast. ~ 17:52 
20 Ústí n.Orl.,,nem. 6:48 ~ 

21 Ústí n.Orl.,,aut.nádr.   příjezd 6:50 17:55 

Měsíc 
Svoz popelnic- 
svozový den 

pondělí 

Plasty- svoz. 
den středa 

Papír- 
svoz. den 

úterý 

Sklo- 
svoz. den 

středa 

Nebezp. 
odpad 

leden 1,2,3,4 1,3 4 

únor 5,6,7,8,9 5,7 8 6 

březen 10,11,12,13 9,11,13, 12 

duben 14,16 15,17 16 

květen 18,20,22 19,21 20 19 

červen 24,26 23,25 24 31.5.16 

červenec 28,30 27,29 28 

srpen 32,34 31,35 32 32 

září 36,38 37,39 36 

říjen 40,41,42,43,44 41,43 40 4.10.16 

listopad 45,46,47,48 45,47 44,48 45 

prosinec 49,50,51,52 49,51 52   
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K u l t u r a  v  ú d o l í  

20. BECHEROBRANÍ 2015 
Ano, je to tak, letos se v Přívratu konal již 20. ročník oblíbené slavnosti Becherobraní. A slavnostnímu 

duchu pořadatelé přizpůsobili i celý program. Večer otevírala skupina Quisp. Název si kluci údajně vybrali 
podle značky cereálií, kterými Kurt Cobain krmil svoji kočku. A syrový bigbít seatlovského typu nám tato 
mladá českotřebovská banda naservírovala bez servítek. Jak poznamenal Marek Adamec frontman 
Fernetšoku: „Tak musím říct, že dokud budou fungovat kucí jako Quisp, tak muzika nechcípne.“ Jen tak dál. 

Další hudební nadílku obstarala stále slavnější Dukla Vozovna. Každý turista ví, že název kapely pochází od 
vozovny MHD na sídlišti Dukla v Pardubicích. Double harmonika punk live, jak skupina svému vystoupení 
přezdívá, bylo sice pošramoceno absencí druhé harmoniky, nicméně jiskření s publikem od první minuty 
vystoupení nechalo na tento handicap zapomenout. Dukla letos zažívá vydařenou sezónu, zvláště povedené 
bylo její vystoupení na Trutnoff OAF. Na jaře skupina vydala nové CD „Sen nezbedného punka“ a do 
následného celorepublikového turné si jako třešničku zařadila právě přívratské Becherobraní. 

Se závěrečnou hudební palbou se 
přihnala skupina Fernetšok. I zde musí 
být název skupiny zřejmý 
i nezkušenému abstinentovi. Jedná se 
o stav mysli navozené přílišnou 
degustací hořkého likéru. O tento likér 
ovšem na Becherobraní veliký zájem 
nebývá, o skupinu Fernetšok ale jo. 
A tak se skotačilo dál a dál.  

Dvacátý ročník, to už je důvodem 
k zastavení, ohlédnutí, nostalgii, 
vzpomínání. Vzpomínky přinesla 
výroční výstava „20 doteků 

Becherobraní“, jejíž vernisáž utekla pozornosti televizních médií, ježto proběhla již odpoledne. Výboři BSL 
během týdne příprav se překonali, a narychlo spíchli vynález „Stroj času“. Tímto unikátním přístrojem jsme se 
mohli třikrát ohlédnout zvukem i obrazem na významná Becherobraní minulosti. Navíc vyvolaný autentický 
účastník z minulé doby se vždy s námi podělil o své dojmy, a pochválil letošní Becherobraní. Spousta toho 
v navštívených letech 1965, 1935 a 1205 ještě neměli, ještě neznali. 

A co lidi? No bavili se, a je třeba pochválit, že bez rozkoukávání, hezky pěkně od začátku. Jedna 
z nejlepších návštěv historie Becherobraní. Již v deset večer jsme přivítali dvoustého návštěvníka a pak jich 
ještě pár dorazilo. Všichni společně naplňovali slova pokrokového transparentu, který již po dvacáté na sále 
U Coufalů nabádal: „Za šťastný život mladé generace“. Děkujeme, přátelé. 

Takže dámy a pánové, za rok 15. října 2016 opět u Coufalů v Přívratě.       Becheru zdar!       -vk- 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 
Druhou říjnovou sobotu se, již tradičně, 

konalo na obecním statku posezení 
přívratských sousedů a sousedek. Počasí 
bylo objednané, podzim ho dodal přesně 
tak, jak jsme si přáli. Tradiční pochutiny 
doplnily výtečné buchty a vdolky našich 
spoluobčanek, za což, stejně jako minulý 
rok, velice děkuji! Děvčata ze statku se 
výborně postarala o přípravu a pohodu 
všech příchozích. Nové podkrovní 
prostory, které se podařilo během roku 
zrekonstruovat, „musely“ snést horu chvály 
a obdivu, což bylo určitě více než příjemné všem, kteří se na akci podíleli. Díky za návštěvu, za to, že jste se 
potkali a těším se na Vás příští rok.        Jan Stránský 
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD V PŘÍVRATU 
Po celodenním sledování oblohy a meteopředpovědí se v předvečer 17. listopadu uklidnil vítr, vyjasnila 

obloha, a my jsme se mohli vypravit na průvod vesnicí. Po celé trase byly rozmístěny vyřezané dýně nebo 
ozdobené sklenice. Letos se nás sešlo opravdu hodně. Celkem jsme napočítali asi 80 dětí a dospělých. 

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na vyřezávání dýní a zdobení sklenic.    -pn- 

PŘÍVRATSKÝ ADVENT  
Advent je období, kdy se na náměstích a návsích 

scházejí lidé, aby společně nasáli atmosféru tohoto 
předvánočního času. Přívratský advent je novým 
projektem, který se zrodil v hlavách zastupitelů. Do 
mozaiky programu postupně zapadl dětský jarmark, 
vystoupení dětí, Česko zpívá koledy, mikulášská 
nadílka a zpívání pod stromkem. Na návsi byly 
postaveny jesličky s Marií, Josefem a Ježíškem, kteří 
byli vyřezáni při ukázce dřevosochání na letošním 
vinobraní. Před každou víkendovou akcí jsme zapálili 
svíčku na velkém adventním věnci. 

První adventní neděli se na sále u Coufalů konal 
předvánoční dětský jarmark, na kterém prodávaly děti 
své výrobky, které jsou rok od roku krásnější a z dětí 
se stávají zdatní obchodníci. Samozřejmostí byla i vánočně nazdobená kavárnička, kde se mohli návštěvníci 
jarmarku občerstvit kávou či čajem a domácím zákuskem. Celé odpoledne proudily sálem davy lidí 
a kavárnička praskala do slova ve švech. Kolem 15. hodiny vystoupil se svým programem folklórní soubor 
JARO z Ústí nad Orlicí a zahrál k předvánoční pohodě. Na závěr odpoledne jsme se přemístili na náves, kde 
byla zapálena první svíčka na adventním věnci a společně s muzikanty jsme si zazpívali několik koled. 

V neděli 6. prosince proběhlo za pěkného, ale studeného počasí vystoupení dětí z údolí Husího krku. 
Přívratské, řetůvské a řetovské děti ze školy a školky si připravily program složený z básniček, písniček 
a hraní na hudební nástroje. Na návsi se sešlo odhadem okolo 250 lidí, kteří svojí reakcí dávali najevo, že se 
jim pásmo líbilo. Po dětech zahrála skupina Vozejček, a je nutno říci, že výborně. Jen byla škoda, že na návsi 
zůstala už jen malá skupina lidí. Pro příchozí byla připravena zabíjačková kuchyně a na zahřátí nechyběl punč, 
čaj ani grog. 

Nově se naše obec přihlásila do projektu „Česko zpívá koledy“. Ve středu 9. prosince v 18 hodin se v celém 
Česku na různých místech zpívalo pět společných koled. Zpívalo se i u nás za doprovodu dechové kapely 
Řetůvanky, která přidala i další koledy a něco ze svého repertoáru. Zpívání bylo poznamenáno deštivým 
počasím, ale i přesto nás pod deštníky zpívalo asi 80 a těm všem moc děkujeme. Opět nechybělo občerstvení, 
tentokrát byl podáván gulášek a nápoje pro zahřátí. 

Třetí advent, v sobotu 12. prosince, patřil Mikulášské nadílce. Věhlas 
přívratských ochotníků už dávno přesáhl hranice obce, a tak se na jejich 
premiéru sjíždějí znalci umění i z nejbližšího okolí. Sál byl tak naplněn 
k prasknutí. Pod režisérským vedením manželů Dostálkových nastudovali letos 
známou televizní pohádku Strach má velké oči, obohatili písničkami i přidanými 
žertíky, a uvedli pod názvem „Jak se vaří pohádka“. Aplaus publika neznal 
mezí. Odpoledne pak pokračovalo soutěžemi pro děti. Nakonec přišel Mikuláš 
s družinou čertů a obdarovali všechny hodné děti, čili všechny v sále. 

Poslední adventní neděle 20. prosince bude patřit tradičnímu „zpívání pod stromečkem“, což bude až po 
uzávěrce tohoto čísla. Ale už teď můžeme říci, že se první ročník Přívratského adventu povedl, a v hlavách 
pořadatelů se rodí nové nápady. 

Děkujeme paním učitelkám ze školy a školky v Řetové za nacvičení krásného programu, všem účinkujícím, 
přívratským hasičům a lidem kolem krále Miroslava za pomoc při přípravě této akce. Samozřejmě děkujeme 
Vám všem, kteří jste si našli čas a přišli si užít vánoční atmosféru. 

Za pořadatele Petr Štangler, Pavlína Nováková 
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HALLOWEEN V ŘETOVÉ 
Letošní Halloween vyšel na sobotu 31. října. V 17 hodin bylo na fotbalovém hřišti na 

Mandlu plno. Strašidlům, která se nestihla dostatečně naparádit doma, jsme domalovali 
obličeje a ani si každý nestihl opéct na posilněnou buřta a byla tma. A tma o Halloweenu 
znamená rozsvítit lucerničky a vyslat děti na stezku odvahy. 

Už při odchodu ze hřiště musely děti projevit značnou dávku odvahy a vytáhnout si 
svítící náramek ze strašidelné truhly. Pak už jen podpis na lampion "posledního" přání 
a hurá na cestu. Trasa, osvětlená barevnými světýlky, vedla kolem rybníka s vodníkem 
a pokračovala lesem, kde děti na stanovištích plnily úkoly a dostávaly malé odměny. Projít kontrolou 
neznamenalo mít vyhráno, protože na cestě se pohybovalo několik nečekaných strašidel. Prý některá byla 
opravdová. A tak výkřiky, které se ozývaly z lesa jen znásobovaly strach ve tvářích u těch, kteří se na stezku 
teprve chystali. Vše ale dobře dopadlo. Vrátili se snad všichni - děti i strašidla, a tak jsme mohli začít 
odměňovat...nejen nějakou drobností, ale i pečenými hady, o které je každý rok veliký zájem. Pak jsme 
vypustili lampiony se spoustou dětských přání a všichni doufáme, že alespoň některá z nich budou brzo 
splněna. Můžeme se tak těšit na nové milionáře a majitele super chytrých mobilních telefonů v okolí Řetové. 

Večerem nás již tradičně hudebně provázela skupina Vozejček. K všeobecné pohodě přispělo také zázemí 
fotbalového hřiště, se strašidly velmi oblíbeným stánkem s dobrotami, svařeným vínem nebo punčem. Než 
jsme se nadály, večer byl u konce. Letošní Halloween byl něčím vyjímečný. Díky úžasným lidem, kteří 
věnovali svůj volný čas této akci, byla vytvořena atmosféra, kterou doufáme, že se nám podaří zase zopakovat. 

Moc děkujeme každému, kdo jakkoli pomohl, za jeho kreativitu a energii, kterou přispěl k pohodě tohoto 
večera.            Zahrádkáři Řetové 

PERNÍČKOVÁ NEDĚLE 
Dne 8.11 2015 se konalo předvánoční zdobení perníčků. 

Pozvání přijala paní Olinka Zavřelová, která nás učila jak správně 
na polevu i zdobení. Bylo to příjemné odpoledne, kde se sešla 
spousta lidí všech generací. 

Pro velký zájem se uskuteční zdobení Vánočních perníčků už 
s vánoční atmosférou, kde se zaměříme na stromečky 
a chaloupky. Opět velké díky Olince i zastupitelům.   

                    Jitka Pávková 
 

Za příjemně a nevšedně strávené nedělní odpoledne chci vyjádřit 
své a myslím, že nejen své poděkování paní Jitce Pávkové 

z Řetůvky, která svým nápadem, umem a organizačními schopnostmi dokázala zpříjemnit právě toto 
odpoledne mnoha lidem, a to při zdobení vánočních perníčků. 

Nejspíš nejen zvědavost, ale i právě netradičnost této neděle přilákala a našli si cestu hned tři generace. 
Zdobily babičky, maminky, děti, ale dokonce od cukrového krému se neostýchali olepit ani tatínkové 
a dědečci.           L. Provazníková 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V ŘETŮVCE 
Týden před první adventní nedělí 22.11 2015 v Řetůvce 

proběhlo historicky první rozsvícení stromu. Po přivítání 
paní starostkou dostal slovo pan Jiří Novotný, který nám 
v několika větách povyprávěl co to advent je a jaký má pro 
nás význam. Dále měly moc krásné vystoupení děti 
z mateřské a základní školy v Řetové, koledy zahrála 
Řetůvanka. Na zahřátí byl připraven grog a svařák. 

Na vzdory nepříznivému počasí byla tato akce zdařilá, již 
se těšíme na další rok. Moc děkuji všem účinkujícím, zvláště 
panu Novotnému.    Jitka Pávková  
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PŘEDVÁNOČNÍ DĚTSKÁ BESÍDKA V ŘETŮVCE 
Poslední listopadovou neděli navštívil Řetůvku se svou hudební dílnou 

nazvanou „Rytmy sběrného dvora“ pan Andrš. Po celou dobu děti 
v hojném počtu spolupracovaly a velmi si hru „na bubny“ užívaly. 
A nejenom malé děti, ale i starší a rodiče. Pomocí paliček zakončených 
tenisovým míčkem se bubnovalo na plastové sudy, staré hrnce či chrastítka 
z plechovek. Všichni si vyzkoušeli roli bubeníka a poznali, jak fyzicky 
náročná tato profese je. Program pana Andrše byl úžasný. 

Během přestávky se přítomní občerstvili, nabrali nových sil a energie a se 
vší vervou se opět pustili do hry na netradiční hudební nástroje. Myslím, že 
se odpoledne velice vydařilo co do počtu zúčastněných dětí, tak 
i nevšedním programem, za což velice děkuji.   -rh- 

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK V ŘETŮVCE 
Jako již po několikáté patří poslední listopadová sobota 

v Řetůvce předvánočnímu jarmarku. Letos se povedlo 
přivítat v sále kulturního domu 25 trhovců i rekordní počet 
návštěvníků. Nabízený sortiment byl opravdu pestrý. 
Nakoupit šly vánoční dárky, knížky, kalendáře i bižuterie. 
Vybrat jste si také mohli z velkého množství ručně 
vyráběných vánočních ozdob a dekorací, adventních věnců, 
svícnů nebo nádherně zdobených perníčků. 

Děti si krátily volnou chvíli výrobou vánočních přáníček 
či svícínků v dětské dílničce. V naší malé kavárničce se dalo 
ochutnat výborné vánoční cukroví a pravý vánoční punč. 
Celé odpoledne se stalo milým zastavením v předvánočním 
čase.  

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se nemalou měrou podíleli na přípravách i samotném jarmarku, 
a už se těšíme na další!           -rh- 

MIKULÁŠ V ŘETŮVCE 
V pátek 3. prosince proběhla v Řetůvce beseda s farářem 

Milošem Kolovratníkem na téma Mikuláš. Zajímavé vyprávění 
bylo doplněno obrazovou prezentací. Přítomní se dozvěděli něco 
ze života svatého Mikuláše i různé tradice, které jsou na tohoto 
svatého navázány. Příjemné podvečerní posezení provoněl 
jablečný závin, který obětavě napekla pro účastníky besedy Jitka 

Pávková. 
Děkujeme 

pořadatelům 
i panu 
Kolovratníkovi za další pohodový večer pod lampou. 

V sobotu se pak mohli v Řetůvce všichni seznámit 
s tradicí obdarování dětí Mikulášem. Přijel k nám na voze 
taženém koňmi, čerti (a tentokrát byli čtyři) s sebou vezli 
i pekelný oheň. Dětské obavy pak uklidňoval anděl 
a Mikuláš, který za přednesené básničky a písničky 
přinesl i nějaké pamlsky. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat našim hasičům, za trvalé udržování 
mikulášských tradic v Řetůvce.   -pb- 
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V ŘETOVÉ 
V pátek před první adventní nedělí se jako již 

tradičně rozsvěcela vánoční výzdoba a betlém 
před obecním úřadem v Řetové. Letos na 
rozsvěcení měli kouzelné vystoupení i děti 
z mateřské školky pod vedením paní Boženky 
Jedličkové. Předvedli nám Vánoční pohádku 
zhudebněnou Stanislavem Chudobou. Hned po 
nich vystoupili děti ze základní školy, které se 
nenechali zahanbit. Krásný večer vyvrcholil 
vystoupením smíšeného sboru ALOU VIVAT z 
Ústí nad Orlicí, po kterém již následoval 
závěrečný ohňostroj. Celá akce se vydařila díky 
perfektnímu osvětlení a ozvučení  vystupujících 

sborů. A protože počasí bylo přívětivé, mnozí Řetováci i hosté využili příležitost si popovídat při teplém 
občerstvení až do pozdějších hodin.           -hš- 

BETLÉMY V NAŠEM ÚDOLÍ  
   V období Vánoc a první poloviny ledna bude možnost shlédnout vyřezávaný 
betlém v kostele sv. Máří Magdaleny v Řetové – vždy po mši sv.  
Dále je možnost navštívit v rodinách malované betlémy: 
   v Řetové  - u Jedličků       čp. 70, po telefonické domluvě: 733487081 

 - u Kadů            čp. 192 
   v Řetůvce - u Novotných    čp. 10 
Rádi Vám umožníme betlémy shlédnout. 
                                                                Betlémáři 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 
Římskokatolická farnost Řetová Vás zve na mši sv.  
v období Vánoc v kostele sv. Máří Magdaleny. 
25.12.   v 8.00 h 
27.12.   v 8.00 h 
  1.1.      v 8.00 h 
  3.1.      v 8.00 h   

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 
V prvních lednových dnech od 1.-14. ledna 2016 proběhne v celé republice tradiční 

Tříkrálová sbírka. V našich vesnicích se k ní opět připojíme a koledníci Vám přijdou 
popřát štěstí, zdraví a pokoj do nového roku v sobotu 9. ledna. Výtěžek letošní sbírky půjde 
na tyto projekty Oblastní Charity Ústí nad Orlicí 

• Občanská poradna - zajištění a rozšíření služby, vznik nového kontaktního místa v České Třebové  
• Charitní pečovatelská služba a Domácí hospicová péče - zajištění služby a pořízení speciálních 

zdravotních pomůcek 
• Centrum Pod střechou v Letohradě - zajištění služby a vybavení  
• Sociální rehabilitace Lanškroun - zajištění služby  
• Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí - zajištění provozu 
• "Šance pro rodinu" sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - zajištění služby, nákup automobilu  
• Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Lanškroun - zajištění služby 
• Přímá pomoc potřebným v těžké životní situaci či zasaženým živelnou katastrofou 
• Pomoc do Indie - rozvoj humanitárních projektů (vzdělávací projekty pro děti a mládež) 
Více o Tříkrálové sbírce najdete na: www.uo.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz 

Díky za Vaši štědrost a vlídné přijetí koledníků. 
Miroslav Kada     
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S p o r t  

NEPODAŘENÝ PODZIM FOTBALISTŮ 
Ani největšímu pesimista by před sezónou nepředpokládal tak nepodařený podzim, jaký 

mají řetovští fotbalisté za sebou. Celý podzim se potýkáme s marodkou, nemáme silnou 
lavičku. I když už určité zkušenosti hráči mají, nedokáží je prodat. Chybí nám bojový 
vítězný duch, nevěříme si. Snad nejlépe naše účinkování charakterizuje komentář domácích 

fanoušků po utkání v Poličce (tam jsme remizovali, na penalty byli úspěšní domácí): „Nechápu proč je Řetová 
poslední s tak málo bodama. Patrně špatná produktivita, v Poličce v druhém poločase suverénně lepší, včetně 
zahozené penalty.“ 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim věrným fanouškům, kteří nás neopustili, ale zároveň si 
i uvědomujeme, že jsme jim svými výkony moc důvodů k radosti a zábavě neposkytli. Na jaře se budeme ze 
všech sil snažit toto napravit. Přesto děkujeme našim fanouškům, kteří na nás po nevydařené půlsezóně 
nezanevřeli a podporují nás jak doma, tak venku. 

MUŽI: Krajská I.B t řída   pořadí po podzimu:   14. (ze 14) Řetová  13  2 2 9  16:39   9 bodů 
V mládežnických kategoriích nastupují ke svým zápasů mladší žáci pod vedením Pavla Hladila. Tady 

pokračuje spolupráce s Jiskrou Ústí nad Orlicí. Přípravky vedou Tomáš Vašátko a Ondřej Eliáš. Noví zájemci 
jsou vítáni kdykoliv na tréninku, které přes zimu budou pokračovat v tělocvičně. 

Na závěr bych chtěla popřát všem hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce. 
Jitka Veselá, sekretářka fotbalového oddílu Sokola Řetová 

FK  BECHEROVKA PŘÍVRAT 
Během sezónní přestávky se nám povedly dvě brigády – počasí nám na letní kino přálo a na 

Becherobraní přišla slušná návštěva. Doufejme tedy, že i vlastní sportovní sezóna bude 
úspěšnější než vloni. Soutěž se stále zkvalitňuje a nestačí přijít na palubovku a běhat. 
Fotbalovost nám sice nechybí, je třeba ale ctít jistá taktickoherní pravidla. Před sezónou nám 
proto přijel udělat dva tréninky mistr nad jiné povolaný, bývalý ligový hráč a také bývalý hráč 
Becherovky Pavel Novotný. Tréninků se účastnili i hráči nově vzniklého Béčka. 

Mistrovská sezóna nám začala v sobotu 21. listopadu turnajem v Heřmanově Městci. Letos se nám vstup 
do soutěže vydařil, z prvního turnaje jsme přivezli plných 6 bodů, ze druhého a třetího po třech a ze čtvrtého 
4 body. Držíme se tak bodově na předních příčkách tabulky. Vstup tedy vyšel, teď jen vše potvrdit ve druhé 
části soutěže. Béčko se zatím ve své soutěži rozkoukává, naši hráči získávají potřebné zkušenosti Choceňská 
liga je vlastně neoficiální okresní přebor a tuto soutěž hrají ostřílená mužstva. 
Č i s t í rna  Cup 2015  

Do turnaje jsme nastoupili v této sestavě: Kůň 
(V.Novotný), Čert (P.Zahálka), Mistrák (R.Borek), Ozdoba 
(O.Rufer), Vanin (Z.Vaňous), Cyborg (L.Roušar), Dědek 
(S.Myška), Hypoteční úvěr (P.Šafář) a Podpantoflák 
(F.Grepl). 

Na turnaji jsme nastoupili v plném složení, avšak 
povinnosti některých hráčů, kteří museli jet pomoci ještě na 
mistrák, či dělat čerta pro děti, nás postupem času stále více 
oslabovaly. V základní části jsme hráli vítězně, až do chvíle, 
kdy jsme narazili na tým z Hradce Králové, který nás porazil 
2:1, ostatní celky jsme však smetli z palubovky. 
Do vyřazovacích bojů jsme tedy postupovali z 2. místa. 

Ve čtvrtfinále jsme jasně přehráli a porazili známý celek 
Sokol Tokyjo Litomyšl výsledkem 4:1. V semifinále nás 
čekal celek nabitý hvězdami z vyšších fotbalových soutěží, 
a to třebovští kluci z týmu Cucamonga. Ovšem ukázalo se, že 
mladý věk a nažehlené vlasy ještě nejsou klíčem k úspěchu, 
ale léta zkušenosti a hlavně psychické odolnosti slavily úspěch, a tudíž jsme kluky deklasovali 7:1. 
V odpoledních hodinách začalo finále. Značně posilněni z místního bufetu jsme šli vstříc našemu osudu. Čekal 

 



ZPRAVODAJ   4  /  2015 

- 16 - 

nás celek Replacement Hradec Králové. S klukama jsme v základní tabulce prohráli, a tak jsme se trochu 
obávali, co nás čeká, jelikož jsme přišli o 3 hráče (mistrák, čert, cyborg). Tak jsme ve finále měli pouze 
jednoho hráče na střídání. Finále jsme zvládli bez problému a vyhráli ho 2:0. Turnaj se povedl, a my získali 
další ocenění do naší sbírky a hlavně velký sud piva. 

Sportu zdar, futsalu zvlášť! 
Petr Vaňous, náčelník klubu 

TURNAJ ZASTUPITEL Ů 2015 
V sobotu 3. října hostilo přívratské hřiště „u 

školy“ tradiční fotbalový turnaj obcí údolí 
Husího krku. Hráči se pozvolna scházeli před 
devátou hodinou, v tu dobu už stánek nabízel 
občerstvení, a to bylo dobře. I počasí přálo. 

Družstva Řetové a Přívratu vsadili na 
zkušenost. Obě obce svým zastupitelům 
naprosto důvěřují a do reprezentace jich 
nominovali hned pět. Navíc na lavičce zůstali 
jako nehrající kapitáni starostka se starostou. 
To družstvo Řetůvky vsadilo na opačný 
přístup. Kromě nehrající kapitánky starostky 
do nomice pustili pouze jednu jedinou 
zastupitelku a dále bylo družstvo nabito 
mládím. Hrálo se systémem každý s každým 2 x 20 minut. Hlavní arbitr turnaje Petr Vaňous řídil všechna 
utkání s naprostým přehledem a klidem. 

V prvním měření sil se střetla obě zkušená družstva - Přívrat se Řetovou. Po opatrném začátku se brankově 
začal prosazovat Přívrat, když mu i několikrát pomohlo štěstíčko. Nakonec domácí zvítězili 12:1, když 
brankově se nejvíce prosadili Mirek Vaňous a Pavel Kovář každý se třemi zásahy. Dále skórovali Jarda 
Vaňous 2x, Pepa Štika 2x, Pavlína Nováková a Láďa Kolář, za Řetovou čestný úspěch zaznamenal Radek 
Pavlásek. 

Ve druhém zápase proti sobě nastoupila družstva Řetové a Řetůvky. Zajímalo nás, jak chce Řetůvka dodržet 
pravidlo, že na hřišti musí být vždy alespoň jeden zastupitel. Nakonec se to vyřešilo tím, že se pravidlo prostě 
porušilo, nakonec s ním předloni přišla právě Řetůvka. Řetová bojovala statečně, ale mladý tým Řetůvky byl 
nad jejich síly a zvítězil v poměru 12:3 (střelci: Hanuš 5x, Pospíšil, Bělovský 2x, Kovář -   Hudec, Hrnčíř 2x - 

Volf, Langr, Pavlásek). Poslední utkání by se tedy dalo považovat za finále, 
vítěz tohoto utkání zároveň převezme trofej vítěze celého turnaje. První 
poločas se hrál dost opatrně a skončil remízou, která by vyhovovala Přívratu. 
Ve druhém poločasu přidala Řetůvka na důrazu a jejich pressing slavil 
úspěch. Byli silnější na míči, v osobních soubojích brilantně uplatňovali 
někdy až čtvrtstoletý věkový rozdíl, čímž si vynutili chyby, které dokázali 
využít. Brzy se tak dostali do slibného 
vedení. Přívrat se sice nadechl 
k závěrečnému náporu, ale všechny 
střely vychytal mladý mrštný řetůvský 
brankář, jednoznačně nejlepší celého 
turnaje. Ve finále tedy Přívrat podlehl 
Řetůvce 2:4 (góly: M. Vaňous., 
P. Kovář - Hanuš 3x, Hrnčíř). 
V konfrontaci generací tedy sklidilo 

úspěch mládí, marná byla zkušenost zastupitelů. Pro tentokrát. 
Starosta obce Jan Stránský v závěrečném slavnostním ceremoniálu 

vyzdvihl vysokou sportovní úroveň celého turnaje, předal ceny, 
pochválil počasí a popřál všem hráčům hodně úspěchů v další kariéře. 
Putovní pohár obcí Husího krku zaslouženě putoval do Řetůvky. 

Sportu zdar!      -vk- 
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ŘETOVSKÝ TURNAJ V LÍNÉM TENISE  
V sobotu 5. 12. 2015 uspořádala sportovní komise obce Řetová v místní tělocvičně turnaj smíšených dvojic 

v líném tenise. Je třeba přiznat, že jsme se tak trochu inspirovali u našich sousedů v Řetůvce. Ale tam hráči 
mohou použít i tenisové rakety, takže je to takový falešný líný tenis. V Řetové se však hrál klasický líný tenis 
s plastovými pálkami. Podmínky pro hru tedy měli všichni stejné. Hrálo se o Putovní pohár Obce Řetová, pro 
první tři družstva byly připraveny dárkové balíčky. 

Do turnaje se přihlásilo 11 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Ve skupinách se utkal každý 
s každým a potom se nejlepší čtyři ze skupiny utkali ve vyřazovací části. V klubovně tělocvičny byl k obědu 
připraven výborný gulášek od J. Vrabcové a další občerstvení, které při maratonu 33 zápasů hráčům jistě 
přišlo vhod. Turnaji byl též přítomen oficiální fotograf, jeho práci si můžete prohlédnout na obecních 
webových stránkách. 

A jak turnaj dopadl? Vítězem se stala dvojice Denisa Kupková - Jiří Kubišta, která ve finále porazila tým 
Martina Köhlerová - Tomáš Hanuš. Třetí místo obsadila dvojice Eva Medunová - Jíří Gloser. Putovní pohár 
tedy putuje do Řetůvky, nutno říci, že po zásluze. Je vidět, že mají natrénováno! Již nyní se můžeme těšit na 
druhý ročník turnaje, který se uskuteční na začátku prosince roku 2016. 

Miroslav Provazník, hlavní rozhodčí turnaje 

STOLNÍ TENIS V PŘÍVRATU OBNOVUJE ČINNOST 
Po delší odmlce obnovuje svou činnost oddíl stolního tenisu v Přívratu. Vítáni jsou malí 

i velcí hráči napříč všemi výkonnostními kategoriemi, kteří „vidí nad stůl“, tj. asi od 8 let. 
Informace o prvním setkání a následujících trénincích Vám rád sdělí Václav Vilhelm tel. 602723239. 

TEREZA L IPAVSKÁ VÍTĚZKOU PONY EXTRALIGY  2015. 
Sezona 2015 byla pro Terezu smolná i šťastná zároveň. 

K závodním úspěchům jí měli pomáhat klisna Rozárka, valach 
Timur a pony klisna Kačenka. S Rozárkou se na sezonu pečlivě 
připravovala ve Sportovním centru mládeže, kam pravidelně 
dojížděla a připravovala se na účast v drezurních soutěžích. 
I s Timurem startovala v drezurních soutěžích, ale také soutěžích 
skokových. S oběma získala několik pěkných umístění a splnila 
si kvalifikaci jak na drezurní, tak skokové Mistrovství České 
republiky v kategorii dětí. Bohužel kvůli zranění obou koní se 
těchto mistrovsví nemohla zúčastnit. Posledním želízkem v ohni 
se tak stala Kačenka. MČR pro pony se opět konalo ve 
Zduchovicích u Příbrami ve dnech 26.-30. srpna. V letošním roce 
navázaly na úspěch z roku loňského (3. místo) a po dramatickém 
rozeskakování získaly v tříkolové soutěži stříbrnou medaili. 
Dalšího skvělého úspěchu dosáhli v seriálu PROFIEQUISCUP, 
který vyvrcholil 20. září v Brně na Panské Líše, kde vystoupaly 
na stupínek nejvyšší. 

Sezona byla zakončena účastí 
v dalším seriálu PONY EXTRALIGA. 
Letošní ročník, v pořadí už třináctý, 
finišoval jako každoročně v Herouticích 

u Neveklova 21. a 22. listopadu. V sobotu vše začalo posledním desátým 
kvalifikačním kolem, kde Tereza zvítězila a připsala si potřebný počet bodů pro 
účast ve velkém finále, do kterého postupují 4 jezdci s nejvyšším počtem bodů 
a střídají si své poníky. I touto zkouškou obě „holky“ prošly se ctí, Terka si poradila 
dobře s ostatními poníky a Kačenka byla vyhlášena nejlepším koněm finále. 

Přes úžasný konec byla letošní sezona plná zvratů. Úspěch šel ruku v ruce se 
zklamáním a smutkem. V situacích, které se zdály neřešitelné, jsme se řídily životním mottem: „ Když Ti bude 
v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za Tebe.“ 

Děkujeme všem, kteří nás podporují v našem úsilí a pomáhají nám „žít náš sen“.            Pavla Lipavská 
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Předběžný plán akcí na rok 2016 
 
Termíny akcí nejsou zcela závazné, je potřeba sledovat plakátnice, internet a zaslané letáky. 
 

 ŘETOVÁ  PŘÍVRAT  ŘETŮVKA 
Z I M A     2 0 1 6 

23.1.
30.1.

27.2.
 

- Hasičský ples 
- Myslivecký ples 
 
 
- Lyžařský výlet pro 
příznivce běžkového 
a sjezdového lyžování 

16.1..
29.1.-.

6.2..
20.2..
27.2.

12.3..
19.3..

- Výroční schůze SDH  
31.1. - Zimní táboření 
- Zimní hry HBK  
- Hasičský společenský ples 
- Turnaj v Prší 
- Dětský maškarní karneval 
- tradiční Maškarní bál 19.3.

 
 
 
 
 
 
- Hasičský ples 

J A R O     2 0 1 6  
8.4.

30.4.

květen
28.5.

25.6.

- Setkání zastupitelstev 
           3 obcí v Řetové 
 
 
- Čarodějnice 
         na fotbalovém hřišti 
- Hasičský výlet 
- Dětský den 
        formou výletu 
- Turistický pochod v horách 

16.4.

23.4.
24.4.

30.4.
14.5.

18.6.
25.6.

- hudební festival 
           Antonína Bennewitze 
- Koňská vyjížďka 
- Setkání seniorů 
             od Husího krku 
- Pálení čarodějnic 
- O pohár krále Miroslava 
      soutěž mladých hasičů 
- PresFest – rock u rybníka 
- myslivecká bašta U Kubů 

16. 4.

4. 6.

18.6.

 
 
- Dětské odpoledne 
 
 
 
- Fotbalový turnaj 
                   zastupitelů 
- Řetůvský pedál 

L É T O     2 0 1 6  

23.7.-24.7 - Řetovská pouť 9.7.
23.7.

6.8.
20.8.
 

27.8.

- letní kino 
- letní kino 
- letní kino + Becher Cup 
- letní kino + ukončení 
prázdnin 

- Guláš fest 

2.7. - Soutěž chladnokrevných 
          koní a traktoriáda 
 
20.8. – 10. výročí založení 
           dechové hudby Řetůvanka 

P O D Z I M     2 0 1 6  
10.9.
24.9.

29.10.
12.11.

- cyklo výlet 
- Posvícenská zabijačka 
 
- Halloween 
- setkání důchodců Řetové 

16.-17.9. - Přívratské vinobraní 
8.10.    - sousedské setkání U Kubů  

15.10. - Becherobraní 016 
25.11. - veřejná schůze OÚ 
26.11. - folklor & jarmark 

 3.9. - Loučení s prázdninami 
 

25.11.
26.11.
27.11.

3.12.

- Rozsvěcení stromu 
- Mikulášská nadílka 
- Adventní aranžování 
- Turnaj v líném tenise 

    4.12. - dětský adventní koncert 
 10.12. - Mikulášská besídka 
 18.12. - Zpívání pod stromkem 
 31.12. - Silvestrovská zábava 

20.11.

26.11.
27.11.

- Rozsvícení vánočního 
                             stromu 
- Vánoční jarmark 
- Vánoční besídka  

 

nejb l ižš í  akce :  
25. prosince Vánoční stolní tenis v řetovské tělocvičně od 12.30h 
26. prosince Vánoční nohejbal v řetovské tělocvičně od 12.30h 
26. prosince PředSilvestrovská zábava v Přívratě u Coufalů od 20h hraje Jari Kurri Band 
31. prosince Silvestr u Coufalů - hostinec otevřen od 18 hodin všem lidem dobré vůle 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETOVÉ 
Dne 25. 10. 2015 v kinosále v Řetové proběhlo již druhé vítání nových občánků. Přivítáni byli tentokrát 
čtyři chlapci: Václav Večeře rodičů Otakara Hanouska a Miloslavy Večeřové, Matyáš Bače rodičů Lucie 
Jansové a Tomáše Bače, 
Ondřej Sokol manželů 
Marka Sokola a Petry 
Sokolové- Pirklové a Petr 
Procházka manželů Aleše 
a Barbory Procházkových. 

Všem dětem a rodičům 
přejeme pevné zdraví 
a rodinnou pohodu. 

 
 

VÝROČÍ 
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60 let paní Valerie Řeháková z Přívratu 
 paní Vladimíra Menclíková z Přívratu 
 pan Otakar Sotona ze Řetové 
 pan František Sejkora ze Řetůvky 
 pan František Kovář z Přívratu 
 
65 let paní Vlasta Vašinová ze Řetové 
 paní Jarmila Šimková ze Řetové 
 pan Vlastislav Loskot ze Řetůvky 
  
70 let pan Jaroslav Choc ze Řetové 
 paní Eva Pecháčková ze Řetové 
 pan Jan Hudec ze Řetůvky 
 pan Miloslav Vencl z Přívratu 
  
75 let pan Václav Provazník ze Řetůvky 
  

83 let paní Božena Jirsová z Přívratu 
 
84 let paní Olga Hanušová ze Řetůvky 
 paní Marie Bartoňová ze Řetůvky 
 
85 let paní Jana Šimková ze Řetové 
 paní Jůlie Jiřelová ze Řetové 
 pan Jaroslav Asinger ze Řetové 
 pan František Sejkora ze Řetůvky 
 
88 let paní Anděla Hašková ze Řetové 
  
90 let paní Ludmila Kovářová ze Řetové 

Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 
 

ÚMRTÍ 
V období čtvrtého čtvrtletí 2015 nás navždy opustili pan Jan Kovář, pan Miroslav Blanař st., paní Drahomíra 

Váňová, paní Jana Pávková a paní Aloisie Beranová ze Řetové a paní Marie Nespěšná z Přívratu. 
Čest jejich 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 15. 12. 2015. Šéfredaktor: Ing. Vladimír Kolář (vk), 
redakční rada: Ing. Hana Šafářová (hš), Radka Hudcová (rh), Petr Štangler (pš), Pavlína Nováková (pn) Evidenční číslo MK ČR E 
11170 u Ministrstva kultury České Republiky. Tisk: Grantis Ústí nad Orlicí. Náklad 550 výtisků. 
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První advent – dětský jarmark 
a vystoupení souboru Jaro 
 

Druhý advent 6.12. 
vystoupení dětí údolí Husího krku 

Přívratský advent 
Letos přívratská náves ožila každým 

adventním víkendem, 
navíc se obec zapojila do projektu 

„Česko zpívá koledy“. 

9.12. - Česko zpívá koledy 
v Přívratu vystoupila Řetůvanka 

Třetí advent 12.12 
Mikulášská besídka a divadelní pohádka 


