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L ÍPA OPĚT NA SVÉM MÍSTĚ 
Jsem velice rád, že se nám podařilo dostát slibu, 

který jsem na stránkách zpravodaje dal, a to že na 
místě původní lípy, kterou jsme za velkolepé účasti 
mnoha spoluobčanů, jejich vzpomínek, slz, ale i napětí 
zda vše dopadne jak má, porazili v lednu minulého 
roku. Zcela nečekaným nepřítelem nové výsadby bylo 
neskutečné sucho, které provázelo celý minulý rok, 
a pak také tradičně velice nabitá Přívratská termínovka.  
Nakonec jsme se rozhodli, a s odstupem času vidím, že 
správně, výsadbu odložit až na letošní jaro, konkrétně 
na sobotu 2. dubna. Sešli jsme se, opět ve velmi 
hojném počtu, za krásného slunečného dne a společně 
vysadili, troufám si říci, symbol tohoto místa. Přípravu 
sadby si vzal na starost Jan Šilar ml. a dle toho, že lípa 
krásně obrazila, je třeba zdůraznit, že úspěšně. 

K umocnění významnosti situace jsme uložili do kořenů i vzkazy budoucím generacím, a to v několika 
podobách, papírové a tekuté. Pevně věřím, že tam tyto vzkazy vydrží až do případné další exekuce. S obsahem 
papírového vzkazu jsem těsně před uložením všechny přítomné seznámil, na otevření tekutého vzkazu nás bylo 
moc. 

Tekutý vzkaz dodal Richard Fišar, vítěz Koštu 2015, speciální nerezové pouzdro vyvinul a dodal Tomáš 
Blažek. Mám velkou radost, že i výsadbu jste si nenechali uniknout a vzali jste s sebou i své děti a vnoučata. 
Je to pro mě zárukou toho, že naši potomci budou mít ponětí o tom, kdy byla lípa vysazena, co se pod ní skrývá 
a fakt, že i oni přiložili ruku k dílu při výsadbě, dává naději, že k ní a k historii s ní související získají 
přirozenou úctu. Co říci na závěr. Nechybělo občerstvení, tekuté i koláče. Nechyběla ani dobrá nálada. Bylo to 
prostě velice příjemné odpoledne. 

Jan Stránský, starosta obce 

KLADENÍ VĚNCŮ V ŘETOVÉ 
Po dlouhé době jsme společně se žáky 4. a 5. ročníku základní školy obnovili 

tradici kladení věnců u pomníku padlých. V pátek 6. 5. dopoledne jsme se sešli 
u pomníku, který byl postaven v roce 1922 za peníze ze sbírky řetovských občanů, 
abychom symbolickým věncem a především vzpomínkou uctili památku těch, kteří 
v zájmu svobody celého národa neváhali učinit oběť nejvyšší. Děti se dozvěděli 
podrobnosti o pomníku a byla jim vysvětlena symbolika postav na něm. 

Měli bychom stále naše děti učit úctě a respektu k odvaze vojáků a civilistů, 
padlých i přeživších ve světových válkách a připomínat jim i sobě obrovský význam 
boje za svobodu. Připomínejme si, že je důležité nezapomínat na význam 

demokracie a využít všech možností účasti na demokratické vládě. Choďme k volbám, protože naši předci 
bojovali právě za to, abychom mohli vyjádřit svůj názor a zvolit si své politické zástupce ve svobodných 
demokratických volbách. Nevzdávejme se tohoto práva, 
ale i povinností vyplývajících ze života v demokratickém 
zřízení. Demokracie není možná ideálním způsobem 
vlády, je ale tím nejlepším, jaký lidstvo ve své historii 
vymyslelo a jako takovou je třeba ji chránit a udržovat. 
Nezapomínejme přitom, že lidská práva získaná za 
obrovských osobních i národních ztrát ve válce 
s fašismem nejsou zaručená ani samozřejmá a jestli si 
jich nebudeme vážit a pečovat o ně, můžeme je velmi 
snadno znovu pozbýt. 

Nakonec každé dítě zapálilo pro vzpomínku svou 
svíčku jako symbol vzpomínky na padlé.  

Hana Šafářová  
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OPRAVA KŘÍŽKŮ V ŘETOVÉ 
Tento rok se zastupitelstvo v Řetové rozhodlo zažádat o dotaci na obnovu dvou křížků u nás v obci. 

Do našeho hledáčku se dostal křížek u silnice na Pustině a křížek u Hůlků. Byl zpracován malý projekt na jejich 
záchranu a obnovu, a zažádali jsme o dotaci na Ministerstvu zemědělství v programu na Udržování a obnovu 
kulturního dědictví venkova. A k naší radosti jsme dotaci získali. Křížek na Pustině je v tak žalostném stavu, že 
musí být v podstatě udělán dle zbytků nový. Ale proč o tom píši. Chci uklidnit všechny, že až na nějakou dobu 
zmizí ze svých stanovišť, tak to je jen proto, aby zde byly pravděpodobně do konce září instalovány v celé své 
nové nebo obnovené kráse zpět. Mírně upravené by mělo být i jejich okolí, na Pustině budou vysazeny opět dvě 
lípy a umístěna lavička. Přece jen je zde krásný rozhled a v pěkném počasí lze odtud vidět i Sněžku.  

Hana Šafářová 

PŘÍVRAT OPĚT PŘISPĚL NA DOBROU VĚC 
Stejně jako minulý rok, i letos jsme se na zasedání zastupitelstva rozhodli, že podpoříme nadační fond 

„S námi je tu lépe“.  Příspěvkem 15 Kč za každého našeho obyvatele, celkově tedy 5550 Kč, jsme podpořili 
snahu nemocnice získat moderní techniku pro kardiologické pacienty, konkrétně jícnovou echokardiografii, 
která slouží pro ultrazvukové vyšetření srdce sondou zavedenou do bezprostřední jeho blízkosti. 

Příspěvek naší obce chápeme jako projev sounáležitosti, společenské odpovědnosti a symbolický počin, 
kterým chceme jednak podpořit rozvoj Orlickoústecké nemocnice a zároveň rozšířit povědomí o možnostech 
a vybavení naší spádové nemocnice. Z minulých let víme, že úspěšnost nadace v plnění svých cílů je vysoká, 
a proto jí přeji i letos zdar v její činnosti.      Jan Stránský, starosta obce 

SETKÁNÍ SENIORŮ OD HUSÍHO KRKU  
Tradiční setkání seniorů z vesnic od Husího krku proběhlo netradičně v neděli 

odpoledne 24. dubna, tentokráte u nás v Přívratu. Troufám si zde napsat, že to bylo 
z různých důvodů jedno z nejpovedenějších setkání seniorů, co se u nás v Přívratu událo. 
Těmi důvody rozhodně byly vysoká návštěvnost, ve kterou jsme doufali, ale neodvážili se 
ji očekávat, úroveň celého programu, který se nám podařil kolektivně vymyslet 
a dotáhnout do úspěšného konce a v neposlední řadě také správná a spontánní nálada 
všech v sále. 

Hlavními hosty byli stále krásná, velice příjemná, sympatická a skvělá zpěvačka Petra „Saxana“ Černocká, 
společně se vždy pohotovým, vtipným, přímočarým pohledem na svět kolem sebe, historkami a zkušenostmi 
z „oblasti sexuální“ vybaveným MUDr. Radimem Uzlem. Pořad měl opravdu grády. Chvílemi jsem měl pocit, 
že Radim Uzel je opravdu „někde“ od nás. Své vyprávění, historky a vtipy dokázal skvěle vztáhnout k našemu 
kraji, ve kterém nějaký čas žil a pracoval v orlickoústecké nemocnici. Jak mi sám v nadsázce říkal: „ třetinu 
z těch žen v sále jsem léčil, druhou třetinu odrodil a zbytku radím přes televizi a články v časopisech.“. Strávil 
jsem s Petrou Černockou a Radimem Uzlem nějaký čas před a po vystoupení a musím říci, že pokud měl někdo 
během představení pocit, že to jsou příjemní a společenští lidé, kteří si na nic nehrají, tak ten pocit byl naprosto 
správný a jednoznačně ho podepisuji. Při odjezdu oba naši hosté ocenili naši tradiční Přívratskou pohostinnost 
a v návaznosti na to i fakt, že mají s sebou řidiče. 

Děkuji Vám všem, kteří jste se setkání zúčastnili, přišli se pobavit a popovídat si mezi sebou. Společně 
s celým naším zastupitelstvem, se kterým jsme událost připravovali a realizovali, se těším za tři roky opět 
v Přívratu na shledanou.        Jan Stránský, starosta obce 

SETKÁNÍ ZASTUPITELSTEV HUSÍHO KRKU  
Po třech letech se konalo společné zasedání zastupitelstev a účetních z údolí Husího krku v řetovském 

kinosále. V pátek 8.4.2016 jsme se sešli u výborné večeře, kterou pro nás připravil pan Pochylý. Potom jsme se 
navzájem seznámili s tím, co se komu podařilo za minulý rok. Každá obec je jiná ať už svou velikostí, 
množstvím svých spravovaných nemovitostí, počtem obyvatel a na tom závislém rozpočtu, se kterým 
hospodaří. Už právě proto je zajímavé a podnětné se scházet, a sdělovat si možnosti, které skýtá složitý systém 
dotací a podpor malých obcí a předávat si zkušenosti z provozu a života ve svých obcích.  Každý nastínil i co za 
práci má naplánovanou na rok 2016 a co se ve společenském životě obcí bude dít. 

V přátelské atmosféře nám večer rychle uběhl a nezbývá nám, než se těšit na další takové společné posezení, 
které je přínosem pro všechny, kdo se setkání zúčastní.      Hana Šafářová. 
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NOVÉ SBĚRNÉ MÍSTO V PŘÍVRATU V PROVOZU 
V sobotu 2. dubna jsme také Přívraťákům otevřeli 

k užívání nové sběrné místo. Dle již avizovaného konceptu 
je sběrné místo samoobslužné a přístupno 24 hodin denně 
(v noci se při vstupu celý areál automaticky osvítí), 7 dní 
v týdnu, a to na základě jasné identifikace dle 
bezkontaktních čipů, které jsme rozdistribuovali mezi naše 
obyvatele. Provoz je monitorován kamerami a v kombinaci 
s personifikovanými čipy se od samého začátku snažíme na 
uživatele působit hlavně preventivně, nežli represivně, 
ve smyslu správného využívání zařízení. A daří se. Faktem 
je, a jsem za to velice rád, že za dobu provozu zařízení 
jsme řešili pouze jednotky případů (ke spočítání by stačila 
jedna ruka), které byly v rozporu s provozním řádem 
vyvěšeným na vstupní brance. Provoz pravidelně 

kontrolujeme, nově máme systém připojený pevnou linkou k internetu, což nám ještě více ulehčí a zjednoduší 
práci. Zde je, myslím, to správné místo poděkovat za spolupráci Jiřímu Pilgrovi st., který má lví podíl na tom, 
že všechna technologie funguje tak jak má, tedy účelně a spolehlivě. 

K samotným možnostem sběrného místa bych zde rád napsal toto: v zařízení jsou umístěny dva nové (modré) 
velkoobjemové kontejnery na směsný odpad, jeden velký starší kontejner na tříděný plastový odpad v pytlích 
a několik žlutých 1100 litrových kontejnerů na plastový odpad tzv. „kusový“. Na papír je v zařízení umístěn 
modrý 1100 litrový kontejner, na sklo zelený 2 m3 zvon. Na elektroniku a elektrické zařízení, jako ledničky 
a televize, je vyčleněn prostor v rohu přístřešku. Nově je v areálu umístěn i zvon na použitý textil, který bude 
následně charitně zpracován, a dále diecezí distribuován k využití potřebným lidem. Není tedy určen pro 
špinavé, poničené a již nepoužitelné textilie. Pro separaci železného odpadu je určen původní starší kontejner 
v zadní části objektu, stejně tak i kontejner na dřevo, nebo bioodpad. U bioodpadu se zde ještě pozastavím. 
Většina z Vás asi zná (minimálně z veřejných výročních schůzí zastupitelstva) můj názor na třídění bioodpadu 
na vesnici. Vyčleněním nádoby vyhovujeme zákonu, který prostě pro vesnice nedává smysl a zbytečně uměle 
zvyšuje náklady obcí na manipulaci s odpady. Je opravdu až zarážející, kolik stojí likvidace tuny biologického 
odpadu – prostě byznys. Naším dlouhodobým záměrem je nezvyšovat poplatky za odpad, děláme pro to na 
obecním úřadě maximum, a proto apeluji na zdravý selský rozum každého z Vás při využívání této možnosti 
separace biologické hmoty. Hmoty, která vznikla v našem katastru a měla by se tam zase přirozeně vrátit, 
ideálně domácím kompostováním, tak jak jsme to všichni praktikovali a praktikujeme doposud.  

Jsem velmi rád, že se záměr vybudovat sběrné místo povedl. Je to velký posun. Posun určitě správným 
směrem s aspektem ekologie, ale i zvýšení kvality života v naší vesnici. Nicméně k tomu, abychom udrželi 
stávající stav a úroveň zařízení a služeb, které nám poskytuje, musíme každý přidat tzv. svoji trošku do mlýna. 
Obec tím, že se bude o sběrné místo starat a rozvíjet ho, vy jako obyvatelé a uživatelé tím, že k němu budete 
přistupovat odpovědně a budete respektovat základní pravidla provozu. Jen tak budeme všichni spokojení 
a budeme si užívat výhod a kladů, které nám zařízení poskytuje.  

  Jan Stránský, starosta obce 

NEUSTÁLÝ HLUK SEKA ČEK RUŠÍ VÍKENDY V ÚDOLÍ HUSÍHO KRKU  
Většina pracujících obyvatel si chce o víkendu dopřát chvíli odpočinku. Očekávaný klid jim však narušují 

hlučné stroje, jako jsou sekačky, křovinořezy a cirkulárky. Některé obce se snažily zamezit ruchu vyhláškou, 
jinde funguje doporučení úřadu. Rozumím tomu a chápu, že práce na zahradách se prostě udělat musí a brát si 
dovolenou nelze. Zakázat sečení o víkendech je z mého pohledu směšné. Pro lidi, kteří jsou celý týden v práci 
a mají dům se zahradou, je to i nereálné, nehledě na rozmary počasí. Je to pouze o vzájemném respektu 
a zákazy většinou nic neřeší.  

Přála bych si, aby nedělní klid vycházel ze vzájemné a dobrovolné domluvy sousedů a tolerance. 
Zastupitelstvo obce nechce direktivně nakázat občanům, aby v neděli nepoužívali hlučné pracovní stroje. Pouze 
formou doporučení Vás žádáme a prosíme o dodržování jisté ohleduplnosti vůči ostatním.  

Radka Hudcová 
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PRODEJNA POTRAVIN A SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ V ŘETŮVCE 
Prodejna potravin a smíšeného zboží obce Řetůvky zahájila provoz v místní 

prodejně 2.2. 2016. Otevřeno máme každý den od 7-10,  čtvrtek 14-16 
Vybrat si můžete ze základních surovin. Čerstvé rohlíky, chléb a výtečné kremrole 

nám vozí pekárna Sázava. Poctivé párečky a velký výběr uzenin k nám jezdí ze 
Sloupnice a Lanškrouna. Proto neváhejte a přijďte nás navštívit, ráda vás obslouží 
příjemná obsluha a výborně si nakoupíte.    Lada Štantejská 

 

DĚTSKÝ DEN V PINGUIN PARKU 3.6. 
První červnové páteční odpoledne strávily přívratské děti se 

svými rodiči či babičkami a dědečky v Pinguin parku pod 
sjezdovkou. Celkem se sešlo asi 60 dětí, které nenechaly ani na 
chvilku odpočinout ,,bungee“ trampolínu, šlapací káry, lanovku, 
houpačky, trampolíny a zrovna tak horské káry a koloběžky, na 
kterých svištěly dolů po sjezdovce - větší samy, menší s rodiči. 

Díky počasí a výborně zásobenému ski baru panovala v areálu 
pod sjezdovkou pohodová téměř prázdninová atmosféra. Velký 

dík patří manželům Menclíkovým, kteří se o nás vzorně starali. Odpoledne si určitě 
užily nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod.                 Pavlína Nováková 

 

DĚTSKÝ DEN OBCE ŘETOVÁ 
Poslední květnovou neděli uspořádala kulturní komise Řetové 

dětský den tentokrát u sousedů v Přívratu. Děti měly pro sebe celý 
areál Pinguin parku jako na 
dlani. Nadšené byly nejen 
z jízdy na koloběžkách 
a tříkolkách z upraveného 
svahu Přívratské sjezdovky, ale 
užily si nadmíru i všech atrakcí, 
které areál nabízí. Pořadatelé 

měli připraveny i řadu bezva aktivit jako projížďky na spanilých koních, 
střelbu lukem na terč a vyrábění větrníčků, kterého se ujala Adélka Křížová. 
Pestrý program doplnili pořadatelé i opékáním buřtíků u ohně. Kromě toho 
dostaly děti zdarma pití a na osvěžení lahodný nanuk. Ani rodiče nezůstali 
pozadu a leckteří sjížděli kopec spolu s dětmi nebo sami s dětskou radostí. 
Svlažit hrdlo mohli vychlazeným pivečkem s možností výběru dalších 
pochoutek. Zázemí parku je ideální na posezení, obzvláště když nám počasí 
přineslo teplý a slunečními paprsky prosluněný den.  

Rádi bychom poděkovali za všechny účastníky dne dětí za organizaci a ochotu vykouzlit úsměvy nejen 
na dětských tvářích.           Jana Voleská 

 

ÚKLID ZACHAROVCE  
Přívratští dobrovolníci se již druhým rokem zapojili do 

celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.Během sobotního 
dopoledne naplnili na 30 pytlů nejrůznějším ,,harampádím“, 
sebrali 12 malých a 2 velké pneumatiky. Až po okraj byla 
zaplněna korba multikáry a malý valník za traktor. 
Odhadujeme, že bylo sebráno cca 550kg odpadu. Do akce se 
zapojilo 18 dětí a 16 dospělých. 

Za přívratské dobrovolníky Pavlína Nováková  
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Z á k l a d n í  š k o l a  
Š k ol n í  v ý l et  7 .  6 .  2 0 1 6  

V úterý 7. 6. jsme v 7.30 hod. odjížděli od školy a do Javoříčských jeskyní jsme přijeli kolem 9. hodiny ranní. 
Po příjezdu jsme asi 10 minut svačili a šli jsme 600 metrů kolem pomníku II. světové války a potom nás čekal 
velice prudký kopec. 

Šli jsme asi 10 minut, paní učitelka šla koupit lístky a ostatní si šli koupit něco do obchodu se suvenýry a do 
automatu na pití. Potom jsme šli do jeskyní. 

Bylo tam cca 0-10 stupňů Celsia a bylo to zajímavé tím, že tam byl docela stísněný prostor. Potom jsme šli do 
autobusu a cca 1 hodinu jsme jeli kvůli objížďce na hrad Úsov, kde byl další obří kopec. Nahoře jsme chvíli 
počkali a tradá do zámku. Byla tam spousta vycpanin, ale nejlepší byla sbírka zbraní, od pušky až 
po dvouhlavňovou brokovnici. Byla tam také místnost plná pohádkových postav.  

Bylo to hezké.       Vojtěch Šikula, žák 5. ročníku 
 

A co říkali o výletě žáčci druhého a třetího ročníku? 
� Výlet byl fajn. 
� Líbilo se mi ve skalách, a že 

jsme si mohli něco koupit 
a na zámku Úsov taky. 

� Nejvíc mě bavila jeskyně, 
byla tam velká zima 
a netopýr, tma a mokro. 

� Jeskyně se mi líbily 
a suvenýry byly velmi krásné, 
jela bych tam ještě 
10 000 000krát. 

� Líbil se mi krápník, který se 
jmenoval Kopec šlehačky. 

� Líbilo se mi v jeskyních 
vyprávění. 

� Na hradě se mi líbila celá 
prohlídka. 

� Na hradě se mi nelíbilo, 
že tam měli spoustu 
vycpaných zvířat a už vůbec 
nikdy tam nepojedu. 

� Zajímavé bylo, že se v autobuse nesmělo jíst, i když tam byly stolečky na jídlo. 
� Líbily se mi lovecké zbraně, meče, pistole. A pohádka O Červené karkulce a o ježibabě. 
� Nelíbila se mi dlouhá cesta. 
� Výlet byl moc hezký, mamka měla radost, že jsem si to užila, ale nebavily mne velké schody, protože mě 

bolí noha. 

O c h ut n á v k a  

Dne 18. 5. a 19. 5. jsme se zapojili do ochutnávky ovoce od firmy 
LAKTEA, o.p.s. v rámci „Ovoce a zelenina do škol“. Měli jsme tam 
hodně druhů exotického ovoce, např. banán, ananas, jablko, hruška, 
nashi, kumquat, mochyně, meloun žlutý, meloun piel de sapo. Skoro 
všechno jsem ochutnala a musím říct, že u některého ovoce byla výrazná a skvělá chuť. Jen pro zajímavost - 
banán je arabsky „prst“ a mochyně se taky nazývá „židovská třešeň“. 

Moc mi chutnal např. ananas, jablko, hruška, nashi, mochyně, kumquat. Musím říct, že mě moc nezaujal 
meloun žlutý. Vždy jsme měli na lavicích talíře s ovocem. Jak nám paní učitelky řekly - můžete ochutnat - tak 
se všichni rozběhli ochutnávat.  
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U ochutnávky nás paní učitelka fotografovala. Abych nezapomněla – ananas 
pochází z jižní Ameriky, a v současné době se pěstuje ve většině tropických 
a subtropických oblastí. Na jedné rostlině se vytváří pouze jediné plodenství, 
po jehož dozrání rostlina obvykle hyne. 

Myslím, že ochutnávka ovoce by tu mohla být častěji … 
     Helena Vaisová, žákyně 5. ročníku 

P r oč  c h od í m  do  š k ol y ?   

Otázka pro páťáky ☺☺☺☺ 
� Protože Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku. 
� Učíme se tu číst, psát a počítat. 
�  Abychom nebyli negramotní, abychom byli chytří a vzdělaní, abychom se mohli něco dozvědět. 
� Hlavně abychom si přečetli zprávu od kamaráda. 
�  Abychom v budoucnu měli práci, a abychom bydleli v domě a ne pod mostem. 
� Jsem ráda, že můžeme do školy chodit. 

Moudré to děti… 

… t a k  t o  j e  na š e  š ko l ka ,  
c h o dí  s e m  n e j e d e n  k l uk  a  ho l ka …  

Obrázek nakreslila Aneta Chaloupková, která 
odchází i s dalšími dětmi (Adélou Hanušovou, 
Victorií Pavláskovou, Lucií Kovářovou, Annou 
Chaloupkovou, Stanislavem Sedláčkem, Václavem 
Vaňousem, Adamem Vaisem) do 1.ročníku ZŠ. 
Všem jmenovaným dětem přejeme úspěšný start.  

Od 1.9.2016 přijme naše mateřská škola 14 nových 
dětí k předškolnímu vzdělávání.  

Je d ná  s e  v  m a t e řs k é  š k o le  o pr a v d u 
o  v z dě l á v á n í?  

V části širší, někdy dokonce i rodičovské, veřejnosti přetrvává myšlenka, že mateřská škola je odkládacím 
místem pro děti zaměstnaných rodičů, v němž si děti „jen“ hrají a paní učitelky nemají nic jiného na práci, než 
je hlídat. Mateřská škola ovšem neposkytuje jen péči, ale výchovu a vzdělávání, jejichž cílem je rozvoj 
osobnosti dítěte, osvojení základních pravidel chování a životních hodnot. Předškolní vzdělávání vytváří 
základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před 
vstupem do povinné školní docházky. Ministerstvo školství ČR vydalo pro předškolní vzdělávání „Rámcový 
vzdělávací program“, který je závazný pro každou mateřskou školu, tedy i pro naši MŠ v Řetové.  

Děkujeme rodičům, kteří dali důvěru naší mateřské škole a přišli k nám se svými dětmi i z okolních obcí 
k zápisu. Přála bych si, aby úroveň předškolního vzdělávání byla v MŠ Řetová na co nejvyšší úrovni. 

  Božena Jedličková, vedoucí učitelka MŠ 

I n f o r ma c e  z e  š k o l n í  j í d e ln y  

Vážení strávníci, rádi bychom Vám nabídli možnost stravování v naší školní jídelně i v následujícím školním 
roce 2016/2017. A protože se stále snažíme zlepšovat naše služby, prosíme všechny zájemce o stravování, aby 
si ve školní jídelně do 15. 7. 2016, nebo pak od 24. 8. do 31. 8. 2016, vyzvedli přihlášku ke stravování na 
následující školní rok. Vyplněnou ji vhoďte do poštovní schránky u základní školy nejpozději do 31. 8. 2016.  

Jsme si vědomi, že se nám v poslední době v kuchyni střídají zaměstnanci, bohužel nemoci neovlivníme. 
Jsme tedy nuceni tyto situace pružně a rychle řešit, aby dopad na celkový chod školní jídelny byl co nejmenší 
a kvalita připravovaných pokrmů neklesala. Děkujeme za pochopení. 

Všem stálým strávníkům děkujeme za důvěru a přízeň a rádi u nás uvítáme i nové strávníky.  
V září se na Vás těší celý tým školní jídelny.    Veronika Valachová, vedoucí školní jídelny 
 

Všem čtenářům přejeme krásné léto a dovolenou.  
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K u l t u r a  

NA KONCERTĚ BYL „ PLNÝ DŮM“ 
V rámci letošního hudebního festivalu Antonína Bennewitze si smíšený 

pěvecký sbor Bendl pozval na společné koncertování soubor Janáček 
z Luhačovic. Jak již nadpis naznačuje, návštěvnost letošního koncertu byla 
vskutku unikátní. Při hodnocení na zasedání zastupitelstva jsme se shodli, že 
byla jednoznačně nejvyšší ze všech uplynulých ročníků. Úroveň programu byla 
již tradičně také vysoká. Moravská vřelost Luhačovického souboru byla 
jedinečná. To dokazuje i fakt, že bez jakékoli předchozí domluvy si vedoucí 
hostujícího souboru „vytáhla“ z obecenstva hejtmana našeho kraje Martina 
Netolického, aby posílil sbor při závěrečné písni. Ten se k výzvě postavil čelem, 
zavzpomínal na své působení v Bendlu a byl v dané chvíli platnou posilou sboru. 

Při hodnocení „pokoncertního“, již neoficiálního programu, se opět odkáži na moravský původ sboru, což 
doufám, že vypoví za všechna sebelépe napsaná slova.    Jan Stránský, starosta obce 

ORELSKÁ MŠE SVATÁ A LOU ČENÍ S VARHANAMI  
V neděli 29. května jsme mohli v naší obci v kostele sv. Máří Magdalény navštívit slavnostní orelskou mši 

svatou. Nedělní slavnost byla zahájena průvodem, který byl jedinečný také tím, že nás navštívil s praporem 
Brynychovy župy starosta Orla v Dolní Dobrouči, Jan Mařík, který měl též slavnostní kroj. Tuto mši svatou 
sloužil kněz Jindřich Plšek z Ústí nad Orlicí. Zdejší kostelní sbor nás doprovázel svým zpěvem. Na závěr 
zazněla Orelská hymna, při které bylo možné naposledy slyšet zvuk kostelních varhan v plné své kráse, jelikož 
se budou v následujících letech rekonstruovat. 

Orel je křesťanská sportovní jednota založena již před I. světovou válkou. Orel fungoval i v naší obci od roku 
1921 až do roku 1948, kdy byla jeho činnost zakázána režimem. Po roce 1990 zde k znovuobnovení Orelské 
jednoty již nedošlo, ale několik nadšenců z naší obce je však aktivními členy v České Třebové. 

Členové Orla a farnost Řetová 

KLOBOUKOVÝ PLES V ŘETŮVCE 
V sobotu 9. dubna se konal v Řetůvce Kloboukový 

ples. Jak název napovídá, děti si měly přinést klobouky 
s kreativní představou. Některé jsou ovšem tak šikovné, 
že to sladily v celý kostým. Uznání měla naše čtyřčlenná 
porota, která svým rozhodnutím přispěla k vybrání 
deseti nejlepších klobouků. Opravdu to nebylo snadné, 
proto byl každý odměněn malou drobností. 

Celým odpolednem nás provázela skupinka Zips, která 
pobavila i unavila rodiče i děti. Ráda bych ještě jednou 
poděkovala vážené porotě a to paní Jansové, 
Provazníkové, Pávkové a Reichlové. 

Jitka Pávková 
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4. ROČNÍK JARNÍ VYJÍŽĎKY NA KONÍCH  
 A 3.ROČNÍK PŘÍVRATSKÉHO PÁLENKOVÉHO KOŠTU  

IV. ro čník Jarního setkání koní a jezdců se uskutečnílo 23. dubna. 
Na statek U Kubů se sjelo 37 podsedlových koní a 5 kočárů. Počasí nám přálo, 
a tak po krátké společné vyjížďce jsme změřili síly v crossové jízdě zručnosti, 
kde první místo vybojoval dobroučák Roman s klisnou Liverou. 
Ve vozatajském parkuru si první místo odvezl Martin z klisnou Genesis 
z Hřebčína Karlen 
Dlouhá Třebová. Velice 
si vážíme přízně 
sponzorů, díky kterým 
bylo možné akci 

uspořádat. Zároveň na statku U Kubů proběhl 
3. ročník Přívratského pálenkového koštu. 
V příjemném zázemí obecního statku mezi sebou 

soutěžilo celkem 19 příznivců pěstitelského pálení, kteří 
celkem do soutěží přihlásili 31 vzorků, vesměs dobrých 
a podařených pálenek. Je velmi příjemné konstatovat, že 
úroveň kvality a chuťové rozmanitosti vzorků 
přihlášených do soutěže rok od roku stoupá. Každý se chce pochlubit tím nejlepším, co se mu povedlo. Určitě 
tomu napomohlo i vzájemné předávání zkušeností, poznatků i různých „fajnšmektrovských fíglů“, o které se při 

minulých koštech soutěžící mezi sebou podělili. 
Klání proběhlo ve 3 kategoriích. V té hlavní 

a nejobsazenější, ve slivovicích, zvítězil Mirek Vaňous 
z Přívratu, v jablkovicích si palmu vítězství odnesla paní Iveta 
Voleská také z Přívratu a ostatní pálenky pak se svojí 
hruškovicí vyhrál pan Petřík z Rychnova nad Kněžnou. 

Závěrem bych velice rád poděkoval všem sponzorům, kteří 
pohodovou a vydařenou akci podpořili, především pak Obci 
Přívrat za poskytnutí osobitého a stylového prostředí obecního 
statku. Již nyní si Vás dovolím pozvat na další ročník, který se 
uskuteční 29. 4. 2017.    Jarda Vencl 

 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V PŘÍVRATĚ 
V sobotu 18. června dopoledne v obřadní síni obecního úřadu starosta 

slavnostně přivítal mezi občany Přívrata Amálku Janáčkovou. 
Jak už je v Přívratě zvykem, celý obřad doprovodila hudbou Skupinka 

Zips. Pásmem básniček všechny přítomné potěšili místní děti a po zápisu 
do společenské kroniky předali mamince kytičku a plyšový dáreček pro 
miminko. Přejeme hodně zdraví Amálce i jejím rodičům! 

SPOZ 
 

PŘÍVRATSKÁ KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH  
ČERVENEC SRPEN 
  6.7. ZAVŘENO   3.8. ZAVŘENO 
13.7. ZAVŘENO 10.8. 17,30-18,30 
20.7. 17,30-18,30   17.8. ZAVŘENO 
27.7. 17,30-18,30 24.8. 17,30-18,30 
 31.8.ZAVŘENO 
Nové knihy z Městské knihovny v České Třebové pro malé i velké čtenáře. 
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NOC S ANDERSENEM 1.4.2016 
Již podruhé nocovaly přívratské děti společně 

s pohádkou. Hned po příchodu jsme si společně opekli 
buřty a vyrazili na stezku odvahy. Krátkou a svíčkami 
osvětlenou stezku prošly všechny děti, některé ve 
dvojicích či trojicích neb na ně za plotem číhalo, dle slov 
dětí, divoké prase, vlk, liška, pes apod. Nakonec se 
ukázalo,že své kamarády strašil Matěj Řezníček v 

kožichu. Po příchodu 
zpět jsme si zahráli 
několik her, zalezli do 
spacáků a přečetli 
pověsti O přívratském 
vodníkovi, O Žižkově kameni, O přívratských studánkách, O Vanclově 
statku z knihy Na besedě. Usínali jsme při poslechu pohádky Tajemství staré 
bambitky. 

V přívratské knihovně-třídě nocovalo 22 dětí. Dík patří maminkám Janě 
a Romaně za upečení výborného štrůdlu k snídani. 

Pavlína Nováková 
 

MOTORKÁŘSKÝ DÝCHÁNEK NA STATKU U KUBŮ 
V pátek 27. května uskutečnil se na statku U Kubů sraz 

nejen místních motorkářů. Povinné občerstvení tentokrát 
nebylo tím hlavním důvodem, tím bylo setkání a besedování 
s Igorem Brezovarem. Igor na své motorce BMW GS 1100 
během několika let projel celý svět. Jak sám říká, stal se tím 
jakousi celebritou mezi českými motorkáři, i když sám sebe za 
velkého motorkáře nepovažuje. Jezdí tak nějak na pohodu, 
aby si motor spokojeně blafal. 

Igor na sraz samozřejmě přijel na svém stroji, a zaparkoval 
hned vedle modré Jawy 50. Po pivu rozbalil mapu světa, která 
byla počmáraná fixem křížem krážem. A pak už ústa nezavřel. 
Dozvěděli jsme se například, jak se posílá motorka 
kontejnerem, co 
dělat, dojde-li nám na 
poušti benzín, co 

dělat, utopíme-li motorku 
v mongolské řece nebo jak si 
nechat vrátit peníze, o které nás 
právě připravili etiopští 
loupežníci. Dobré je mít s sebou 
na cestě babu. A také se Igor 
přiznal, že nejí rajčata. 

Po setmění se u projektoru Igor 
zastavil vždy u nějakého 

obrázku, ke kterému se vázala zajímavá historka. Zároveň 
bezprostředně a vtipně zodpovídal všetečné dotazy. To, co ho ve světě 
opravdu dostalo, a proč tam vyjížděl, byli lidé. Jeho srdeční záležitostí 
se stala Afrika, Balkán, ale také vesničky v Čechách a na Slovensku. 

Oficiální část se pak překlopila v neoficiální, jak jinak. Live to ride, ride to live! 
-vk- 
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PRES FESTU POČASÍ PŘÁLO  
Čtvrtý Pres Fest, řehole pořadatelů! Sehnat 

headlinera na festiválek znamená mailovat, volat, 
chatovat se spoustou kapel již rok dopředu. A tak 
hlavními třemi magnety letošní slavnosti měli být 
DeBill Heads z Turnova, Fousatej Hat z Halvíčkova 
Brodu a Sakumprásk z Karviné. Nejprve účast 
odvolali Sakumprásk, avšak hbitému pořadateli se 
podařilo tento výpadek nahradit ještě větším tahákem 
– slovenskými Konflikt. Když už plakáty opustily 
tiskárnu, zrušil své vystoupení Fousatej Hat. A tak 
pořadateli ukaž, co umíš. A opět kvalita rostla, přijeli 
pražští Five O´Clock Tea.  

Samotný festiválek začal podle plánu a jako první se 
představila místní českotřebovská naděje Quisp. 
Sluníčko drželo první návštěvníky ještě pod stany, 

které tu vyrostly hlavně proti dešti. Někteří filutové se 
schovali do rybníku. Mladí borci odehráli svůj set bez 
zádrhelu, a nastoupit tak mohli hradečtí Wait. Zkušení 
borci s energickou zpěvačkou nám připravili slušnou 
porci crossoveru. Podvečer patřil prvnímu bonusu Five 
O´Clock Tea. Temperamentní zpěvák a temperamentní 
zpěvačka roztančili návštěvníky, kterým zapadající slunce 
již dovolilo opustit stany. Zvukem nejsilnější produkci 
předvedl Konflikt zo slovenského Šamorína. Syrové riffy 
ala Exploited burácely areálem. DeBill Heads z Turnova 
přivezli klasický pivní rock´n´roll s upřímnými texty. No 
a jak už je dobrým zvykem, celou akci dohráli do 
zdárného konce a do vyčerpání Fernetšok. 

Zázemí pro diváky nabízelo tradičně vysoký standard. 
Mezi všelijakými pochutinami nechyběl tradiční guláš, steaky, 
klobásky. Na vegetariány tu, kromě piva, čekal také těstovinový salát. 
Catering prostě na jedničku. Ostatně jak už u přívratských hasičů bývá 
zvykem. 

Veliká pochvala tedy patří celé crew, ať už ve službě ve stáncích nebo 
při přípravě a úklidu. Díky jejich zručnosti nemusel našinec trávit čas 
v kolonách na pivo, což významně přispělo k všeobecné dobré náladě. 

Díky patří i nahoru, počasí na výbornou, sluníčko se tentokrát smálo, 
krásná letní noc. Všechno tedy na výbornou, navíc celá radost za 
pouhých 90 korun vstupného, no co víc si přát. Když toto vše vezmeme 
v potaz, návštěva nebyla taková, jakou by si pořadatel přál. 

U Dolního 
rybníku se 
letos sešlo okolo 320 platících, což je kupříkladu 
méně než vloni, kdy jsme se tu třásli zimou. Snad se 
lidé už neumějí bavit jinak než na „náměstí“. 
Každopádně všem, kteří přišli, patří velké díky 
pořadatelů. 

Přejme si tedy, a doufejme, že se v krásném areálu 
u Dolního rybníku na Presích budeme scházet 
i v dalších letech, i kdyby se akce měla nepatrně 
dramaturgicky změnit. Ještě jednou díky a obdiv 
pořadatelům. Long live rock´n´roll!   -vk- 
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S p o r t  

I.B  TŘÍDA V ŘETOVÉ I V PŘÍŠTÍ SEZÓNĚ 
V sobotu 18. června skončila fotbalová sezóna. Muži již třetím rokem hrají krajskou 

I.B třídu, a potřetí se podařilo tuto soutěž udržet. 
Po hanebné podzimní části, kdy jsme získali pouze devět bodů, a skončili na posledním 

místě, byla jarní část v naprostém protikladu. Hráči poctivě odjezdili zimní přípravu, 
a po celé jaro trénovali s příkladným přístupem. To se samozřejmě projevilo nejen na hře, ale i na výsledcích. 

Za tento přístup je třeba před všemi hráči smeknout, protože časově ne vždy vyhovující zaměstnání i osobní 
život dokázali skloubit jak s tréninky, tak se zápasy. V tomto šel příkladem jako správný kapitán Standa 
Sedláček. Nemalý podíl na záchraně má samozřejmě obecní úřad a báječní fanoušci. 

 

konečná tabulka I. krajské B třídy skupiny B 
 z v r p sk. b  +/- 
 1. TJ Svitavy B 26 16 3  7 68:25 53 11 
 2. TJ Jablonné nad Orlicí 26 15 5  6 61:30 53   5 
 3. TJ Sokol Libchavy 26 14 5  7 62:42 51   6 
 4. FC Jiskra 2008 26 15 1 10 66:49 47   5 
 5. TJ Semanín 26 13 5  8 55:41 47  -1 
 6. TJ Sokol Kunčina 26 12 5  9 56:56 43  -5 
 7. TJ Lanškroun B 26 10 7  9 43:37 42  -6 
 8. SK Sloupnice 26 10 6 10 56:45 39 -12 
 9. TJ Horní Újezd 26  8 6 12 50:62 33 -15 
10. SK Polička B 26  7 7 12 38:43 31 -14 
11. TJ Sokol Řetová 26  8 5 13 36:63 31 -17 
12. TJ Sokol Verměřovice 26  9 2 15 34:60 29 -10 
13. TJ Sokol Dlouhá Loučka 26  7 3 16 41:84 24 -18 
14. TJ Sokol Kamenná Horka 26  7 2 17 30:59 23 -22 
 

 

P o d ě ko v á ní  

Skončila fotbalová sezóna a našemu 
mužstvu se podařilo udržet v Krajské 
I.B třídě do další sezóny. Je to úspěch 
celého mužstva, trenéra, ale i celého 
realizačního týmu, že tuto soutěž 
hraje naše mužstvo již třetí ročník po 
sobě, což se zatím žádnému 
z předchozích našich týmů 
nepovedlo. Chtěl bych touto cestou 
všem poděkovat za jejich práci 
a popřát do nové sezóny mnoho 
úspěchů. 

Za TJ Sokol Řetová 
předseda Miroslav Sokol 

 

M e m o ri á l  B o h us l a v a  P i lg r a  

V sobotu 18. června pořádal fotbalový oddíl další ročník turnaje starých gard - Memoriál Bohuslava Pilgra. 
Turnaje se zúčastnilo pět družstev, které se utkaly systémem každý s každým. Vítězství si opět obhájilo 
družstvo Sopotnice před Dolní Čermnou a Českou Třebovou. V turnaji dále hrála družstva Řetové a Přívratu. 

Pořadatelé děkují sponzorům za jejich podporu. 
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PROVOZ TĚLOCVIČNY V ŘETOVÉ 
Upozorňuji sportovce, že provoz tělocvičny v době letních prázdnin bude značně omezen z důvodu renovace 

parket v tělocvičně i klubovně. Jediné co bude fungovat je cvičení jógy, které bude v době opravy sálu 
v klubovně. V novém školním roce bude vše již v normálu. V tělocvičně dojde k výměně zámků, jednotlivé 
oddíly si na nový školní rok přijdou převzít nové klíče od budovy.  

Hana Šafářová 

VÝLET ŘETOVSKÝCH HASIČŮ DO KUTNÉ HORY 
V sobotu 14.5.2016 se u hasičské zbrojnice opět po roce sešlo 35 natěšených hasičů a jejich příznivců, aby se 

s vůdcem výpravy Pavlem Gajdošíkem vydali na prohlídku města stříbra – Kutné Hory a jejího blízkého okolí. 
První zastávkou byl zámek Kačina ve Svatém Mikuláši, kde se nachází Muzeum českého venkova. Prohlédli 

jsme si veškeré zámecké expozice rozdělené do tří programových okruhů. První okruh nás seznamuje 
s pěstováním nejrůznějších druhů zemědělských plodin, chovem dobytka a koní a můžeme zde vidět ukázky 
nejrůznějších hospodářských řemesel od středověku po současnost. Druhý je věnován zakladatelskému rodu 
Chotků a jeho historii, dozvíme se mnoho zajímavostí nejen o nich, ale i o pozoruhodném životě jiných 
předních českých šlechticů. Třetí nás zavede do knihovny rodu Chotků a do zámeckého divadla a dále do 
zahrad a skleníků zahrnutých ve venkovní expozici. Za pozornost stojí například zahrada léčivých bylin. 
Po procházce rozsáhlým zámeckým parkem se všichni občerstvili ve skvělém 
hostinci „ U husy“. 

Druhou navštívenou kulturní památkou byl hřbitov s kostelem Všech svatých 
s kostnicí v městské části Sedlec. Příjemný průvodce nám přiblížil historii 
svatostánku, a donutil nás k zamyšlení o jeho odkazu „Memento mori“. Posledním 
cílem bylo centrum města s nespočtem památek a hlavní dominantou Chrámem 
svaté Barbory, který je zapsán do památek UNESCO. 

Příjemně zmoženi po hezky stráveném dni jsme se vydali na cestu domů. 
Po návratu do Řetové se hrstka těch, kterým denní dávka kultury nestačila, odebrali 
do Hospůdky „U Čápa“, kde hostinský Karel připravil vynikající večeři. Výlet se 
vydařil, počasí nám přálo a věříme, že všichni byli spokojeni. Budeme se těšit na 
shledanou v příštím roce. 

Pavla Lipavská 

SETKÁNÍ U ANTONÍČKA  
Jako každoročně se konalo U Antoníčka setkání organizované Klubem turistů ze Sloupnice. Je to milé 

posezení těch, kteří překonají nedělní únavu po obědě a vyrazí si posedět a popovídat na krásné místo v lese, 
které má svého ducha. Letos zde bylo Řetováků a Sloupeňáků tak půl na půl, zastavil se zde na vyjížďce i pan 
Bohunek s krásným kočárem s koňmi. Pospolu jsme poseděli, popovídali, využili pohostinnosti a u zakoupené 
kávy nebo pivečka strávili část krásného nedělního odpoledne. Počasí nám přálo, a tak nezbývá, než poděkovat 
všem kdo přišli a především organizátorům, kteří pro nás, účastníky, připravují hezké nedělní odpoledne již po 
několik let. 

Hana Šafářová 

CYKLISTICKÝ VÝLET „O KOLO KOMÍNA “ 
Tak jako každoročně, pořádali hasiči začátkem května cyklistický 

výlet. Na padesát účastníků májové projížďky se sedmého května 
vydalo z Přívratu směrem na Č.Třebovou, Skuhrov, Dolní Dobrouč 
(svačina), Brandýs, Choceň (na Mítkově oběd), Zářeckou Lhotu, 
Jehnědí a domů, respektive do azylu na statek k Láďovi Venclovi, 
kde proběhlo ukončení s občerstvením. Láďovi je třeba nejen 
poděkovat za už zmiňovaný azyl, ale i za to, že zájezd 
zorganizoval. Poděkování patří též posádce doprovodného vozidla. 
Jmenovitě řidiči Josefu Štikovi nejst., veliteli vozidla Františku 
Vaňousovi a p.Milouši Voleskému, který se velmi rád podívá na 
místa, která sám dříve na kole projížděl.   -pš- 
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SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ O POHÁR KRÁLE MIROSLAVA  
Dne  14.5.2016 se v 10 hodin dopoledne sjelo do Přívratu 34 družstev mladých hasičů z širokého okolí, aby 

zde předvedli co nejlepší a nejrychlejší útok v hasičském sportu a bojovali o pohár krále Miroslava. Družstva 
byla rozdělena do dvou kategorií – mladší žáci (do 11 let), celkem 19 družstev, a starší žáci (12 – 15 let), 
celkem 15 družstev. Naskytl se krásný pohled na malé hasiče, kteří zápolili s velkým nasazením a hlavně 
obrovským nadšením pro tento zajímavý sport. Celý den bylo připraveno velmi bohaté a chutné občerstvení. I 
doprovodný program byl skutečně vydařený, a to v PINGUin parku Ski Přívrat. K poslechu hrála 
reprodukovaná hudba Petra Gregara a také byla připravena ukázka automobilu sboru dobrovolných hasičů 
z České Třebové. Díky výborné organizaci vše mělo rychlý spád a končilo se v odpoledních hodinách předáním 
pohárů, medailí a cen. Akce byla opravdu vydařená a to i díky naším sponzorům.   Děkujeme. 

UMÍSTĚNÍ: Starší: Mladší: 
1.Dlouhoňovice A       1. Letohrad A 
2.Mistrovice                        2. Lukavice A 
3.Dolní Dobrouč A                  3. Letohrad – Kunčice 

  7. Přívrat  Za SDH Přívrat Milan Vaňous 
 
 

ZUMBA SLAVILA  
Je to neuvěřitelné, ale už 5 let se vlníme 

v rytmu zumby. Řádně jsme to oslavily nejen 
tancem. Můžete přijít mezi nás, cvičíme vždy 
v úterý od 18 hodin na sále hospody 
U Coufalů. Děkujeme naší cvičitelce Leoně! 

 
 
 

 

CLICKWARGAMES ANEB LAN  PÁRTY OPĚT V ŘETOVÉ 
O nedávném víkendu (10. - 12. června), se v naší vesničce Řetová konala už tradiční LAN párty, pořádána 

místním rodákem Petrem Stránským a jeho týmem. Akce se zúčastnilo bezmála 20 věrných fanoušků a jejich 
počítačů ze všech koutů České Republiky. Pravidelně k nám totiž jezdí hráči jak z blízkého okolí, tak 
i například z Prahy nebo Příbrami. 

Náš herní víkend jsme započali 
v pátek, kdy byl na harmonogram nově 
přidán mini-turnaj, kde návštěvníci 
soutěžili v několika hrách o 20€ do 
jejich Steam virtuální peněženky. 
Následující den, v sobotu, na akci 
dorazil zbytek hráčů z naší početné 
CWG rodiny. O nakrmení takového 
počtu lidí se postaral náš dvorní kuchař, 
Tomáš Sůra, který vsadil na naší českou 
náturu a udělal jeho vyhlášené 
bramboráky. 

Když se nostalgicky ohlédneme 8 roků 
nazpátek, kdy jsme pořádali první ročník této akce, tak je vidět neskutečný vývoj dopředu, na který jsme 
patřičně hrdí. Začínali jsme v hrstce lidí, bez internetového připojení a s CRT monitory, na což lze vzpomínat 
s úsměvem. Nyní máme internet od Dobré Sítě, hned několik sponzorů, herní turnaje o hodnotné ceny a vlastní 
hráčský server. Na každé naší akci jsou též k dispozici minimálně dva volné počítače, kde si každý 
z návštěvníků může vyzkoušet například se sousedem jaké to je zazávodit si na volantech a projektoru. Letos 
tuto možnost využilo hned několik odvážných dětí. 

Za celý tým CWG Lukáš Hordějčuk a Petr Stránský 
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NÁVŠTĚVA MALÍŘKY BRAUNEROVÉ V ŘETOVÉ 
Na začátku byla informace, otištěná ve Zpravodaji č. 2/2003 pod 

stejným názvem. Pisatel se domnívá, že babička malířky Zdenky 
Braunerové, matka Františka Braunera, rodáka z blízké Litomyšle, 
pocházela z Řetové. Usuzuje tak z pasáže v románovém životopisu 
„Na křídle větrného mlýna“, kde František Kožík píše: Odjela s Vilušem 
ještě do Řetové, kde chtěl navštívit nemocného přítele a ona rodiště 
babičky Braunerové. Bylo to údolí, jímž se vinul potok, na obou 
stráních stály dřevěné chaloupky, na lukách pod nimi bělidla. Řetová 
bylo sídlo tkalců; okna chaloupek svítila dlouho do tmy a odevšad bylo 
slyšet hrkání stavů. Od jednoho vzdáleného příbuzného, který měl 
radost z její návštěvy, koupila asi třicet loktů plátna po dvaceti 
krejcarech. I když bydlela jinde než Vilém, přišla se podívat na pokojík, 
kde dopisoval Pohádku máje. Okna proti sobě, ukazoval jí: „mám rád, 
když mi padá slunce na papír“. V listopadu se konečně vrátila 
do Roztok. 

Citovaný Ing. Vladimír Hušák se domnívá, že by bylo zajímavé 
vypátrat pomocí matrik a kroniky obce místo, kde bydlela babička 
Braunerová a k tomu uvádí životopisné údaje JUDr. Braunera a jeho 
dcery. 

Ano, bylo by to zajímavé a dokonce velmi pohodlné, jen kdyby o tom v kronice zmínka byla. Kdo se chce 
dozvědět víc, měl by si přečíst alespoň kapitolu Rodina z knihy Mileny Lenderové „Zdenka Braunerová“ (MF 
Praha 2000). Otcem Františka A. Braunera (1810-1880, právník a liberální politik) byl Ignác (Hynek) Brauner, 
Němec z Damníkova u Lanškrouna, který zřejmě v roce 1794 přišel do Litomyšle jako nájemce konšelského 
mlýna. V roce 1805 tam koupil rohový dům č. 91 na konci náměstí Smetanova (nebo začátku Braunerova), 
dnes Dům sportu Stratílek. Jeho manželkou byla Dorota Babtistelová, původem Francouzka narozená v roce 
1776 už v Litomyšli. Zemřela 24.4.1853 a ta byla skutečnou babičkou Braunerovou, kterou Zdenka (křtěná 
Zdislava Rosalia Augusta), narozená 9. dubna 1858 (někdy uváděný rok 1862 je jejím omlazovacím 
výmyslem), nepoznala. Ostatně nepoznala ani dědu Braunera, který zemřel o mnoho dříve, už 13.7.1821. Tyto 
údaje jsou trvale zvěčněny na čtyřhranném empírovém náhrobku, pořízeném rodičům na litomyšlském hřbitovu 

vděčným synem Františkem. 
Kdo tedy byla ona „babička“, zmiňovaná Františkem Kožíkem? 
Přitom je zajímavé, že nápovědu jsem znal, jen mi stále jaksi 

nedocházelo. Celou dobu se skrývala ve větě, kterou napsal (snad 
proto, že bez odkazu, jakoby mimochodem) Jindřich Růžička: 
„Od září 1874 až do dubna 1878 bydlel (František Matouš) Klácel 
(za pobytu v Americe) u farmáře Vojtěcha Stránského z Kewaunee, 
který byl původem z Velké Řetové u České Třebové. Na jeho vztah 
ke Klácelovi mělo snad vliv i to, že byl bratrancem Klácelova 
litomyšlského přítele Františka Augustina Braunera.“ (Vzpomenutý 
PhDr. Jindřich Růžička, CSc. je též autorem věty, že při letním 
pobytu v Řetové dokončili bratři Alois a Vilém Mrštíkovi Maryšu.) 

Vojtěch Stránský, narozený 13. dubna 1835, totiž přišel roku 1854 
do pustého lesa kolem Kewaunee ve Wisconsinu se 
rozprostírajícího, kde počal farmařit. Zpočátku vedlo se mu dobře. 
Měl mlýn s pilou na stejnojmenné řece, zastával úřad šerifa 
a zástupce šerifova, byl okresním soudcem a považován v létech 
sedmdesátých za velmi zámožného. Utrpěl však ztráty a později 
bydlel v městečku Chadronu v západní Nebrasce, kde se mu valně 
nevedlo, a zemřel tam v červenci roku 1904. A tento Vojta 
Stránský, jsa marnivým, chtěl se stát mecenášem, ustrnul se nad 

opuštěným starcem Klácelem a ujal se ho, poskytnuv mu útulku v domě svém a zároveň mu opatřil místo 
poštmistra v Kroku (okres Kewaunee), kde bylo pouze několik chalup. Jenže Klácel, tížený výčitkami závislosti 
i novinářskou vášní, nakonec Stránského a dobré bydlo stejně opustil. 
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Nakonec se mi přeci jen rozsvítilo! Bratranec je syn tety otcovské neboli otcovy sestry. Aby mohl mít 
František Brauner „bratrance“, musel mít jeho otec sestru. A aby jím byl zrovna Vojtěch, musel by si tuto sestru 
vzít Stránský z Řetové. Potvrdil mi to matriční zápis o narození Vojtěcha Stránského, jehož otcem byl Jan 
Stránský, syn Mikuláše Stránského z Velké Řetové č. 51 a Anny Braunerové z Damníkova č. 35. Anna 
Stránská byla pratetou Zdenky Braunerové a návštěva vzdáleného příbuzného (v čp. 51) se tak zakládala na 
skutečnosti. Snad lze dodat, že sestra dědy mohla být zvána rovněž babičkou, podvědomě starou ženou 
(zemřela nedlouho po bratrovi 7.9.1821), pouze došlo k záměně rodiště a bydliště – není se čemu divit, 
prarodiče (z otcovy strany) znala Zdenka jen z vyprávění, splést se mohl František Kožík. 

Kdo byl nemocným přítelem Viléma se dovídáme z publikované korespondence bratrů Mrštíkových. V pátek 
30. října 1896 píše Alois Norbertovi, že „jel on (Vilda) do Řeťové (opravdu s ť) k panu Burešovi asi na čtrnáct 
dní nebo tři neděle“. A 9. února 1898 oznamuje Vilém Mrštík jistému Ladislavu Quisovi: „U přítele Bureše ve 
Velké Bítové (chybný přepis místo Řetové) byl jsem po dva dny.“ Podle poznámky editorovy byl Josef Bureš 
magistrátní koncipista v Praze a přítel Mrštíků. Zde nás už ani kronika nenechává na holičkách – pocházel ze 
statku čp. 104, byl právník, úředník při magistrátu v Praze a po ochrnutí pobýval ve výměnku čp. 101 nebo 
u bratra v čp. 12. 

Nezodpovězenou otázkou tak zůstává, kde Zdenka i Vilém tehdy vlastně bydleli. Alespoň rámcově lze jejich 
pobyt datovat do pozdního podzimu roku 1896 (viz i dopis Aloise Norbertovi), kdy sblížením jejich někdejší 
lásky zůstalo už jen vydání Pohádky máje (knižně 1897). 

 
Článek je zkrácenou verzí autorova příspěvku s názvem Návštěva malířky Zdenky Braunerové v Řetové, 

který vyšel u příležitosti 150. výročí jejího narození ve Středočeském vlastivědném sborníku, svazek 26 [2008], 
vydávaném Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy (str. 156-159 a prameny tam uvedené). 

Bohužel, tehdejší zprostředkovatel informace, kronikář obce pan Josef Kolář si odpověď už nepřečte. 
Čest jeho památce! 

Miloslav Renčín 
 
 

 

 
 Miroslavova země pořádá soutěž 

ve vaření kotlíkového guláše 
v sobotu 27. srpna 2016 od 1000 hod. na návsi 

 

Miroslavova země Vás všechny srdečně zve na 6. ročník 
Guláš festivalu Přívrat. 

Pro mlsné jazýčky budou kromě soutěžních gulášů 
připraveny i loňský vítězný a maďarský guláš, 

grilovaná kýta a mnoho dalších dobrot nejen z udírny. 
 

Guláš Festival Přívrat 2016 
Předpokládané započetí ochutnávky gulášů ve 1400 hod. 
V další ochutnávce se představí 10 vzorků regionálních piv 
a soutěž o nejchutnější skládanou kynutou buchtu.  

Doprovodný program:  
Vyhlídkové lety z přívratského heliportu po celý den 
písničky z muzikálu DĚTI RÁJE, country skupina PĚNA a další 

Areál bude zastřešen proti slunci a dešti 
Zveme všechny gurmány a přátele dobré zábavy 

do Přívratu na 6. Guláš Festival. 

Král Miroslav a jeho družina 

Vstupné dobrovolné 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

SVATBY  
Ve druhém čtvrtletí roku 2016 byli oddáni Michaela Křeminská a Marek Nepraš ze Řetové. 

NAROZENÍ 
Ve druhém čtvrtletí roku 2016 se v Řetové rodičům Kateřině a Markovi Ducháčkovým narodil syn Mikeš 

a rodičům Ivaně a Jiřímu Kovářovým se narodila dcera Nikola. 
Blahopřejeme! 

VÝROČÍ 
Ve druhém čtvrtletí roku 2016 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60let paní Edita Šimková ze  Řetové 
 paní Jaroslava Langrová ze  Řetové 
 pan Pavel Felgr ze  Řetové 
 paní Pavla Doležalová z Řetůvky 
 
65 let pan Bohuslav Ducháček ze Řetové 
 paní Miloslava Štusáková z Řetůvky 
 pan Šimek Karel z Řetůvky 
 
70 let paní Hana Teltscherová ze Řetové  

 paní Miloslava Benczová ze Řetové 
 pan Josef Vaňous z Přívratu 

 paní Jaroslava Trnková z Řetůvky 
 
75 let paní Božena Vaňousová ze Řetové 
 pan Rudolf Kaplan z Přívratu 
 paní Jana Chadrabová z Řetůvky 
 pan Stanislav Hudec z Řetůvky 
  

80 let paní Jaroslava Kršková z Přívratu 
 paní Marie Blanařová  ze Řetové 
81 let paní Věra Jansová z Řetůvky 
 paní Anna Hotmarová ze Řetové 
 paní Zdeňka Šimková ze Řetové 
82 let pan Jiří Chadraba z Řetůvky 
 paní Libuše Gajdošíková ze Řetové 
84 let paní Anna Kovářová ze Řetové 
85 let paní Jana Betlachová ze Řetové 
 paní Bohumila Crhová ze Řetové 
86 let paní Zdeňka Patočková z Přívratu 
 pan Pavel Jirsa z Přívratu 
88 let pan Vladimír Voleský ze Řetové 
 pan Miloslav Novák z Řetůvky 
 pan Jiří Lochman z Přívratu 
89 let paní Ludmila Kolářová ze Řetové 
 pan Milouš Voleský z Přívratu 
94 let paní Marie Pilgrová ze Řetové 

  
Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 
Ve druhém čtvrtletí roku 2016 nás navždy opustila paní Marcela Vaňousová z Přívratu. 

Čest její památce! 
 

VZPOMÍNKY 
Dne 5.července uplyne 5 let od chvíle,kdy nás navždy opustila manželka 

a maminka paní Libuše Holínková. 
Všem,kteří si vzpomenou,děkujeme. 
                                  Vzpomíná celá rodina. 
 
Dne 18.7.2016 uplynou 2 roky, kdy nás nečekaně opustil náš milovaný manžel, 

tatínek a dědeček pan Stanislav Sedláček. Stále na tebe s láskou vzpomínáme. 
Tvoje milovaná rodina 
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PŘÍVRAT 
9. července, So letní kino – Kozí p říběh: Pov ěsti staré Prahy  od 21.15h za prodejnou 

od17 h soutěže pro děti a rodiče. 
Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší společenství Miroslavova země. 

30. července, So letní kino – Kameňák 4 od 21.00hza prodejnou 
od 19 h zvěřinová kuchyně a grilování. Na shledanou se těší myslivci. 

6. srpna, So B e c h e r C u p od 12:30h hřiště u OÚ - turnaj v malé kopané 
info: Náčelník 603502167, občerstvení zajištěno 

6. srpna, So letní kino – Padesátka  od 21.00hza prodejnou 
od18 h gurmánské posezení s mysliveckou kuchyní. 
Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěna. Na shledanou se těší FK Becherovka. 

20. srpna, So D ě t s k ý  d e nna téma „Jak se žilo tenkrát“ od 15h na statku U Štanclů 
letní kino -  Kozí p říběh se sýrem od 20.00h (také na statku) 
Občerstvení zajištěno. Na shledanouse těší hasiči. 

27. srpna 
So 

G u lá š  f e s t i v a l –  6. ročník soutěže ve vaření guláše od 10h na návsi 
Doprovodný program: vyhlídkové lety z přívratského heliportu po celý den, 
písničky z muzikálu DĚTI RÁJE, country skupina PĚNA a další 

16.-17. září 
Pá-So 

 

 

30. Přívratské vinobraní 
pátek od 17 hodin na návsi koncert skupin: 
Ovčiekiahne, E!E, Circusproblem + zábava 
sobota od 13 hodin na návsi: Karolína, Maxim Turbulenc, 
Travesti show, Řezbář Jarda, Fleret, Kapriola, M ňága a Žďorp, The Kredenc 
večer na sále bál 
Po oba dny odrůdová bílá i červená vína, burčák, křapáče, kuřata na roštu, uzené klobásy. 
Pro děti kolotoč, houpačky, střelnice. V případě nepřízně počasí je areál zastřešen. 
Na shledanou se těší přívratští hasiči! 

15. října 
So 

B EC HER OBR AN Í  016 tradiční slavnost č. 21!  
hrají skupiny:On theRoofs, PESHATA, FernetŠok, o přestávkách reality show 
a další dobrodružství,    v sále U Coufalů od 19:09!Becheru zdar! 

ŘETOVÁ 
23.-24. července Řetovská pouť– na hřišti u tělocvičny 

9. září, Pá Den regionu s cílem v Řetové 
10. září, So Cyklo výlet 
24. září, So Posvícenská zabíjačka 

ŘETŮVKA  
2. července 

So 
13. ročník soutěže chladnokrevných koní + Traktoriáda 
na louce u točny od 8 hodin, doprovodný program, bohaté občerstvení 

16. července, So Dětský den 
20. srpna, So Setkání dechových hudeb Řetůvka 2016- Začátek 14.00 hodin, Vstupné 70,- 

Hodinová představení tří dechových hudeb-DH Dolní Dobrouč, Krumsíňanka (moravská 
krojovaná) a Řetůvanka, na závěr dvě společné skladby všech. Odpolednem provází 
Jindřich Solovský 
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Hudební festival Antonína Bennewitze - Přívrat 16. dubna 
Koncert souborů Bendl a Janáček. Před zaplněným sálem si zazpíval také hejtman Pardubického kraje 
Martin Netolický. 
 

Společné setkání seniorů údolí Husího krku - Přívrat 24. dubna 
Historkami nejen z gynekologické praxe bavil přítomné MUDr. Radim Uzel. Známé hity zazpívala Petra 
Černocká za kytarového doprovodu Jiřího Pracného. 


