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SBĚRNÝ DVŮR V ŘETOVÉ 
Po roce ostrého provozu sběrného dvora v Řetové můžeme hodnotit, jak se nám daří třídit a likvidovat 

komunální odpad z našich domácností. A s potěšením můžeme konstatovat, že množství odpadu v roce 2016 se 
podařilo snížit na celkový objem 160 t směsného komunálního odpadu. Pro porovnání s rokem 2015, kdy byly 
kontejnery za hřbitovem, to bylo 182t. Zásluhu na tom určitě mají i kompostery rozdané do domácností 
a štěpkování větví, které jsou využité jako mulčovací materiál. Využíváním obecní multikáry a kontejnerů se 
daří důsledně třídit větve od trávy, a to umožňuje využít ji ke kompostování a následnému hnojení.   Obec také 
důsledně třídí stavební suť, která může být využita k rekultivaci skládky v Ekole. Vytřiďováním železa 
a odevzdáním ve firmě TSR Czech republic obec získala částku 25 350,- Kč, do budoucna budeme ještě 
odevzdávat i papír do výkupny. V tomto roce již velké elektrospotřebiče i televize budou sbírány pouze na 
sběrném dvoře, nebudou sváženy s mobilním svozem nebezpečného odpadu. Odevzdáváním vysloužilých 
elektrických spotřebičů na sběrném dvoře a jejich odevzdáváním firmám Elektrowin, Asekol od firmy Eko-
Kom obec získala celkem 62 611,-Kč. Samozřejmě tohoto obec dosáhla díky svědomité práci obecních 
zaměstnanců, především pana Martina Bohunka a pana Jaroslava Langra, kterým chci poděkovat, stejně jako 
všem občanům, kteří nám v tom pomáhají a vozí do sběrného dvora odpad vytříděný a nábytek pokud možno 
rozložený na desky. Jen tak se nám do budoucna podaří nezvyšovat poplatky za likvidaci komunálního odpadu.  

V letošním roce byl nově na sběrném dvoře postaven přístřešek pro stanoviště kontejneru na stavební suť 
a budou posíleny stanoviště v obci o kontejnery na plasty a tak snad i pořádek kolem kontejnerů bude větší. Ale 
toto máme v moci my všichni, protože pytle na plasty, obec rozdává zdarma a pokud je budeme všichni 
důsledně zavazovat motouzem, který je součástí dolní části pytle, potom plasty z pytlů nebudou vypadávat ani 
při převozu pytlů na stanoviště kontejnerů, ani v době mezi svozy tříděných plastů. 

Nemohu končit jinak než prohlášením „Třiďte odpad, má to smysl.“ Nejen z hlediska ekologie, dobrého 
pocitu, že nám osud krajiny a země není lhostejný, ale i finančně tím všichni jen získáme. 

Hana Šafářová 

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA POTRAVIN V PŘÍVRATU 
V sobotu 18. března starosta obce slavnostně představil nově 

otevřenou prodejnu, a vzápětí místostarostka přestřihla pásku. 
I přes velkou nepřízeň počasí se zúčastnilo spousta spoluobčanů, 
kteří vyzkoušeli jak novou prodejnu, tak připravenou ochutnávku 
z Řeznictví Sloupnice. Nějaká ta kapička se také našla. 

Ještě jednou děkujeme, že jste přišli v tak hojném počtu, 
a doufáme, že se Vám v nové prodejně bude dobře nakupovat. 

Otvírací doba: po - so  7,30 - 10,00, ve čtvrtek i odpoledne 14,30 
- 18,00, tel.: 778134043 
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                          Rozpo čty obcí na rok 2017 
 
 

Řetová P řívrat Řetůvka 

Příjmy (v K č)    
Daňové příjmy  7 540 000 3 675 000 2 840 000 
Dotace ze st. rozpočtu 158 400 91 220 57 800 
Bankovní úroky 2 000  500 
Ostatní  poplatky (za psy, správní...) 30 500 4 600 10 000 
Nájemné 67 200 99 500 3 000 
Prodej majetku, pozemků 47 000 250 000 5 000 
Poplatky za odpady, místní poplatky 384 000 204 000 120 000 
Výnos z hospodářské činnosti  600 000  
Ostatní příjmy 142 000 27 680 141 000 
Výtěžek z loterií 30 000   

Příjmy celkem 8 401 100 4 952 000 3 177 300 

Financování 

Přebytek z minulých let  384 760  
Splátky úvěrů  384 760 81 000 

Výdaje (v K č)    

Lesní hospodářství 10 000 22 500  
Vnitřní obchod 56 000 640 000  
Údržba komunikací 2 076 000 30 000 283000 
Vodní hospodářství  10 000  
Kultura, knihovna 255 000 384 000 109 500 
Tělovýchova a zájmová činnost 619 000 40 000 25 000 
Bytové a nebytové hospodářství 22 000  1 363 500 625 000 
Veřejné osvětlení, rozhlas, pohřebnictví 112 000 110 000 149 000 
Komunální služby, sběrný dvůr, bydlení 1 616 000 488 000 10 000 
Hospoda, cestovní ruch 20 000   
Životní prostředí (odpady, zeleň) 527 000 300 000 758 000 
Požární ochrana 146 000 145 000 78 000 
Zastupitelé 730 000 347 000 219 000 
Veřejná správa 1 269 000 541 000 648 000 
Škola 650 000   
Krizové řízení 20 000 5 000 10 000 
Sociální péče, občanské záležitosti 70 000 30 000 28 800 
Rezerva 83 100  100 000 
Finanční operace 70 000  41 000 
Úroky z úvěrů  72 000 12 000 
Kapitálové výdaje 50 000 424 000  

Výdaje celkem 8 401 100 4 952 000 3 096 300 
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Z á k l a d n í  š k o l a  
N ez k r oc e ná  Br a z í l i e  

Dne 16. 3. jsme jeli do divadla v Ústí nad Orlicí na cestopisné představení. Bylo to velice zajímavé – byli 
jsme v Riu, potom v bažinaté oblasti Pantanal, hledali jsme vzácného papouška aru hyacintového. Dále jsme 
viděli kajmany, kapybary, pekari, tapíry atd. Podívali jsme se i na brazilské slavnosti. Poznali jsme život zvířat 
i lidí. Moc se mi to líbilo.        Luboš Kolář 

 

Všichni říkají, že v Brazílii je to krásné, a že by tam chtěl jet, ale realita může být jiná. V Brazílii, podle 
ukázky v divadle, jsou překrásná místa, ale není to jen krásná země s dobrými fotbalisty. V některých částech 
jsou všude policisté, bezdomovci, zloději atd. Stejně se mi divadlo moc líbilo, viděli jsme ukázky překrásných 
zvířat a míst, kam se opravdu jet vyplatí.      Viktorie Smutková 

M a t e ma t ic ký  k l o ka n  2 0 1 7  

I tento rok se naše škola přihlásila do celorepublikové soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. V této soutěži 
jde o logické myšlení, dobré čtení s pochopením, správný úsudek a představivost. Žáci jsou zařazeni do 
kategorie Cvrček (2., 3. roč.) a Klokánek (4., 5. roč.). Ti mladší řeší 18 úkolů během 45 min, ti starší mají na 
24 úloh 60 min. A jaké typy příkladů je čekaly? Ukázka úlohy kategorie Cvrček: Bětka a Klárka stojí v řadě 
před divadlem. Bětka vidí, že před ní stojí 7 lidí. Klárka spočítala, že je v řadě celkem 11 lidí. Bětka stojí hned 
před Klárkou.  Kolik lidí stojí za Klárkou? 

Úloha z kategorie Klokánek: Čtyři bratři snědli dohromady 11 sušenek. Každý z nich měl nejméně jednu 
sušenku a žádní dva bratři nesnědli stejný počet sušenek. Někteří tři snědli dohromady 9 sušenek a jeden z nich 
snědl právě 3 sušenky. Urči největší možný počet sušenek, který mohl sníst některý z bratrů.  

Nejúspěšnější řešitelé: 
Kategorie Cvrček - 2. ročník: Vít Ducháček, 3. ročník: Dominik Bohuněk  
Kategorie Klokánek – 4. ročník: Petra Synková, 5. ročník: Libor Šimek 

Gratulujeme všem, kteří se zapojili a snažili se o co nejlepší výsledek. 

D e n ot ev ř e ný c h  dv eř í  v  Z D  S l ou p n ic e  

V pátek 24. 3. jsme jeli ze školy do kravína. V kravíně jsme se rozdělili na dvě skupiny. Dost dobré je tam to 
dojení krav. Nejdřív krávu zavedou do místnosti, potom zavřou dveře, aby kráva neutekla. A pak ten stroj je 
nastavený, že to dokáže samo dojit, ví, kdy má začít dojit a kdy i skončit. Když jsme odjížděli z kravína, měl 
jsem strašný hlad. Autobusem jsme dojeli do ZD Sloupnice. Dozvěděl jsem se, že tam mají kola pro úplně 
všechna auta, traktory i pro kamióny. Potom jsme dostali balónky i pitíčko. Dali jsme si svačinu o pauze a měli 
tam dobré uzeniny. Pak jsme tam měli soutěže. Když jsme to všechno udělali, dostali jsme propisku a záložku 
s obrázky výroby masa, obilím atd. Moc se mi to líbilo.    Jan Hladil 

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN V ZŠ 
Začátkem měsíce června se u Základní školy v Řetové uskuteční 

sběr druhotných surovin a následný odvoz. 
 

Sběr prob ěhne od 6.40 hod. do 16.00 hod.  
u zadního vchodu do budovy ZŠ v Řetové. 

V 16 hodin se uskuteční odvoz sběru. 
Vybírat budeme pouze PAPÍR 

prosíme o třídění na: 
kartony – časopisy a knihy - ostatní papíry 

 

Přesné datum sběru bude včas upřesněno, 
    sledujte skříňku školy před obchodem a plakátnice. 
 

       Peníze za sběr budou použity pro žáky školy. 
                Předem Vám děkujeme za pomoc a podporu této akce. 

                                                        žáci a zaměstnanci školy 
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P o d ě ko v á ní  Z D v e  S l o up n ic i  

V pátek 24. března byli žáci naší ZŠ a starší děti z MŠ na návštěvě v ZD Sloupnice a na farmě v Řetové. 
Chceme tímto moc poděkovat za pozvání a pochválit všechny za organizaci celé akce. Těšíme se na další 
spolupráci.  Děkujeme. 

paní učitelky ze školy v Řetové 

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY  
Na schůzce rodičovské veřejnosti naší obce a sousedních obcí, kterou pořádala mateřská škola (27. 2. 2017), 

byli rodiče informováni o novince v předškolním vzdělávání, která vešla v platnost 1. 1. 2017.  
Novinkou je, že od 1. 9. 2017 má předškolní vzdělávání nový průběh. Je povinné od počátku školního roku, 

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Povinnost 
předškolního vzdělávání mají tedy děti narozené v období od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 a děti starší, kterým byl 
povolen odklad školní docházky. Na povinnost předškolního vzdělávání logicky navazuje povinnost zákonného 
zástupce dítěte přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to v kalendářním roce, ve kterém začíná 
povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

K zápisu mohou přijít 
i rodiče mladších dětí, 
kteří mají zájem 
o předškolní vzdělávání 
na příští školní rok. Je 
nutné vzít s sebou 
mimo jiné (viz plakátek 
k zápisu) vyplněnou 
přihlášku s potvrzením 
lékaře o očkování 
dítěte. Přihlášku 
k zápisu si mohou 
rodiče vyzvednout 
v mateřské škole 18. 4. 
2017 a 19. 4. 2017 od 
8:00 – 12:00 hodin 
nebo po dohodě 
s vedoucí učitelku. 

Těšíme se na shledání 
s Vámi a Vašimi dětmi 
u zápisu 3. 5. 2017. 

   Božena Jedličková  
 
 
 

OBECNÍ KNIHOVNA PŘÍVRAT 
Otevřeno - Středa 17,30 - 18,30 
Pravidelně probíhá výměna a doplňování knih a novinek ve spolupráci 

s Městskou knihovnou v České Třebové. 
Poslední novinky: Žítkovské bohyně, Harry Potter a prokleté dítě, 

Tenkrát v ráji, Okamžiky štěstí - Patrik Hartl, Poslední aristokratka 
a spousta dalších knih, které stojí za přečtení. 

Pavlína Nováková 
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NOVÁ LESNÍ ŠKOLKA LETOKRUH – PŘÍRODA NÁS BAVÍ  
Rádi bychom vám představili novou lesní školku - Dětský lesní klub Letokruh z. s., který 

sídlí v lesní chaloupce u obce Přívrat. 
Lesní školka vznikla v roce 2016 rodičovskou iniciativou jako nestátní nezisková 

organizace. Jedním z impulzů ke vzniku byla touha po alternativním způsobu a přístupu ke 
vzdělávání předškolních dětí. Navazujeme na koncepci lesních mateřských škol, tedy s dětmi 
venku (téměř) za každého počasí. Jsme členy Asociace lesních mateřských škol. Náš školní vzdělávací program 
„Barevný rok v lese“ je inspirovaný prvky Waldorfské a Montessori pedagogiky a environmentální výchovy. 

Zabýváme se předškolním vzděláváním a výchovou dětí od 2,5 do 7 let. Dbáme na individuální a laskavý 
přístup v malém kolektivu, ve skupině je maximálně 16 dětí, o které se starají 2 průvodci-pedagogové. Děti 
nerozdělujeme do tříd podle věku, různorodé věkové složení skupiny je pro děti mnohem přínosnější. 

Jsme s dětmi v každodenním kontaktu s přírodou – ta nám poskytuje největší učebnu na světě. Zažíváme 
dobrodružství v lese, na louce, u rybníka, učíme se 
prožitkem a poznáváme svět všemi smysly. 

Je pro nás důležitý přirozený a celkový rozvoj dítěte. 
Učíme se vztahům bez předsudků, díky vzájemnému 
respektu a úctě. Mnohdy pro nás není podstatný výsledek 
činnosti, ale cesta samotná. Chováme se ekologicky, 
víme, že ne vše se dá koupit. Pracujeme s přírodními 
materiály, recyklujeme. 

V provozu jsme od 1. 4. 2017, ve všední dny od 7:30 
do 16 hodin po celý školní rok. 

Na letní prázdniny jsme pro vás připravili letní 
příměstskou školičku, která je určená dětem ve věku 
od 2,5 do 7 let a jejich sourozencům z 1. třídy (výjimky 
jsou možné po předchozí domluvě). Provozní doba po 
celé letní prázdniny, ve všední dny od pondělí do pátku, 
od 7:30 do 16 hod. Školička je otevřená všem – našim 
členům i nečlenům. 

O Letokruhu se můžete dozvědět více na webu 
www.letokruh-klub.cz, letokruh.klub@seznam, 
tel.: 775 931 488 

S pozdravem Jana Rudová, 
koordinátorka lesního klubu.cz 

NOC S ANDERSENEM 
Noc s Andersenem se letos konala asi na 1200 místech 

nejen v České republice. Ani my jsme nevynechali 
a zúčastnili se. Po příchodu a ubytování ve třídě na 
obecním úřadu, jsme si opekli buřty a novinkou a velikou 
dobrotou byli hadi z kynutého těsta pečení nad ohněm. Po 
setmění jsme se vypravili na okraj vsi, kde jsme se podél 
světýlek vydali hledat malý poklad. Na stezce jsme potkali 
několik místních strašidel v podobě mrtvé nevěsty, 
kuchyňského strašidla a sem tam jsme narazili na 
světélkující medúzu. 

Po návratu do třídy jsme zalezli do spacáků a společně 
se podívali na film Malý princ. Letošní noc jsme se sice 
ke čtení nedostali, ale důležité je, že jsme byli spolu, 
a večer a noc si užili. 

Každý účastník dostal poslední číslo časopisu Čtyřlístek, tak věřím, že si ho všichni přečtou a pokud ne, těším 
se na Vás v knihovně, kde najdete spoustu zajímavých nových knih. 

Děkuji všem dětem za účast a rodičům za pomoc při přípravě.  Pavlína Nováková 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOUPNICE 
Vážení čtenáři, dovolte nám seznámit Vás s děním ve škole ve Sloupnici za uplynulé pololetí. Ve školním 

roce 2016/2017 se na ZŠ Sloupnice nově otevřely dva kroužky: Kamarádím s knížkou (pro žáky I. stupně) 
a Tvůrčí psaní – školní časopis (pro žáky I. i II. stupně). 

K a ma rá d í m s  kn íž k ou :  

Jedním z oblíbených nepovinných předmětů, na který se děti 
těšily každé čtvrteční odpoledne, byl kroužek Kamarádím 
s knížkou pod vedením Katky Klusoňové. V prvním pololetí 
školního roku měl velký úspěch a děti s knížkami zažily 
mnoho dobrodružství. A vůbec nevadilo, že některé z nich 
ještě neuměly číst. 

Kromě čtení, hraní s knížkami, písmenky a rýmy, tvoření 
a malování, také děti mohly pohovořit s panem spisovatelem Hynkem Schusterem a jeho pohádkovým hrdinou 
Kaštánkem z knížky Kaštánkova dobrodružství. Děti navštívily i Městskou knihovnu v Litomyšli, kde pro ně 
paní knihovnice měla nachystaný krásný program s knížkami se zimní a vánoční tematikou, jako např. - Kubula 
a Kuba Kubikula, Když přijde zima do Sněhové Lhoty nebo Horňáci, Dolňáci a mnohými dalšími.  

Dětem se také velmi líbily návštěvy Domova pro seniory ve Sloupnici. Všichni společně jsme si četli, 
vyprávěli, tvořili, poseděli u kávy a čaje. Před Vánocemi děti klientům představily své oblíbené knížky 
a hračky a oni jim na oplátku ukázali knížky a hračky ze svého dětství.  

Věřím, že i ve druhém pololetí bude program kroužku Kamarádím s knížkou stejně tak pestrý jako v tom 
uplynulém, a že bude čím dál více dětí doopravdy kamarádit s knížkou. 

T v ů rč í  ps a n í  –  š k o l n í  č a s op is  

O kroužek Tvůrčí psaní – školní časopis pod vedením paní učitelky Hrdinové byl velký zájem, a proto 
netrvalo dlouho a mohli jsme začít pracovat na prvním čísle. Časopis si pojmenovali sami žáci, a to League 
of school (v překladu Liga školy), zkráceně L. O. S. 

Žáci se pustili s velkým nadšením hned do práce, a tak jsme mohli vydat 1. číslo ještě před Vánoci. Stihli 
jsme to jen tak tak a i přes pár nedostatků jsme s ním velmi spokojeni, i když víme, že ještě máme co 
zdokonalovat. Časopis obsahuje různé rubriky, které si zvolili sami žáci. Máme tu rubriky jako: rozhovory, 
youtuberství, recepty, školní a mimoškolní úspěchy žáků, vtipy, soukromé práce žáků, spoustu zábavy a mnoho 
dalšího. Smyslem kroužku je využít u žáků jejich nadání a kreativity, podpořit je v jejich tvůrčím psaní, 
poznávat okolní svět, umět zacházet se získanými materiály, zaujímat k nim kritický postoj a hodnotit je. 
Zároveň podporuje spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými žáky. Práce na školním časopise nás velice baví. 

Vá n oc e v e  š k o l e  

V předvánočním týdnu se uskutečnily tradiční sportovní turnaje. Nejprve se ve fotbale a obratnosti poměřili 
žáci prvního stupně, následující den pak proběhl turnaj družstev žáků II. stupně ve florbalu. Florbalový turnaj 
byl rozdělen na chlapeckou a dívčí část a zpestřením byla účast učitelského družstva v chlapeckém turnaji. 
Druhé místo učitelů z pěti celků dokazuje, že zdaleka nešlo jen o pouhou formalitu. Po dopoledni plném sportu 
byli všichni spokojeni.  

Poslední školní den roku 2016 patřil vánočním besídkám, během kterých si žáci ve třídách společně zahráli 
hry a rozdali dárky. V tento den se také žáci s učiteli sešli při tradičním „Zpívání na schodech“, kdy si společně 
žáci I. stupně a poté žáci II. stupně zazpívali koledy a popřáli si vzájemně krásné vánoční svátky a šťastný nový 
rok. Správně načasovaným vánočním dárkem pro všechny žáky a pracovníky školy pak byly nové barevné židle 
a jídelní stoly ve školní jídelně. 

 Od 10. ledna 2017 se také rozběhla výuka plavání. Po deset lekcí budou žáci 1. - 4. třídy, společně 
s předškoláky z mateřské školky, jezdit do České Třebové, kde se budou učit plavat pod vedením zkušených 
instruktorů místní plavecké školy. Na začátku února čeká žáky nejenom VII. ročníku tradičně oblíbený lyžařský 
kurz v Jeseníkách. Všem našim malým plavcům i větším lyžařům a snowboardistům přejeme úspěšné 
zakončení jejich výuky bez nehod a úrazů! 

 V naší škole se však děje stále spousta zajímavých věcí. Více podrobností o akcích nejen zde jmenovaných, 
ale třeba i fotografie a výsledky najdete na našich webových stránkách: www.zs-sloupnice.cz.  

                                                                                        Kolektiv učitelů ZŠ Sloupnice 
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Vážení spoluobčané, 
dovolte mi krátce informovat o tom, co je nového v našich společnostech. Dne 3. 3. 2017 se konala výroční 
členská schůze, která seznámila naše členy s hospodařením družstva v minulém roce a stanovila cíle pro letošní 
rok. Rok 2016 se nesl ve znamení pokračující krize cen komodit. Nejhorší situace byla v komoditách živočišné 
výroby, zejména u mléka. V červnu 2016 dosáhly cena za mléko dna s hodnotou 6 Kč/l mléka, tedy úrovně 
dosud nejhoršího roku 2009. Cena prasat v první polovině roku poklesla až k 24 Kč/kg, tedy úrovni roku 1994. 
Stranou nezůstaly rostlinné komodity, zejména obiloviny. Jedinou plodinou, jejíž cena je dlouhodobě stabilní, 
je nikoliv agronomy, ale veřejností neoblíbená řepka.  

Celý sektor a obzvlášť potravinářství trpí neřešeným nárůstem dovozů potravin spojeným s predátorským 
chováním řetězců. Podíl českých potravin v obchodech trvale klesá. Současné ministerstvo se na rozdíl od 
předchozích vlád těmto trendům snaží čelit novými dotačními opatřeními. Bohužel kromě dalšího růstu 
závislosti na dotacích se k nám podpora dostává se značným zpožděním a za cenu nárůstu byrokracie. Všechny 
tyto jevy a souvislosti nelehkého roku se odráží i v našem podniku, zaměřeném na zemědělství, potravinářství, 
energetiku a služby. Sucho naštěstí přišlo až v druhé části roku a podařilo se nahradit výpadek krmiv z roku 
2015. Loňský rok nám konečně nepřinesl žádné nepříjemné překvapení, ani požár. 

Představenstvo rozhodlo stejně jako v předchozích letech o jednorázovém vyplacení bonifikace k základnímu 
pachtovnému, a také o navýšení pachtovného z trvalých travních porostů. Odmítli jsme také nabídky ke 
spolupráci od realitních kanceláří, přestože je jisté, že budou chtít nakupovat půdu v našich katastrech pro jiné 
subjekty. Popřeli bychom náš dosavadní postoj, ve kterém vlastníky vyzýváme, aby v případě zájmu prodat 
oslovili přímo nás. Dostanou naprosto srovnatelnou cenu, vše obstaráme stejně jako realitní kanceláře a není 
třeba, aby na obchodu vydělávala ještě třetí strana. 

S tématem pozemků souvisí i výstavba dálnice D35, která protne náš katastr v Němčicích na hranicích se 
ZDCHP Litomyšl. Z pohledu našeho družstva je dosud navržená trasa D 35 nejlepším možným kompromisem 
jak z pohledu budoucího hospodaření, tak nejvhodnější variantou pro obec Němčice, proto odmítáme snahy 
některých subjektů posunout trasu dálnice blíže k vesnici. 

Výsledky rostlinné výroby byly v roce 2016 u většiny plodin v úrovni plánu. U obilovin celkem jsme dosáhli 
výnosu 8,11 t/ha, u řepky ozimé 3,96 t/ha. Brambory skončily s výnosem 39,1 t/ha a u cukrovky jsme se 
výnosem 106,46 t/ha zařadili mezi 10 nejúspěšnějších ze zhruba 480 pěstitelů TTD. Po výpadku v roce 2015 se 
podařilo vyrobit dostatečné množství kukuřičné siláže, horší situace je u senáží, kdy se nepodařilo díky suchu 
vůbec sklidit třetí seče.  

V živočišné výrobě užitkovost na 1 dojnici opět vzrostla na 28,58 l/ks/den, stav dojnic se snížil o 89 ks na 
930 ks. Ve výkrmu prasat bylo vyskladněno celkem 5 143 ks prasat pro naše řeznictví, díky dotaci na 
zoohygienu nebyl výkrm prasat ztrátový stejně jako u výkrmu kuřat, kde jsme v závěru roku vyzkoušeli výkrm 
kachen.  
Činnost a zaměření střediska mechanizace nedoznala zásadních změn, je jím zajištění provozuschopnosti 

technologií vlastních podniků a poskytování služeb. 
I nadále na pracovištích probíhaly praxe studentů 
SŠZT Litomyšl a ISŠT Vysoké Mýto. 

Rok 2016 byl pro dceřinou firmu ŘEZNICTVÍ 
SLOUPNICE s.r.o. dalším rokem stabilizace. První 
polovina roku se vyvíjela příznivě díky nižší nákupní 
ceně jatečních prasat, čímž jsme nahrazovali výpadek 
tržeb z výkrmu prasat družstva. Výrazný nárůst ceny 
v druhé polovině roku jsme nedokázali promítnout 
v celém rozsahu na pultech prodejen. V závěru roku 
jsme instalovali pokladní a vážní systém s centrálním 
řízením prodejen jako přípravu na EET. To vedle 
podstatně vyšší úrovně prodeje umožnilo vydat 
věrnostní karty, a nabídnout platby pomocí běžných 
platebních karet. Kuchyň, která byla pod řeznictví 
zařazena prvním rokem, zavedla výběr ze dvou jídel. 
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V tomto školním roce jsme opět zajistili ve spolupráci se základními školami ve svém obvodu 
agroenvironmentální kroužky pro děti v rámci osvětového projektu Zemědělského svazu ČR „Zemědělství 
žije!“. Kroužky ve Sloupnici a Němčicích navštěvuje 18 dětí. V závěru roku se uskutečnila tradiční porada se 
zaměstnanci a beseda s důchodci, tradiční zájezd pro důchodce na Vysočinu byl v červnu zakončen besedou 
s vedením družstva v jídelně řeznictví. 

V listopadu jsme zahájili rekonstrukci dvou zbývajících stájí Reprodukčního centra v Němčicích, která by 
měla být dokončena v listopadu 2017. Po pěti letech provozu budeme muset v březnu provést čištění 
fermentorů bioplynové stanice spojenou s opravami vnitřní technologie.  

Ve dnech 24. – 25. 3. 2017 se uskutečnily Dny otevřených dveří pro školy, obchodní partnery i širokou 
veřejnost. Kromě střediska mechanizace mohli zájemci navštívit i některé další provozy, mléčné farmy 
a naučný a zábavný program pro děti. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám 
ještě dodatečně jménem vedení 
a představenstva družstva poděkoval za 
spolupráci, trpělivost a přízeň a popřál Vám 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. 

za ZD Ing. Jaroslav Vaňous 

Z D  S l o up n ic e  -  h l ed á m e 
s p ol u p ra c ov n ík y  n a  p oz ic e:  

• obráběč, zámečník, lakýrník 
• opravář, servisní technik 
• ošetřovatel skotu  
• řezník 
• řidič rozvozu masa 
• prodavačka 
• šéfkuchař / šéfkuchařka 
Informace:  Jitka Karlíková, 465 549 212, zd@zdsloupnice.cz, www.zd-sloupnice.cz 

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ U KUBŮ 
Zimní táboření U Kubů 3-5. 2. 2017 proběhlo za účasti 

39 návštěvníků. Někteří se přišli jen podívat a nelenili dojet 
i na otočku z Hradce Králové, Rybníka či České Třebové. 
Zahráli si s muzikanty, potěšili nás svojí přítomností, ale 
nenocovali. Patnáct statečných spalo venku ať pod pergolou 
(jak říkali pod převisem) nebo v síti či ve stanech, ostatní 
zaplnili pokoje statku U Kubů. V každém případě i tito 
nocující v teplých a příjemných pokojích si užili skvělou 
partu a připravený program Zlaté horečky. 

V sobotu jsme se v 10 hodin vydali ze statku na Presy, kde 
jsme se ve stylovém, zlatokopeckém přístřešku ponořili do 
historie Klondike. Mnohé překvapilo, že zlatá horečka 
proběhla dokonce i v Čechách. Obří valouny 1,38 Kg 

a 1,78 Kg nalezené v roce 1590 a 1591, odstartovaly rozmach dolování ve 
Zlatých Horách, tedy více než o tři sta let dříve než proběhla zlatá 
horečka na Klondike, Yukonu a na Aljašce. Zavzpomínali jsme i na 
Chaplinův film s předlohou Jacka Londona Zlaté opojení, odměnili se 
trochou zlatého moku a vydali se k Antoníčkovi. Druhá skupina se vydala 
po tradiční trase do Křivolíku do pravěké osady. Tam byl připraven další 
program, a sešlo se tam velké množství návštěvníků.  

Za všechny zúčastněné bychom rádi poděkovali obci za možnost 
takovou akci uspořádat a všem ze Statku U Kubů za maximální podporu 
a zázemí.      Táňa a Zdeněk Řehákovi 
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Z p r á v y  z  K r a j e  

PŘES 700 ŽADATELŮ ZÍSKÁ DOTACI NA NOVÝ KOTEL  
V rámci druhé výzvy takzvaných kotlíkových dotací rozdělí Pardubický kraj mezi žadatele více než 

80 milionů korun. Celkem bylo rozhodnutím radních potvrzeno 703 žadatelů, kteří splnili nezbytné podmínky 
pro získání dotace a zároveň svojí žádost zaregistrovali nejrychleji. „V rámci druhé výzvy bylo zaregistrováno 
celkem 930 žádostí s celkovou požadovanou částkou přesahující 106 milionů korun,“ řekl hejtman Martin 
Netolický. „Nadále evidujeme 213 žadatelů, kteří sice vyhověli všem podmínkám, avšak jejich žádost byla 
zaregistrována po naplnění finančního limitu, který byl v rámci výzvy alokován. Tito žadatelé zůstávají 
v pořadníku a mohou dotaci získat, pokud některý z dalších žadatelů odstoupí od smlouvy,“ doplnila ještě 
krajská radní pro evropské fondy, regionální rozvoj a inovace Hana Štěpánová.  

KRAJ PODPOŘÍ ČINNOST DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
Krajské zastupitelstvo schválilo poskytnutí individuální dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 

krajskému sdružení hasičů Pardubického kraje ve výši 500 tisíc korun. Tyto finance budou určeny na činnost 
sdružení včetně práce s mládeží a pořádání různých soutěží v požárním sportu. „Podpora dobrovolných hasičů 
je ze strany našeho kraje dlouhodobou záležitostí již od roku 2002, kdy finančně podporujeme nejen činnost 
krajského sdružení, ale také jednotlivé jednotky při pořízení požárních automobilů, stavbě či rekonstrukci 
hasičských zbrojnic, ale také při nákupu drobnějšího technického vybavení, jako jsou ponorná čerpadla,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme přispívali krajskému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
částkou 300 tisíc korun, již druhým rokem je však podpora nastavena na částku 500 tisíc korun, jelikož si 
uvědomujeme záslužnou činnost v oblasti prevence a práce s dětmi a mládeží,“ doplnil hejtman. Finance 
poslouží spolku na práci s mládeží a pořádání soutěží v požárním sportu. Se svými více než 22 tisíci členy patří 
dobrovolní hasiči mezi jednu z největších organizací na území kraje, navíc jsou přítomni i v těch nejmenších 
obcích a umožňují dětem zapojení do kolektivu a sportovní vyžití.  

NOVÁ STŘECHA NA SPORTOVNÍ HALE V ČESKÉ TŘEBOVÉ 
Sportovní hala v České Třebové by se mohla dočkat nové střechy již v říjnu letošního roku. Jako reálný vidí 

tento termín také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Kraj již navíc disponuje posudkem, který 
navrhuje čtyři varianty řešení nové konstrukce střechy a čeká na posudek soudního znalce. Předpokládaná 
škoda na stavbě by neměla překročit 15 milionů korun. „Externí projektant, kterého jsme pro zpracování 
posudku vybrali, navrhl čtyři varianty, jak by mohla nová konstrukce vypadat. Jedná se o železobetonovou 
konstrukci, lepený vazník, ocelovou konstrukci nebo kombinaci oceli a dřevěného vazníku. S výběrem 

nejvhodnější varianty budeme však čekat na 
posudek soudního znalce, který by měl být 
hotový v březnu,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický. „Z psychologického hlediska je 
pro mě však stále nemyslitelné, aby měla 
nová střecha stejnou konstrukci s dřevěnými 
vazníky,“ sdělil Netolický. Pardubický kraj 
již také zná předpokládanou škodu na celé 
stavbě. „Škoda by neměla přesáhnout 
15 milionů korun. Kromě samotné střechy 
byla poničena podlaha, instalace, světla 
či obložení,“ dodal hejtman. 
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SO 22. DUBNA  -  V. JARNÍ VYJÍŽĎKA  + IV. PŘÍVRATSKÝ PÁLENKOVÝ KOŠT  

 
 
Pálení čarodějnic v Přívratu 
30. 4. 2017 od 17 hodin za prodejnou 
 

Program: 
Hledání zaklínadla 
     k otevření čarodějovy truhly 
Míchání lektvarů 
K poslechu zahraje Béďa Band 
Upálení čarodějnice 
 

Občerstvení: 
Maso z kouřového hrnce 
Mouční hadi 
Špekáčky 
Lektvary a elixíry všeho druhu 
 

Na prvních 7 čarodějnic/čarodějů bude čekat speciální cena čarodějnice Elvíry. 
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K u l t u r a  

BRAMBOROVÉ SALÁTY V  PŘÍVRATU POČTVRTÉ 
23. prosinec se u nás v Přívratu stává setkáním 

amatérských kuchařů při výrobě bramborového salátu 
a jeho následné presentaci. A dle básničky ze zvacího 
letáku (Vánoce jsou zase tady, salátů jsou celé řady, 
kuchaři se zase sejdou, do statku se všichni vejdou, komis 
vzorky ohodnotí, podle vzhledu ba i chuti, před půlnocí 
vyžene vše ven, vždyť je zítra Štědrý den) se „Soutěž“ 
opět uskutečnila na statku U Štanclů pod záštitou 
Obecního úřadu. Cca 85 přítomných hodnotilo 24 salátů. 
16 vzorků bylo vyrobeno muži a 8 připravily ženy. Ač je 
to neuvěřitelné, na „bedně“ byli 4 medailisté a to: 
bronzový p. Kamil Janáček, stříbrná p. Zuzana Stránská 
a o zlato se stejným počtem 34 hlasů podělili p. Jaroslava 
Benešová a p. Miroslav Veselý.  

Ceny pro všechny soutěžící jsme zakoupili na Přívratském jarmarku. Byly to výrobky nejenom místních dětí, 
pro které byl tento jarmark uspořádán. Obecní úřad, aby podpořil jejich snahu, nejzdařilejší odkoupil k ocenění 
soutěžících. Kromě hodnocení, bylo nejvíce veselo v kuchyni na statku, kde, kdo si dodal odvahu, tak se po 
roce zvážil a porovnal své hodnoty s rokem 2015. Váha každému dále sdělila mimo jiné stav tuku i vody v těle 
a vypočítala jeho metabolický věk. Někdo byl věkem zklamán, jiný šťasten.  

Drobné občerstvení v podobě nápojů, masných a sýrových obložených mís bylo též zajištěno. A když se 
dočepoval Černý medvěd z minipivovaru v Jablonném nad Orlicí soutěž byla u konce. Po 20 hod. jsme se 
rozešli do domovů, abychom v klidu prožili nadcházející Štědrý den. Dobrá předvánoční nálada byla podtržena 
preludováním na harmoniku p. L. Lipenskou.       Jan Doleček 

OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍVRATSKÝM ADVENTEM  
Stalo se tradicí, že na první adventní sobotu se potkáváme na sále U Coufalů, kde děti prodávají své téměř 

vlastnoručně vyrobené výrobky, dospělí nakupují a rozjímají v naší vánoční kavárničce a v letošním roce nám 
navíc atmosféru zpříjemnila hudební skupina Vozejček. 

Druhý adventní víkend jsme se potkali na návsi, kde proběhlo úspěšné vystoupení přívratských dětí, zpestřené 
ohnivou šou skupiny Balestra z Letohradu. Ve středu 14. 12. jsme se sešli opět na návsi, a společně s celým 
Českem za doprovodu Řetůvanky jsme si zazpívali několik koled, pustili si lodičku či pobesedovali se sousedy. 

Třetí adventní sobotu se na sále U Coufalů konala Mikulášská nadílka, a opět nechybělo divadelní představení 
přívratských ochotníků „Kdo jinému jámu kopá, až se ucho utrhne“. 

Poslední adventní sobotu se náves zaplnila nejen diváky ale i postavičkami z živého betlému, které 
procházely návsí za hudebního doprovodu skupiny SoliDeo z Děčína. Hudební a velice zajímavý program 
pokračoval na sále, kde jsme se mohli seznámit s různými, netradičními a méně známými hudebními nástroji 
jako například s gemshorny - nástroje ze zvířecích rohů kravských, kozlích, kamzičích i z rohů antilopy, dále se 
strunnými nástroji dulcimer, trumšajt, kobza a jinými. 

Na žádné z akcí nechyběl vánoční punč a malé občerstvení, které přispělo k tomu, že se většina z nás 
zastavila, potkala s ostatními a nasála předvánoční atmosféru v tomto uspěchaném období. 

Náves zdobil obří adventní věnec, na kterém se každou sobotu rozhořela jedna svíčka. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli při přípravě adventního pásma a Vám ostatním za to, že jste přišli. 

Pavlína Nováková 

ADVENTNÍ KONCERT 
V podvečer 18. prosince 2016 se v řetovském kostele sv. Máří Magdalény konal také adventní koncert. 

Koncert trval kolem jedné hodiny a posluchači mohli vyslechnout adventní písně a na závěr i koledy, které nás 
připravily na dobu vánoční. Na úvod všechny přivítal Jan Kada jménem farnosti. Koncert byl významný svou 
rozsáhlostí, kdy vystupovaly celkem tři soubory. Prvním byla Schóla z kostela od sv. Prokopa z Dlouhé 
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Třebové pod vedením Františka Mikeše, který zde v minulosti občas hrával na varhany. Následovali bývalí 
absolventi ZUŠ Česká Třebová a na závěr vystoupil sbor Žerotín z Brandýsa nad Orlicí. Za své vystoupení bylo 
všech 55 účinkujících pohoštěno v kinosále. O občerstvení se postarali farnice z Řetové a okolí.  

VÝSTAVA BETLÉM Ů V ŘETOVÉ 
Ve dnech 17. a 18. prosince 2016 se v Řetové uskutečnila 

výstava betlémů, kterou pořádala římskokatolická farnost 
Řetová. Na výstavě bylo možno shlédnout na 172 betlémů. 
Skoro každý návštěvník výstavy si zde našel betlém, který 
znal z dětství. Na výstavu dorazilo 210 návštěvníků nejen 
z Řetové. Mezi návštěvníky ze vzdálenějších koutů byli 
betlemáři z Nového Hrádku, kteří konstatovali, že je tato 
výstava velice mile překvapila.  Další návštěvník z Banína 
na Svitavsku navštívil výstavu s cílem sehnat další 
inspiraci, jelikož ve své obci výstavu betlémů také pořádají. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného, prodeje patchworku 
a tištěných betlémů činil 7992,- Kč a byl věnován na opravu varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Řetové. 

BESEDA S RUDOLFEM KRAUTSCHNEIDEREM 
V sobotu 25. února se v obci Řetůvka konala beseda se známým stavitelem jachet mořeplavcem panem 

Rudolfem Krautschneiderem. Narodil se ve Vídni v roce 1943, dětství strávil ve Znojmě. Nějaký čas bydlel 
také v Řetůvce. V životě vystřídal mnoho zaměstnání a profesí. Živil se jako dřevorubec, pracoval v dolech. 
Vzdělání ukončil v sedmé třídě, přesto napsal desítku knih a natočil několik filmů. Některá jeho díla byla 
přeložena do polštiny, němčiny a angličtiny. 

Od roku 1994 začal vozit na „suché“ plavby lidi, kteří chtěli odvyknout 
závislosti na drogách. Zapojil se také do budování dětských domovů 
rodinného typu. Děti o prázdninách bere na plavby a jejich šťastný úsměv 
považuje za svůj největší životní úspěch. 

Se sedmimetrovou Velou doplul v roce 1977 až za severní polární kruh, 
v roce 1982 s ocelovou plachetnicí Polka do Jižní Ameriky, kde se 
nechtěně přimíchal do války o Falklandy. V roce 1996 v Polsku koupil 
rozestavěný trup dřevěné plachetnice a se skupinou nadšenců ho dokončil 
– karaka Victoria vyplula roku 1999 na plavbu kolem světa. Ruda vedl 
Victorii (která tehdy neměla motor) z Polska kolem Evropy až na Floridu. 
Po zabudování motoru předal vedení Victorie Jindřichu Kuchejdovi, který s Victorií plavbu kolem světa 

dokončil. Sám plul na Polárce na sever, kde to má 
nejraději – do Grónska, na Island, spolu s dalšími dvěma 
členy posádky, kteří jsou z nedaleké obce Jehnědí. 

Rudolf Krautschneider tvrdí, že si vždy připadal 
svobodný. Nikdy se nenechával spoutávat ani systémem, 
ani případným finančním nedostatkem. „Každý člověk, 
pokud chce být šťasten, by měl žít ve stavu drobné 
nouze,“ vysvětluje svůj postoj k penězům mořeplavec. 
„To nejhorší, co můžeme udělat svým dětem, je zajistit 
jim nouzi z nadbytku. Když žijete ve stavu mírné nouze, 
tak když odečtete alkohol a cigarety, zjistíte, že máte 
každý rok na to, abyste vypluli na moře, a vlastně to ani 

neznamená snížení životní úrovně. Všechno je otázka priorit. Všichni žijeme v nadbytku, takže všichni máme 
na mořeplavbu nebo na svoje koníčky. Na moři je ten, kdo tam chce být. Každý má šanci, ale málokdo ji 
dokáže využít,“ tvrdí Rudolf Krautschneider a dodává: „Kdo přepluje rybník, přepluje i moře. Kdo přepluje 
moře, přepluje i oceán. Kdo přepluje oceán, může plout kolem světa.“     Radka Hudcová 
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MYSLIVECKÝ PLES V ŘETOVÉ 
Přátelé myslivosti! 
Poslední lednovou sobotu 28. 1. 2017 se jedenáctým rokem konal myslivecký ples spolku Lípovec Řetůvka 

již tradičně v kinosále v Řetové. Jako vždy byly připraveny myslivecké pokrmy nyní již v nově 
zrekonstruované kuchyni, která splnila naše očekávání. Návštěvníci si mohli vybrat a ochutnat z pěti chodů 
zvěřinových specialit. Soudě dle ohlasů byly chuťové pohárky všech zúčastněných uspokojeny. Tombola byla 
opět bohatá. Poučeni z loňského plesu, jsme ceny uhlídali, některé i pevně ukotvili. Program proběhl dle 
lidových a společenských zvyklostí v Řetové. Všichni odešli domů po svých, někteří dokonce až nad ránem  

Věříme, že si za rok k nám opět najdete cestu, a chtěl bych také poděkovat všem sponzorům a také našim 
členům, kteří se na přípravě akce podíleli.    Luboš Voleský ml., předseda spolku 

HASIČSKÝ BÁL V PŘÍVRATU 
Hasičský ples má svoji předehru. I letos jsme dostáli slibu a se starostou obce jsme společně obešli čísla 

popisná, protože osobní pozvání se nám už po dvakráte vyplatilo. A věřte, že nemyslím na finanční stránku. 
Odměnou za úskalí spojené s touto bohulibou činností, byl letošní pohled do tváří 170 spokojených bavících se 
lidí, kteří na náš ples zavítali. 

11. února, úderem 20 hodiny, mohla kapela Riviéra, 
která k nám přijela z Ústí nad Labem, začít se svojí 
produkcí. Myslím, že se nebudu chlubit, když napíšu, že 
jsme i tentokrát při výběru kapely měli šťastnou ruku. Tak 
jako každoročně jsme nastudovali vlastní předtančení, 
které vždy má přihlížející spíše pobavit. 

I letos byla připravena bohatá tombola, kde první cenou 
byl televizor. Novinkou byl prodej míchaných nápojů, což 
ocenily hlavně dámy. 

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci, 
chci poděkovat všem, kteří byli na plese služebně a hlavně 
chci poděkovat Vám, kteří jste svou přítomností dali 
najevo, že hasičský ples v Přívratu má svoji kvalitu. 
Zvláštní poděkování patří Vám, sponzorům, ale taky Vám, kteří na ples nejdete, ale rádi přispějete.        -pš- 

VZPOMÍNKA NA MICHALA TUČNÉHO 
Vzpomínku pořádal hostinec na Presích, ale z důvodu „dočasného“ uzavření tohoto hostince, jsme se rozhodli 

tuto akci převzít, a pokračovat v tradici. 11. března jsme na sále u Coufalů přivítali na 120 příznivců Michala 
Tučného. Těm všem hrála kapela Makadam. Děkuji všem, kteří se postarali o organizaci a samozřejmě Vám, 
kteří jste byli na sále služebně.                   -pš- 

TURNAJ V PRŠÍ  
V sobotu 25. února se v Přívratu konal již počtvrté Turnaj v prší pro ženy a dívky. Na sále hospody U Coufalů 

se sešlo 32 hráček. Kromě karet pro ně bylo přichystáno malé občerstvení a společně jsme si užily pohodové 
dámské odpoledne a večer. 

V letošním ročníku se nejvíce se dařilo Janě Štikové, ale malou pozornost a Čestné uznání si odnesla každá. 
A my již teď můžeme slíbit, že i příští rok se Turnaj v prší uskuteční.    Eva Podhajská 

DARMOŠLAPKY  
Spolek divadelních ochotníků Šlégl Němčice uvedl v pátek 24. března komedii Zdeňka Hovorky o milostném 

bláznovství Darmošlapky aneb repete hoši. Děj se odehrával na zanedbaném statku zanedbaného Pamfila a jeho 
kamarádů. Jejich bezstarostný život a pohoda u soudku s vínem byly narušeny návštěvou příbuzných, vdavek 
chtivých žen, které mají zálusk i na Pamfilovo jmění… 

Děkujeme němčickým ochotníkům a doufáme, že se trochu košilatou komedií pobavili všichni diváci, kterých 
přišlo asi 80. Díky!        za organizátory Eva Podhajská 
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DĚTSKÝ KARNEVAL V PŘÍVRATU 
V letošním roce si na sále 

U Coufalů daly 4. února dostaveníčko 
především princezničky, kterých se 
sešlo nepočítaně. Spolu s nimi si 
zařádili piráti, berušky, klaun voják, 
Máša a medvěd, upíři, indiáni 
a spousta dalších masek. 

Společně se skupinkou Zips si malí, 
ale i velcí mohli vyzkoušet svoji 
obratnost a hbitost v různých 
soutěžích a v neposlední řadě 
nechybělo ani tradiční přetahování 
lanem, do kterého se zapojila i řada 
dospělých. Skupince Zips patří velký 
dík za přípravu programu, který jsme si všichni užili. Na závěr dovádění dostal každý malou sladkou odměnu. 
           Pavlína Nováková 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 
V ŘETŮVCE 

V sobotu 14. února se v řetůvském sále konal 
maškarní ples. Zábavného odpoledne plného 
písniček, tance a soutěží se účastnili desítky dětí 
v roztodivných maskách: princezny, čarodějky, Ferda 
mravenec s beruškou, kostřičky, sem tam proběhl 
i sněhuláček Olaf. 

O hudební doprovod, zábavu a soutěže se nám 
postarala skupinka ZIPS z České Třebové, díky které 
se pobavili i rodiče, kteří se velmi aktivně zapojovali 
do plnění disciplín, spolu se svými ratolestmi. Za to 
všem náležela i sladká odměna a spousta smíchu 
a veselé nálady.         J. Pávková 

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

18. března. K tanci a všeobecnému veselí hrála skupinka Zips, která 
všelikými vstupy přispívala k dobré náladě na sále. 

Letos se na parketu se sešly především skupinové masky a tak, i když 
jejich počet nebyl vysoký, mohli jsme napočítat asi padesát 
zamaskovaných lidí.  

Na parketu se potkaly 
medúzy s květináčem, 
biatlonová reprezentace se 
sedmi hříchy, dopravní značky, 
a další živly jako oheň, voda, 

vítr a tak podobně. 
V tombole si první cenu vystřílela Koukalová s Charvátovou před 

jedinou individuální maskou květináčem s kopretinou a beruškou na 
ní sedící. Taktéž druhé skončily medúzy, třetí smajlíci. Všechny 
masky byly vyrobeny s nadšením, pracné na výrobu, prostě supr. 

Bál pořádal TJ Sokol Přívrat, který děkuje všem maskám 
i nemaskám za účast.      -vk-  
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S p o r t  

FK  BECHEROVKA PŘÍVRAT 
M e m o ri á l  H o nz y  D em l a  

O vánoční soutěžní pauze jsme se tradičně 
zúčastnili tradičního turnaje Kopanec. Hraje se 
jako memoriál Honzy Demla vždy 30. prosince 
v hale ZŠ Nádražní v České Třebové. Na turnaji 
jsme obhajovali loňské a předloňské prvenství. 
V těžké konkurenci se nám to podařilo, a mohli 
jsme tak slavit hattrick. 

B ec h e ro v k a  pá t á  v  k ra j i  

V mužstvu si během sezóny zahrálo 19 hráčů, z nichž 6 hrálo stabilně, ostatní se střídali. Nejlepší účast měl 
Ondra Hurt, který se stal i naším nejlepším střelcem s 11 góly. O další branky se podělili: Patrik Urbanec 10, 
Michal Kubásek 7, Ondřej Rufer 6, Tomáš Bohunek 5, Rostislav Borek 5, Jiří Stolín 4, Petr Zahálka 4, Jaroslav 
Macko 3, Lukáš Roušar 3, Michal Šimek 3, Radek Urbanec 3, Pavel Petr 2, Matěj Popelka 2, Daniel Rufer 2, 
Jaroslav Vaňous 2, Patrik Hůlka 1. 

Sezóna byla důstojně ukončena 17. března. 
 

konečná tabulka krajského přeboru futsalu 2016/2017 
 1. Amako He řmanův M ěstec 18 13 2 3 78: 36 41 
 2. S.U.D. Sv ětlá n. Sázavou 18 12 2 4 95: 51 38 
 3. FC RIO Žamberk 18 10 2 6 79: 63 32 
 4. FC Butterfly Litomyšl 18 10 2 6 94: 63 32 
 5. FK Becherovka P řívrat 18 9 1 8 73: 63 28 
 6. OK Interier Pardubice 18 8 1 9 63: 84 25 
 7. Benfica Hlinsko 18 6 3 9 48: 59 21 
 8. FK Boca Chot ěboř "B" 18 8 2 8 69: 61 20 -6 
 9. FK Nebelvír Chrudim "B" 18 3 2 13 52:116 11 
10. Pašáci Jeníšovice 18 1 3 14 40: 95 6 

Družstvu FK Boca Chot ěboř "B" bylo odebráno 6 bod ů. 

B ec h e ro v k a  B  

Po loňské úvodní sezóně i letos jsme hráli Choceňskou ligu – neoficiální okresní přebor. Oproti loňsku 
družstev přibylo, objevila se třeba tradiční turnajová družstva jako Čistírna Česká Třebová nebo Tokyjo 
Litomyšl. V sestavě se prostřídalo celkem 17 hráčů, z nichž 8 jezdilo pravidelněji. Nejlepší účast měl Jiří Pilgr. 
O naše góly se podělili: David  Kolář 19, Jan Holínka 16, Aleš Pilgr 13, Ivoš Vencl 6, Roman Voleský 5, 
Michal Bílek 4, Tomáš Blažek 4, Jaroslav Vaňous 4, Michal Holínka 3, Jiří Pilgr 3, Richard Fišar 2, Daniel 
Motl 2, Pavel Štika 2. 

konečná tabulka CHOML futsalu 2016/2017 
 1. Polib hrocha 24 20 2 2 125 : 46 62 
 2. Citroni 24 20 0 4 123 : 62 60 
 3. Peliny Choce ň 24 16 1 7 142 : 82 49 
 4. F.K. Řet ůvka 24 15 3 6 121 : 94 48 
 5. FC Gillotina Choce ň 24 14 2 8 141 : 91 44 
 6. BARba ři Vysoké Mýto 24 13 2 9 117 : 82 41 
 7. FK Becherovka B 24 9 3 12 88 :119 30 
 8. Čistírna Č.T řebová 24 8 3 13 69 : 87 27 
 9. Sokol Tokyjo 24 6 5 13 93 :130 23 
10. FC Lahev Myslivce 24 6 3 15 76 :132 21 
11. P.FC Zbloudilá St řela 24 5 4 15 65 :108 19 
12. AC Cuca Monga 24 5 2 17 91 :157 17 
13. Sokol Řet ůvka 24 4 0 20 94 :155 12  

Děkujeme fandům, sponzorům, soupeřům a vůbec všem, kteří nás jakkoli podporují. 
                                                                                                      Sportu zdar! Petr Vaňous, náčelník klubu 
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ZAČÁTEK SEZÓNY FOTBALIST Ů 
Po zimní pauze začalo družstvo mužů trénovat od konce ledna. Po vydařeném podzimu 

bychom rádi hráli v klidných vodách a bavili naše fanoušky. V přátelských přípravných 
utkáních jsme nejprve v sobotu 25. 2. zvítězili na umělé trávě ve Svitavách nad mužstvem 
Pomezí 5:0, potom na UMT remizovali s Ústeckým Béčkem 3:3 a nad Letohradským 
dorostem 9:2. 

O víkendu 18. března jsme měli soustředění v Letohradu v biatlonovém areálu.  
Mistrovskou soutěž jsme zahájili v neděli 26. 3. zápasem na umělé trávě v Ústí nad Orlicí proti týmu Jiskra 

2008. Zápas jsme se štěstím zvládli a zvítězili 2:1. Ve druhém jarním kole jsme zajížděli na půdu vedoucí 
Kunčiny. Zápas se nepovedl, prohráli jsme 5:0, a ještě se někteří hráči zranili. 

 
Jarní rozpis mužů (D = doma, V = venku) 
Ne   9.4. Sloupnice 16:00 D 
So 15.4. Těchonín 16:00 V 
Ne 23.4. Verměřovice 16:00 D 
Ne 30.4. Polička B 16.30 V 
Ne   7.5. Dlouhá Loučka 16:00 D 
Ne 14.5. Libchavy 16:00 D 
So 20.5. Opatovec 17:00 V 
Ne 28.5. Semanín 16:00 D 
Ne    4.6. Horní Újezd 17:00 V 
So 10.6. Jablonné 16:00 D 
So 17.6. Lanškroun B 17:00 V 
So 24.6. Memoriál Standy Sedláčka 
   turnaj v malé kopané (5+1), Mandl od 9.30 
 
Mládežnické domácí zápasy v Mandli 
So 22.4.   9:00 ml. přípravka - turnaj 
So 29.4.   9:00 ml. žáci vs. Brandýs 
Ne 14.5. 13:00 ml. žáci vs. Jehnědí 
So 20.5.   9:00 ml. přípravka - turnaj 
So   3.6.   9:00 ml. přípravka - turnaj + 13:00 ml. žáci vs. Zámrsk 

ZIMA V ŘETOVÉ 
Letošní zima byla po dlouhé době taková, na kterou budeme všichni rádi vzpomínat. Po několika letech 

se dalo i v našem údolí kousek od domu nasadit běžky a jet se projet 
po stopách upravených nebo i vyšlapaných běžkaři.  

Díky obětavosti tatínků, především pana Ducháčka, Hermana a pana 
Koláře byl snad téměř 2 měsíce k dispozici nastříkaný led u tělocvičny. 
Zde se každý den scházeli děti i někteří rodiče a užívali si v bezpečí 
a bez starosti bruslení. Bylo to v centru obce, led využívala i základní 
škola pro bruslení v hodinách tělesné výchovy, každý to měl v dosahu 
a tak nebyl den, aby byl led prázdný, bez dětí. Chtěla bych proto moc 
poděkovat tatínkům za to, že nelitovali svého volného času a udělali pro 
všechny děti v Řetové super věc.     -hš- 

ZIMNÍ LYŽOVAČKA  
Jako každou zimu i letos jsme se vypravili na zimní lyžařský zájezd. Tentokráte jsme vyrazili do Deštného 

v Orlických horách, kde jsme nechali sjezdaře a někteří vyrazili z Deštného a jiní z parkoviště na Šerlichu směr 
Neratov. K dispozici bylo několik variant délky trasy pro běžkaře, téměř všichni ale zvolili jako cíl Neratov, 
malou vísku co se týče počtu obyvatel, ale krásné místo, kde působí od roku 1992 Sdružení Neratov. Tomu se 
podařilo navrátit do vysídlené obce život. Sdružení postupně zrekonstruovalo řadu budov, které dnes slouží 
jako sídlo sdružení a chráněných dílen, nebo v nich žijí pěstounské rodiny.Od roku 1998 v Neratově funguje 
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chráněné bydlení Domov, které nabízí životní prostor lidem s mentálním postižením, usiluje o jejich rozvoj 
a dosažení co největší samostatnosti a odpovědnosti.V Neratově je v provozu několik chráněných pracovišť, 
v nichž jsou lidé s postižením zaměstnáni v chráněném prostředí a za pomoci školených asistentů se realizují 
v práci, která je zajímá a naplňuje. Nepřetržitě od svého vzniku se Sdružení Neratov podílí na obnově 
poničeného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, na úpravě okolí kostela a obnovení poutní tradice. 
Tento kostel s unikátní skleněnou střechou někteří i navštívili. 

Sněhové podmínky byly pro sjezdaře i běžkaře neočekávaně dobré, teplota během dne byla pod bodem mrazu 
a v noci na ledovatý základ napadl čerstvý sníh. A tak se stalo, že jsme téměř všichni běžkaři dorazili až do 
Neratova, kde jsme ještě mohli posedět v útulné hospůdce a využít nabídky zabíjačkových specialit, protože 
zde právě probíhal masopust. 

A tak nám den utekl rychle a autobus nás zde v hospůdce vyzvedl kolem šesté, to už jsme dočerpali kalorie 
spálené během hřebenové túry a mohli se podělit o zážitky se sjezdaři a těmi, kteří se vrátili na běžkách 
do Deštného.             -hš- 

ŘETOVSKÝ TURNAJ V LÍNÉM TENISE  
V sobotu  25.3.2017 uspořádala sportovní komise 

obce Řetová v místní tělocvičně 2. ročník turnaje 
smíšených dvojic v líném tenise  o Putovní pohár 
Obce Řetová, který se ale měl odehrát původně 
v prosinci 2016. Havarijní stav podlahy v naší 
tělocvičně ale byl proti, takže se turnaj odehrál 
v náhradním termínu. Tomu také odpovídal počet 
přihlášených týmů – 7. Nejdříve se družstva utkaly ve 
skupině každý s každým a teprve potom turnaj 
pokračoval vyřazovací částí. 

A jak turnaj dopadl? Vítězem se stala dvojice Lenka 
Šafářová, Jiří Kubišta (v zákl. skupině 3.místo), která 
ve finále porazila duo Martina Vašinová, Jiří Gloser (vítěz zákl. skupiny). Třetí místo obsadila dvojice Denisa 
Cimprichová, Ondřej Eliáš (v zákl. skupině 2. místo).  Putovní pohár tedy zůstává v Řetové. Pro první tři 
družstva byly  připraveny dárkové balíčky, pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení v klubovně 
tělocvičny. Tam také proběhlo vyhlášení turnaje, nezbytné fotografování pro media a samozřejmě krátké 
zhodnocení a dlouhá diskuse účastníků turnaje. 

Už nyní se můžeme těšit na 3. ročník, který proběhne 25.11.2017.  Miroslav Provazník 

Z ČINNOSTI SDH ŘETOVÁ 
S prvními jarními pozdravy se hlásí také SDH Řetová. Po mnoha 

letech byla krásná, bílá zima, která naštěstí nepřipravila nečekané 
výjezdy, a tak jsme si ji mohli v plné míře užívat. Zimní radování 
jsme zahájili v lednu tradičním hasičským plesem, na kterém byla 
velmi hojná účast.  K tanci a poslechu hrála oblíbená skupina 
Primátor, občerstvení také chutnalo a nakonec i výhry v tombole 
rozveselily účastníky. S příchodem jara se blíží nejen pracovní 
povinnosti, a to především úklid, práce na opravě hasičské zbrojnice, 
ale také kulturní vyžití. 

Na měsíc květen, přesněji na 13. 5. je naplánován hasičský výlet. 
Tentokrát se podíváme do Josefova, abychom prošli jeho Pevnostní 
město, Vojensko-historické muzeum, Muzeum Waldemara Matušky 
a jiné zajímavosti, které toto starobylé město a jeho okolí nabízí. 

Případní zájemci se mohou hlásit u p. Pavla Gajdošíka st., kde mohou také zaplatit zálohu na dopravu  
250,- Kč. Věříme, že výběr míst je zajímavý a všechny Vás nadchne. Budeme se těšit na Vaši účast. 

Ing. Jana Kazdová 
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VÝROČNÍ SCHŮZE SDH PŘÍVRAT 
21. ledna 2017 proběhlo na sále u Coufalů zhodnocení práce hasičů za předešlý rok. Při zahájení schůze byli 

přivítáni hosté. Z okrsku č. 12 starosta SDH Parník bratr Jiří Coufal a starosta SDH Dlouhá Třebová bratr 
Jindřich Novotný, dále starosta okrsku č. 12 bratr Michal Daněk a svou návštěvou nás poctil bratr Bohouš 
Broulík. Ve zprávě starosty sboru byl zhodnocen rok 2016 a zároveň nastíněn plán činnosti na rok 2017. 

K významnému životnímu jubileu jsme popřáli bratru Milouši Voleskému a bratru Josefu Podhajskému. 
Po diskuzi a následné večeři byla na pořadu večera volná zábava se skupinou ZIPS.     -pš- 

HRY BEZ KATASTRU  
Jubilejní 50. Hry bez katastru se uskutečnily 18.února 2017 v Litomyšli 

pod Primátorskou hrází. Na slavnostním ceremoniálu organizátoři přivítali 
soutěžící chlebem a solí. Samozřejmě nechyběly osobnosti Litomyšle, 
jako M. D. Rettigová a B. Smetana, který poněkud netradičně zapálil 
hořícími houslemi slavnostní oheň. 

Jako vždy se soutěžilo v 5 disciplínách základní části a 3 finálových, 
které se nesly v duchu recese. Pod názvy: Bedříškova Litomyšl aneb vaše 
xichty mají hlas, či Žabí koncert aneb armádní buzerace, si jen těžko 
někdo mohl představit, co se bude dít. 

Vítězem her se stalo družstvo z Březin. Druhé místo jsme obsadili my 
a bronzovou medaili vybojovalo družstvo z Kunčic.  Hry bez katastru 
spojují převážně obyvatele z obcí Svitavska a Orlickoústecka. Všem 
družstvům nejde samozřejmě jen o vítězství. Hlavní heslem her je: 
„Sportu zdar a srandě zvlášť.“ Jde o to pobavit diváky, soutěžící a všechny 
přítomné. Také doufáme, že se najde pár nadšenců (pokračovatelů), 
kteří budou i nadále zápolit v těchto hrách za družstvo Řetové, které hledá 
své nástupce.         Družstvo z Mandlu 

5 0 . H BK  p oh l e d e m P ř ív r a ť á k ů  

Přívratské družstvo ve složení T. Lorenc, T. Bohunek, M. Voleský, P. Řezníčková a P. Nováková vyrazilo 
18. února reprezentovat naší obec v netradičních disciplínách do nedaleké Litomyšle. Po rozlosování a uvítání 
samotným B.Smetanou s orchestrem a M. D. Rettigovou jsme vyrazili seznámit se s jednotlivými disciplínami. 
V některých soutěžích se nám dařilo více, v jiných méně a někde nám ,,uškodili“ rozhodčí. Ale tak už to na 
hrách chodí. Letos jsme se do finále neprobojovali a skončili na 17.místě z 24 družstev. Z našich sousedních 
obcí se nejlépe dařilo družstvu z Mandlu, které skončilo na krásném 2. místě. Soutěžící z Řetové a Sloupnice se 
do finále také neprobojovali.         Pavlína Nováková 

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2017 
Rád bych poděkoval Vám všem, kdo jste přijali t říkrálové 

koledníky a přispěli do kasiček. Poděkovaní patří také všem 
vedoucím skupinek a králům za jejich ochotu navštívit stavení 
a domácnosti v našich vesnicích v letošním mrazivém počasí. 

V Řetové se vybralo 21 407,- Kč, v Řetůvce 12 780,- Kč 
a v Přívratu 7 906- Kč + 2 Eura. 

V letošním roce vybrané prostředky poputují na tyto projekty: 
- Domácí specializovanou hospicovou péči  
- Pečovatelskou službu 
- Rodinná centra 
- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  
- Občanskou poradnu  
- Zařízení pro osoby bez přístřeší 

Miroslav Kada  
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ORELSKÁ MŠE SVATÁ  
Římskokatolická farnost Řetová Vás všechny srdečně zve na Orelskou mši svatou, která se koná v neděli 

28. května v 8:00h. Po mši svaté bude na faře možnost shlédnout malou výstavu k Orelské jednotě.  

NOC KOSTELŮ 
Římskokatolická farnost Řetová Vás všechny srdečně zve v pátek 9. 6. 2017 na Noc kostelů, která se koná 

v rámci celé České republiky. Návštěvníci si budou moci prohlédnout celý kostel, podívat se až ke všem třem 
zvonům, přičemž ten největší zvon Václav byl odlitý v polovině 16. století, a původně visel ve starém 
dřevěném kostele. Další dva zvony byly odlity v roce 1956. K vidění budou i kostelní hodiny ve věži. Příchozí 
budou mít též jedinečnou možnost shlédnout barokní varhany z r. 1831 o 18 rejstřících, na které hrál i mistr 
Kocián. Varhany byly vyhlášeny kulturní památkou, a prochází postupně celkovou rekonstrukcí.  

 

JEŠTĚ K NÁPISU NA K ŘÍŽKU U PUSTINY 
Jeho text je znám z pobožnosti křížové cesty, která je připomenutím a doprovázením Krista na jeho poslední 

cestě konané za naši spásu, verzí modlitby je povícero. 
Kněz u každého zastavení předříkává: Klaníme se tobě, Pane Ježíši 

Kriste, a dobrořečíme tobě. Načež poutníci odpovídají: Neboť svatým 
křížem svým svět jsi vykoupil. 

Nebo předřečník odříkává celou modlitbu: Klaníme se Ti, Pane Ježíši 
Kriste, a dobrořečíme Ti - Neboť skrze svůj svatý kříž jsi vykoupil svět. 

Je však možná jiná modlitba u I. až XIII. zastavení: Klaníme se Tobě, 
Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět!, 
zatím co u XIV. zastavení: Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste, neboť 
svou smrtí na kříži svět jsi vykoupil!  

Je sice pravda, že odchylky jsou jen drobné, ale ne tak úplně 
bezvýznamné. Jak je to správně? 

Mezi základní modlitby františkánských společenství (František 
z Assisi 1181-1226; tradičních františkánských čtrnáct zastavení bylo 
uznáno za závazné pro celou katolickou církev, rovněž měli výhradní 
právo světit nové křížové cesty, takže františkáni z Moravské Třebové 
v roce 1755 světili (původní) křížovou cestu „na kopci nad Ústím nad 
Orlicí“*) patří Františkova modlitba „Klaníme se ti…“, která byla 

nejranějším výrazem typicky františkánské úcty ke Kříži. Jak jinak, původní text modlitby byl latinský a od 
počátku minulého století byl užíván v překladu: Klaníme se Tobě, nejsvětější Pane Ježíši Kriste, zde i ve všech 
chrámech tvých, které jsou po veškerém světě, a dobrořečíme Tobě, neboť skrze svatý kříž svůj svět jsi vykoupil. 

Po kritickém vydání originálního latinského textu podle podoby zachované ve Františkově „závěti“, závazný 
v překladu schválený text jako úvodní modlitba zní: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech tvých 
kostelích na celém světě, a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět. A u jednotlivých 
zastavení ve zkrácené podobě: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil 
svět. (I když je třeba přiznat, že v psaní Ti - ti nepanuje shoda.) 

*) Vladislava Říhová, Křížová cesta moravskotřebovských františkánů – stopování ztraceného díla. 
In: Moravskotřebovské vlastivědné listy č. 23/2014, str. 43. 

(Ex: Internet „klaníme se ti“) 
Miloslav Renčín 
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DON QUIJOTE  DE LA ANCHA 
„P ředstavení, které prodlužuje život“ 

 
Vážení přátelé, 
do Řetůvky zavítá přední světový chůdoherec 
                                                      Lennoire Montaine 

s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha 
                     - nejhranějším představením v  Evropě. 

Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky 
můžete zhlédnout dne 8. dubna 2017 v 15:00 hodin 
                                                   v Kulturním dom ě. 
Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, také však 

potěšující dárečky. Je vhodné i pro rodiny se školními dětmi. 
Těšíme se na Vás! 
 

Představení se uskuteční v rámci projektu Comenius 2016 - Podpora kultury s EU 
 

 
 

VÝZVA MS L ÍPOVEC VŠEM PEJSKŮM A JEJICH PÁNÍ ČKŮM 
Symbolem června, měsíce myslivosti, je malé srnče. Velká část srnčat však 

přichází na svět již v druhé polovině května, zcela výjimečně v dubnu a opožděně 
též v červenci. Srnčata pokládají srny především do luk, které se v tomto období 
sekají k sušení sena, nebo k přípravě senáže. Jediná možnost jak srnče zachránit, je 
tedy v pravidelných intervalech louky procházet, nejlépe však večer nebo ráno 
před sečí, což náš myslivecký spolek s podporou několika nadšenců z řad 
veřejnosti provádí. Srny si pak svá mláďata odvádí z obavy o svojí bezpečnost. 

Aby naše práce měla smysl, chtěl bych tímto apelovat na majitele psů, aby si je 
v tomto období při procházkách přírodou více hlídali a nepouštěli na volno, 
protože volně pobíhající pes může malé srnče zadávit. 

Luboš Voleský ml., předseda spolku 
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 PŘÍVRAT 
1.4.   So Ukliďme Česko – úklid Zacharovce a Mrázovce. Sraz dobrovolníků v 9,30 u Obecního úřadu. 
22.4.   So Jarní vyjížďka – 5. ročník setkání jezdců a koní od 11h na statku U Kubů. 

Dále Vás co nejsrdečněji zveme na 4. přívratský pálenkový košt od 15h rovněž na statku. 
Příjemné posezení s občerstvením a hudbou. 

29.4.   So 19. ročník Hudebního festivalu Antonína Bennewitze 
Koncert smíšených pěveckých sborů Bendl z České Třebové a Gaudeamus ze Světlé nad Sázavou 
sál u Coufalů od 19 hodin, vstupné dobrovolné 

30.4.   Ne 
Pálení čarodějnic  za prodejnou od 17 hodin 
Na prvních 7 čarodějnic/čarodějů bude čekat speciální cena čarodějnice Elvíry. 

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

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

 
 
ŘETOVÁ 

30.4.    Ne Čarodějnice na fotbalovém hřišti 
13.5.    So Hasičský výlet do Josefova - přihlášky u p. Pavla Gajdošíka st., 
28.5.    Ne Dětský den v Pinguin parku v Přívratě 
9.6.    Pá Noc kostelů v řetovském kostele 

10.6.    So 

Turistický pochod Zvičina Bílá Třemešná – památník J. A. Komenského -  Braunův Betlém – 
pískovcové plastiky – hospital Kuks možnost prohlídky po rekonstrukci. 
Délka trasy 20 km nebo 14 km nebo 5 km, odjezd 7:00 od obecního úřadu, návrat cca 19:30, 
kapacita autobusu 50 osob. 

24.6.    So 
Memoriál Standy Sedláčka - turnaj v malé kopané (5+1) v Mandli od 9.30 
přihlášky na tel.: 731487994 

 
 
ŘETŮVKA 

8.4.    So komedie Don Quijote de la Ancha od 15 hod. sál KD Řetůvka 

30.4.   Ne tradi ční pálení čarodějnic 
6.5.    So OÚ Řetůvka od 14 hodin 
17.6.    So Řetůvský pedál 28. ročník tradiční akce pro všechny milovníky cyklistiky 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  
 

NAROZENÍ 
V prvním čtvrtletí roku 2017 se v Řetové manželům Evě a Janovi Hůlkovým narodila dcera Sofie, 

a manželům Lucii a Janovi Benátským se narodila dcera Natálie. 
V Řetůvce se manželům Haně a Markovi Bělovským narodila dcera Nina. 
 
 

VÝROČÍ 
V prvním čtvrtletí roku 2017 oslavili významná jubilea tito občané: 

 
60 let paní Ilona Voleská z Přívratu 
 pan Miroslav Tesař ze Řetové 
65 let  paní Polívková Alena ze Řetové 
 pan Ivan Vašina ze Řetové 
 pan Milan Veselý ze Řetové 
  
70 let paní z Jarmila Voleská Přívratu 
 paní z Magda Venclová Přívratu 
 paní Miloslava Jiroušková ze Řetové 
 paní Eva Jansová ze Řetové 
 pan Jiří Pilgr ze Řetové 
  
75 let paní Helena Bartošová z Řetůvky 
 pan Zdeněk Štangler z Přívratu 
 

80 let paní Alena Kletečková z Řetůvky 
 paní Miluše Pražáková ze Řetové 
 
81 let paní Ludmila Snítilá z Přívratu 
 paní Růžena Jansová ze Řetové 
 
84 let paní Alenka Pávková z Řetůvky 
 pan Milan Dostál ze Řetové 
 
85 let pan Jan Novák z Řetůvky 
 
86 let paní Oluše Nováková z Řetůvky 
 pan Jindřich Šimek ze Řetové 
 
87 let paní Zdenka Kmoníčková z Přívratu 
 
89 let paní Marie Veselá z Přívratu 
 paní Dobroslava Sychrová z Řetůvky 
 
90 let paní Vlasta Jansová ze Řetové  
 
92 let paní Drahoslava Müllerová ze Řetové 
 
 Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

 
 

ÚMRTÍ 
Ke konci roku 2016 nás navždy opustila paní Vlasta Vaňousová z Přívratu. V prvním čtvrtletí roku 2017 

nás opustili paní Libuše Voleská z Přívratu a pan Jiří Chadraba z Řetůvky. 
 Čest jejich památce! 

 



 

 

 

„ N o c  s  A n d e rs e n e m“  a   „ U k l i ď m e  Č es ko “  

V sobotu 1. dubna jsme se zapojili do dvou 
celorepublikových akcí. Noc s Andersenem pořádala 
obecní knihovna Přívrat v noci z pátku na sobotu. 

Děti si večer opekly buřty a prošly se začarovanou vsí. 
Noc strávily ve třídě na obecním úřadu. 

 

Druhá akce nesla název Ukliďme Česko, do které 
jsme se zapojili již po čtvrté. Uklidit okolí naší 
obce jsme se vydali v rekordním počtu 23 dětí 
a 20 dospělých. Vysbírali jsme nepořádek 
v Zacharovci a Mrázovci. 
 

Naplnili jsme celkem asi 
12 pytlů harampádím. A opět 
rekord - tentokrát nejméně 
odpadků za čtyři roky, co se 
sběru účastníme. 
Závěrečné zhodnocení akce 
proběhlo v hospodě 
U Coufalů. 
 


