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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETOVÉ 
V Řetové proběhlo slavnostní vítání 

občánků 25. 4. 2017 tentokráte 
v klubovně tělocvičny. Vítali jsme pět 
nových občánků naší obce. Přivítáni 
byli Laura Volfová rodičů Lucie 
a Jana Volfových, Magdalena 
Hejdová matky Kláry Hejdové, Filip 
Kovář rodičů Marie a Lukáše 
Kovářových, Sofie Hůlková rodičů 
Evy a Jana Hůlkových a Natálie 
Benátská rodičů Lucie a Jana 
Benátských. 

Všem dětem a rodičům přejeme 
pevné zdraví a rodinnou pohodu. 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ V ŘETŮVCE 
První květnovou neděli ve 14 hodin přišli rodiče spolu 

se svými ratolestmi Toničkou Vaňousovou, Ninou Bělovskou 
a Terezkou Štantejskou do zasedací místnosti obecního úřadu, 
kde proběhlo slavnostní přivítání dětí do života. 

Paní starostka uvítala a zapsala nové občánky Řetůvky.  Místní 
děti přednesly pásmo písniček a básniček, kterými potěšily 
všechny přítomné. O příjemnou komorní atmosféru se postarala 
paní Dana Johanidesová hrou na klávesy a zpěvem. 

Děti obdržely pamětní listy, dárečky a finanční obnos, 

maminky převzaly kytičku a pro vzpomínku na slavnostní den 
se všichni rodiče podepsali do Pamětní knihy a společně 
se s děvčátky vyfotografovali u kolébky. 

Radka Hudcová 

DIAMANTOVÁ SVATBA  
                              V ŘETŮVCE 

Oslava diamantové svatby je velkou 
událostí nejen pro samotné oslavence, ale 
i pro jejich rodinu a blízké. Dožít se 60 let 
společného života je malý zázrak. Dožít se 
ho v lásce, úctě a pochopení, to už je zázrak 
velký. A mít kolem sebe širokou milující 
rodinu je dar. Tohle všechno se poštěstilo 
manželům Růženě a Jiřímu Benešovým, 
kteří znovu nechali rozeznít v sobotu 
6. května na obecním úřadě v Řetůvce 
svatební zvony.  
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Manželé si vyměnili svatební prsteny se vsazeným diamantem, zpečetěním slavnostního obřadu byl podpis 
oslavenců do pamětní knihy. Že ukápla nějaká ta slzička dojetí při pohledu na ženicha na nevěstu, které 
nechyběla svatební kytička, je asi zbytečné zmiňovat. 

Slavnostního obřadu byla přítomna početná rodina a hodně zdraví a optimismu do dalších let popřála 
diamantovým manželům starostka obce. Jako překvapení se manželé projeli slavnostně vystrojeným koňským 
spřežením pod odborným dohledem zkušeného kočího pana Bohunka st. ze Řetové. Mohli tak zavzpomínat i na 
krásu Řetůvky. 

Manželé společně vychovali dvě dcery Jitku a Ilonu a syna Jiřího. Díky nim už dnes mají také sedm vnoučat 
a sedm pravnoučat.  

Ze vzájemných gest obou manželů bylo patrné, že je i po 60 letech společného života mezi nimi stále silné 
pouto. Přejeme jim do dalších společně prožitých let hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti. 

Radka Hudcová 

DIVADLO V ŘETŮVCE 
Dne 8. dubna 2017 zavítal do Řetůvky 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 jsme shlédli v Kulturním domě. Představení 

přineslo pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky. Představení se uskutečnilo v rámci projektu 
Comenius 2016 - Podpora kultury s EU.       Radka Hudcová 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA MANDLU O FILIPOJAKUBSKÉ NOCI LP  2017 
30. 4. 2017 proběhl 2. ročník pálení čarodějnic v Mandli na fotbalovém hřišti. Od 16. hodin soutěžily děti 

o drobné ceny v nejrůznějších soutěžích. Příjemnou atmosféru podpořili řetovští umělci zpěvem a hrou 
na strunné nástroje. Pro děti i dospělé bylo připraveno bohaté občerstvení. Za soumraku byla zapálena hranice 
a po setmění mohly nejodvážnější děti vyrazit na stezku odvahy. Dětí i dospělých přišlo nepočítaně. 

Kdo by chtěl znát přesná čísla, je srdečně zván na příští ročník, může si to přepočítat. 
za fotbalový oddíl a sousedy Olí 

DĚTSKÝ DEN 2017 
V neděli 28. 5. se opět po roce konala akce 

věnovaná řetovským dětem. Každý, kdo kolem 
14. - 17. hodiny zavítal na sjezdovku v Přívratu, 
si zde přišel na své. Mladší děti se zabavily 
na prolézačkách a kolotoči, zatímco ty starší daly 
přednost odvážnému sjíždění kopce na koloběžce 
nebo motokáře. Ani na rodiče se samozřejmě 
nezapomnělo. Kromě zmiňovaných aktivit, 
při kterých se se zájmem přidávali ke svým dětem, 
mohli navíc posedět ve stínu slunečníků a hasit zde 
svou žízeň. Každé ze zúčastněných dětí obdrželo 
poukaz na nanuk a pití, což bylo v tak slunečném 
počasí velmi příjemné. K pobavení všech, jistě 
přispěly i hrátky s heliem, původně určeného 
k nafukování balonků. 

Když si všichni dostatečně pohráli, nesčetněkrát 
s koloběžkou pokořili přívratský kopec a vysílili 
své nohy od skákání na trampolíně, zapálili jsme oheň a opekli si společně špekáčky. Přejeme všem dětem, 
aby si užívaly celý rok ve stejně radostné náladě, jaká panovala na oslavě jejich svátku. 

-kk- 
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Z á k l a d n í  š k o l a  
P o d ě ko v á ní  S b o ru  d ob r ov o ln ý c h  ha s ič ů  v  Ř e t ov é  

Dne 5. dubna byli žáci ZŠ a děti z MŠ pozváni na Den otevřených dveří do místní hasičské zbrojnice. Rádi 
bychom touto cestou poděkovali panu Pavláskovi za celou organizaci a všem, kdo se nám tento den osobně 
věnovali – ukázali nám veškerou techniku, pobesedovali jsme na téma bezpečnost, zahráli si zábavné hry. 
Vzhledem k sychravému počasí jsme byli vděční za teplý čaj.  

   p. učitelky, žáci a děti ZŠ a MŠ Řetová  

O c h ut n á v k ov ý  k oš  o v o c e  a  z e l e n i ny  

Stejně jako minulý školní rok, tak i letos měly děti možnost 
ochutnat ovoce a zeleninu, které je pro ně neznámé a exotické. 
Ochutnávkový koš byl žákům zaslán v rámci projektu Ovoce do škol, 
který je podporován jedním z programů EU. Díky tomuto projektu 
dostávají žáci jednou týdně zdarma ovoce a zeleninu.  

Uc t ěn í  p a má t ky  v á l e č n ý c h  o b ět í  

V pátek 5. května uctili žáci naší školy společně s paní starostkou památku padlým v 1. a 2. světové válce. 
Tímto přáním pak ukončili svůj krátký program: 
Co bychom přáli všem 
lidem? 
Všem bych přál klid 

a mír po celý jejich 
život. 

Aby se lidé měli rádi, 
aby byli šťastní a měli 
se dobře. 

Aby byli zdraví, aby 
měli klidný domov, 
pohodu, aby se jim vše 
dařilo. 

Aby každý mohl být se 
svou rodinou, aby mezi 
všemi bylo přátelství. 

Aby každý mohl žít tak, 
jako my, bez války 
a v bezpečí. 

Děkujeme všem, kteří 
pro mír bojovali. 

Ja k  j s me  d ěl a l i  z k ouš ky  z  do p ra v n í  v ý c h o v y  

Dne 12. 5. jsme jeli linkovým autobusem ve čtvrt na 
osm. Přijeli jsme do Ústí nad Orlicí a šli jsme na 
dopravní výchovu (asi tak čtvrt hodiny). Dorazili jsme 
na místo, nasvačili jsme se a pak jsme se šli učit. 
Čtvrtá třída šla jezdit na kola na dopravní hřiště. Vše 
jsme se naučili, taky jsme šli jezdit na kola. A pak zpět 
na autobus.  

18. 5. jsme jeli znova, tentokrát na zkoušky na papíře 
(testy) a pak jsme šli na kola, kde nás kontrolovali 
policisti. Nakonec jsme se dozvěděli, jestli dostaneme 
řidičský průkaz. Šli jsme na autobus a na zmrzlinu 
a všem autům jsme mávali. Bylo to hezké a jela bych 
zas. 

    Kateřina Lorencová 
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Ve dnech 12. a 18. 5. jsme se školou jeli do Ústí nad Orlicí na dopravní hřiště. 12. 5. jsme se učili projíždět 
křižovatky, jak dodržovat zákony, jak neohrožovat svoje zdraví. A dne 18. 5 jsme dělali řidičák (na kolo) 
Nejdříve jsme psali test. Já jsem měl tři trestné body. A pak se dělaly testy z jízdy. Já jsem dostal jeden trestný 
bod. Poté jsme šli na zastávku a tam jsme mávali všem vozidlům.     Libor Šimek 

 
Děkujeme všem, kteří podpořili akci Sběr druhotných surovin, který se uskutečnil 6. června. 

 

P o d ě ko v á ní  z a  p rá c i  v  MŠ  

Děkuji paní vedoucí učitelce MŠ Božence Jedličkové za práci v MŠ, její svědomitý a lidský přístup 
a do dalších let jí přeji mnoho štěstí, zdraví, pohody, radosti a spokojenosti. 

                                                                                 Mgr. Hana Fučíková 
 

Všem čtenářům přejeme krásné léto a dovolenou. 
 
 

UKLIĎME SI ČESKO 
Základní škola v Řetové se ve 

spolupráci s hasiči a obecním 
úřadem zapojila do celostátní 
akce „Ukliďme si Česko“. 

Akce byla naplánována na 
úterý 11. 4. 2017 a zapojili se do 
ní všichni žáci ze školy, 
tři ochotní hasiči a obecní 
zaměstnanci. Děti byly 
vybaveny rukavicemi a pytli 
a rozděleny do tří skupin podle 
území úklidu. Na místa 
je rozvezli hasiči zásahovým 
vozidlem, a i to již byl pro děti 
velký zážitek.  

První skupina vyrazila na 
křižovatku na Zacharovec a uklidila naši zkratku a zahumení cesty. Druhá skupina odjela na Pustinu a uklidila 
příjezd do Řetové z této strany, cestu do chatové oblasti Mandl a cestu k obecnímu úřadu. Třetí skupina byla 
odvezena k Zabitému a uklidila parkoviště a okolí posezení, kde jednoznačně návštěvníci lesa zanechali 
nepředstavitelné množství odpadků. Potom přejeli na Sloupek a posbírali cestu ze Sloupku a cestu k Řetůvce. 
Všichni se nakonec sešli u hasičské zbrojnice, kde starostka obce dětem i učitelkám poděkovala za krásný 
přístup k úklidu.  Pytle s nasbíraným odpadem zaplnily celý kontejner obecní Multikáry. Tady všichni obdrželi 
sladkou odměnu a poděkování.  

Díky všem, kdo přiložili ruku k dílu, byly všechny vjezdy do obce a širší okolí vyčištěno od odpadků. Nikdo 
ze zúčastněných netušil, že práce bude tolik, a tak snad za rok, až budeme uklízet naše okolí, už bude práce 
a odpadů méně. To bychom si přáli všichni a doufáme, že nám v tom pomohou děti a všichni obyvatelé Řetové. 

Hana Šafářová 

PŘÍVRATSKÁ KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH  
ČERVENEC   SRPEN 
  5.7. zavřeno                                   2.8. zavřeno 
12.7. zavřeno                                   9.8. otevřeno 
19.7. otevřeno                                16.8. otevřeno 
26.7. otevřeno                                23.8. zavřeno 

Nové knihy z Městské knihovny v České Třebové pro malé i velké čtenáře  
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PŘISPĚLI JSME  
Zastupitelstvo obce Přívrat se i letos rozhodlo vyjádřit dobrosrdečnost a dobročinnost Přívraťáků příspěvkem 

do nadačního fondu Orlickoústecké nemocnice „S námi je tu lépe“, kde tento rok podpoříme, částkou 15 Kč za 
obyvatele (celkem tedy 5475,- Kč), pořízení nového Fetálního Monitoru STAN. Co je fetální monitor? Také 
jsem nevěděl co to je, vlastně to nevím pořádně do teď, i když jsem za posledních 15let byl v porodnici celkem 
třikrát. Vždy ovšem „v hledišti“, ale vždy to byl silný zážitek. Podvědomě po této zkušenosti cítím, že do všeho 
co se týká porodnice, statečných maminek, roztomilých miminek a duševního zdraví překážejících tatínků, 
se vyplatí investovat, anebo dobré věci alespoň pomáhat. Tento přístroj totiž přispívá nejnovější metodou 
k odhalení hypoxie – tedy nedostatku kyslíku u plodu, což zjistí velmi složitou metodou, jejíž složitost 
je bohužel úměrná pořizovací ceně přístroje. Článek skončím tak, jako každý rok, tedy přáním. A to tentokrát 
všem budoucím maminkám, aby přístroj potřebovaly co nejméně, nebo ideálně vůbec. Zároveň jsem ale rád, 
že i díky Přívratu bude v naší spádové nemocnici, v případě potřeby, tento monitor k dispozici.  

Jan Stránský, starosta obce 

OBCHOD V PŘÍVRATU NOVĚ 
V sobotu 18. března jsme u nás v Přívratu znovuotevřeli obchod 

se smíšeným zbožím. V rekordně krátkém čase po tom, co nám byl 
náhle, ve velkém spěchu před prvním březnem předán nájemcem, 
přesněji řečeno provozovatelem, zpět. Datum skonu - 1. březen - 
nebyl náhoda. Nicméně datum, který byl významný tím, že nastala 
povinnost registrovat tržby i obchodníkům byl určitě pouze jen 
jedním ze střípků zapadajících do mozaiky zvaný „problémy 
obchodů na vesnici“. 

Mám velkou radost z toho, že jsme zvládli obchod opět otevřít, 
a dobu přechodného přerušení činnosti zminimalizovali pouze na 
18 dní. I přesto všechno si zde v kontextu výše zmiňované problematiky dovolím hodnotit tento náš, jistě jinak 
chvályhodný a lidmi oceňovaný, počin jako nesystémový, na druhou stranu byl ovšem z mnoha dobrých 
důvodů nevyhnutelný. A to především vzhledem k situaci, která stran obchodů všeobecně na vesnicích panuje. 
Nesystémový je v tom, že si myslím, že provozovat takovéto obchody by měli podnikatelé, a ne obce. Otázkou 
samozřejmě opět je, zda k tomu mají v našem „hypermarketovém státě“ na vesnicích podmínky. Nemají. 
A nevyhnutelný byl v tom, že v momentě, kdy bychom zůstali nečinnými, ztratili bychom velice důležitý bod 
naší obecní a dá se říci i komunitní infrastruktury, což nechceme dopustit. Jsem rád, že jsme u tohoto tématu 
byli na zastupitelstvu všichni v jednohlasné shodě a všichni se postavili za můj návrh co nejrychleji provoz 
obchodu převzít a obnovit. Dá se říci, že v tomto tvrdém zápase o přežití našeho obchodu jsme nástup na 
úvodní gong zvládli. Nyní nás ovšem čeká spousta dalších, tvrdých kol. Co zde můžu slíbit je, že se zničehonic 
na KO nesesypeme, nicméně cítíme, že sčítání výročních bodů může být někdy velice zajímavé a poučné. 
Obchod se smíšeným zbožím je již naše druhá živnost, ale zatímco v prvním případě opravdu podnikáme 
v poměrně jednoduchém oboru, v tomto druhém případě jsme se pustili do složitého odvětví, které navíc nemá 
v této době na růžích ustláno a vyžaduje u nás zvýšené úsilí jak v organizaci, tak i třeba v účetnictví. Zřídili 
jsme prostě službu našim obyvatelům, kde cílem vůbec není maximalizace zisku, ale snaha o to, aby Přívraťáci 
měli možnost nakoupit v místě - to za prvé, a za druhé, abychom provedli náš obchod bez úhony touto 
„poněkud divnou dobou“ pro podnikání na vesnicích. 

Po prvních třech měsících provozu, musím s částečnou úlevou konstatovat, že se nám Přívraťáci začínají, 
i přes negativní prognózy původního provozovatele, do obchodu vracet a podporovat ho. Má to určitě 
několikero důvodů. Od rozšíření provozní doby, přes širší a cenově mnohem zajímavější a dostupnější 
sortiment až po nesporný patriotismus našich obyvatel. Ten ostatně cítím i z rozhovorů, které s Vámi na téma 
obchodu často vedu – a děkuji Vám za něj! Pevně doufám, že trend návratu Přívraťáků do našeho obchodu 
bude mít setrvalou tendenci a nakonec si do něj většina z Vás cestu opět najde. Na oplátku zde mohu přislíbit, 
že se budeme vždy stavět k provozování obchodu proaktivně a hledat další a další možnosti, kterými Vám tuto 
službu zpříjemníme, nebo kterými Vás příjemně překvapíme. 

Jan Stránský, starosta obce 



ZPRAVODAJ   2  /  2017 

 - 7 -  

DOMÁCÍ PÉČE SE NEMUSÍTE BÁT – CHARITA VÁM POMŮŽE 
Řada lidí doma pečuje o své blízké, jež se potýkají s různými zdravotními problémy, které přináší věk, 

nemoci nebo úrazy. Je to dlouhodobá a náročná služba, jeden z ušlechtilých činů, které můžeme udělat pro své 
blízké - umožnit jim, pokud je to možné, aby mohli i v nemoci setrvat doma. Domov se nedá ničím nahradit, 
a právě pobyt v rodinném prostředí přináší pacientům větší jistotu, pocit bezpečí, často i zlepšení jejich 
zdravotního stavu. 

Charita domácí péči podporuje. Jedním ze způsobů je zapůjčení kompenzačních pomůcek jako 
např. polohovací elektrické postele, antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle, sedačky na 
vanu nebo WC atd. Tyto pomůcky usnadňují pohyb a obsluhu nejen pacientovi, ale zejména rodině, která o něj 
pečuje. Za pomůcky se platí půjčovné dle aktuálního ceníku. Smlouva se uzavírá na 30 dní, ale pomůcku 
můžete mít půjčenou tak dlouho, jak je potřeba, třeba i několik let. Dopravu pomůcek Charita nezajišťuje, 
ve výjimečných případech je ale možné se na odvozu domluvit. Oblastní charita UO má v okrese tři půjčovny, 
kde ročně obslouží kolem 800 klientů. 

Ústí nad Orlicí  
Ul. 17. listopadu 69, tel. 731 402 314, e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz  
Letohrad 
Na Kopečku 356, tel. 731 598 830, e-mail: pujcovna.let@uo.hk.caritas.cz  
Lanškroun 
Havlíčkova 1129, tel. 733 611 556, e-mail: pujcovna.lan@uo.hk.caritas.cz  

M i m o řá dn é  ud á lo s t i  

Oblastní charita Ústí n.Orl. nabízí pomoc v případě mimořádných krizových situací (povodně, požáry…) 
- Zapůjčení vysoušečů vlhkosti interiérů, tel. 731 598 830 
- Mapování situace, sociální šetření v terénu 
- Materiální pomoc, zajištění náhradního šatstva 
Koordinátoři pomoci: tel. 731 402 294, 730 804 220 
Zavolejte, rádi Vám sdělíme potřebné informace. www.uo.charita.cz 

PAMÁTNÉ LÍPY V PŘÍVRATU 
Ve Zpravodaji č. 1/2015 (str. 5) je pojednání o konci lípy 

na hrázi rybníka a pak vysazení nové (Zpravodaj 2/2016, 
s. 2). Třeba se ještě najde někdo, kdo tomu bude vědět 
začátek, ale v kronice Obecné školy smíšené v Přívratě 
jsem se na str. 168 dočetl (samozřejmě původně hledaje 
úplně něco jiného, viz dále), že oslava 52. narozenin 
presidenta republiky Kl. Gottwalda se konala 23. listopadu 
1948. Smysl oslavy vyzněl ve zdůraznění práce našeho 
presidenta pro pracující lid na jeho cestě k vybudování 
socialistického státu… Oslavy se zúčastnili i někteří 
rodiče, předseda MNV a předseda místní osvětové rady. Po skončení oslavy byla zasazena žactvem „Lípa 
Klementa Gottwalda“ u rybníka před školou. Počasí, krajně nepříznivé, způsobilo, že účast občanstva při tom 
byla malá. 

A v almanachu Přívrat, vydaném Obecním úřadem Přívrat v r. 2010 při příležitosti 555 let od první zmínky 
o obci Přívrat se na str. 12 píše: 1881 - Na paměť zasnoubení prince Rudolfa Habsburského s princeznou 
Stefanií byly u zdejší kapličky slavnostně zasazeny 2 lípy. 

O tom nic nevěda a dotazován známým jsem se nechtěl nechat zahanbit a našel (v I. dílu kroniky): 
Dne 10. května 1881 slavila škola památný den sňatku Jeho císařské Výsosti korunního prince Rudolfa s její 
Výsosti Belgickou princeznou Štefanií. U zdejší kapličky řídící učitel Eustach Langer oslovil jak dítky, 
tak i obecenstvo přiměřenou řečí, poučiv je o významu slavnosti tak důležité. Na to p. starosta Jan Coufal č. 8 
zasadil na památku přeradostného dne tohoto společně s dítkami 2 lípy u kapličky a pak 2 u školní budovy… 

V roce 1898 byly vysazeny tam kolem hasičské zbrojnice „čtyři císařské lípy“, jak je zapsáno v obecní 
kronice. S dovětkem v závorce v brožurce „100 let požárního sboru v Přívratě 1890 - 1990“: Roku 1960 
vykopal Frant. Pirkl čp. 20 pařez a nalezl uvedenou listinu. I když byla láhev zazátkovaná, přece byla plná vody 
a listina nečitelná.          Miloslav Renčín 
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K u l t u r a  

KONCERT V PŘÍVRATU 
V Přívratu se poslední 

dubnovou sobotu již tradičně 
konal, tentokrát závěrečný, 
koncert festivalu vážné hudby, 
který se od letošního roku nově 
jmenuje Bennewitz Festival. 
Před naprosto plným sálem, 
který snad za dobu konání 
koncertů tohoto žánru v sále 
U Coufalů nepamatujeme, 
se představil pěvecký sbor 
BENDL Česká Třebová, pod 
vedením Josefa Menšíka 
a Davida Lukáše, za klavírního 
doprovodu Blanky Poukarové 
a pěvecký sbor 
GAUDEÁMUS ze Světlé nad 

Sázavou. Tradičně vysokou úroveň výkonů jak „domácího“ Bendlu, tak i hostujícího souboru přišli ocenit 
posluchači jak z údolí Husího krku, tak i z regionu, ve kterém povědomí o letošním festivalu rapidně vzrostlo. 
To se podařilo především díky propagačním aktivitám organizátorů, ale i působivé dramaturgii festivalu, 
vedenou tento rok houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným, jenž byl zároveň také patronem festivalu.  

Jan Stránský, starosta obce 

ORELSKÁ MŠE  
Sešli jsme se v kostele sv. Máří Magdalény 28. května v 8h na slavnostní Orelské mši svaté. Velice hojná byla 

účast, přišlo okolo 100 lidí. Na úvod proběhl průvod s Orelskými prapory. Mši svatou sloužil otec Jindřich 
Plšek z Ústí nad Orlicí. Hudbou doprovodil tuto slavnost místní chrámový sbor. Na závěr zazněla Orelská 
hymna a všichni dostali koláče. Následovala výstava na faře, která dokumentovala historii Orla nejen v Řetové. 
Byla také jedinečná možnost shlédnout historické Orelské kroje a cvičební úbory z roku 1925. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout Orelské časopisy, fotografie ale i odznaky, zpěvníky, členské legitimace a mohli si také 
přečíst historii o Orlu. 

Celkový výtěžek z dobrovolného vstupného z výstavy a sbírky v kostele, který činil 5761 Kč půjde na opravu 
varhan.            Miroslav Kada  

NOC KOSTELŮ 
Noc kostelů byla zahájena koncertem Marie Hnykové (housle) a Martina Klekara (klarinet). Koncert byl 

velice podařený a sklidil veliký úspěch. Od 19.30 si mohli návštěvníci prohlédnout varhany, shlédnout 
prezentaci o průběhu oprav a dozvědět se bližší informace o restaurování tohoto nástroje a historii celého 
kostela.  V sakristii byly vystaveny církevní předměty, v kostele proběhla ochutnávka mešního vína a mohli 
navštívit věž a podívat se na celou Řetovou. Noc kostelů byla zakončena v 21h.   Miroslav Kada  

REKONSTRUKCE VARHAN POKRA ČUJE  
Rekonstrukce varhan z kostela sv. Marie Magdaleny pokračuje. Smlouva je uzavřena na celkovou částku 

2.289.650,- Kč. V loňském roce 2016 se provedly práce v hodnotě 345.000,- Kč. Pro letošní rok 2017 
je sjednána druhá etapa prací v celkové výši 400.000,- Kč. 

Podílejí se na ni Římskokatolická farnost Řetová, Obec Řetová, Pardubický kraj a Ministerstvo kultury ČR, 
všichni shodnou částkou 100.000,- Kč. 

Předmětem 2. etapy je restaurování vzdušnice pedálu (demontáž, očištění a sejmutí okožení), restaurátorské 
práce (petrifikace dle výsledků průzkumu, voskování, dynamické prolévaní, nové okožení), restaurování 
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ventilové komory a ventilů, výměna okožení, konzervace či výměna kovových prvků podle výsledků 
průzkumu, obnova pulpet, očištění, konzervace a petrifikace píšťalnice pedálu, kontrola a utěsnění rozvodů, 
restaurování a rekonstrukce cínových a dřevěných píšťal pedálu, rekonstrukce jednoho klínového měchu.  

Děkujeme všem výše zmíněným subjektům za podporu díla. 
Miloš Kolovratník, administrátor farnosti 

4. ROČNÍK PŘÍVRATSKÉHO PÁLENKOVÉHO KOŠTU  
V sobotu 22. dubna 2017 v rámci 5. ročníku 

Jarní vyjížďky na koních proběhl na obecním 
statku U Kubů opět i 4. ročník Přívratského 
pálenkového koštu. 

V příjemném zázemí obecního statku mezi 
sebou soutěžilo celkem 20 příznivců 
pěstitelského pálení, kteří do soutěží přihlásili 26 
vzorků, vesměs dobrých a podařených pálenek.  

Vzhledem k tomu, že v roce 2016 byla příroda 
v našich oblastech velmi štědrá na úrodu švestek, 
byla s devatenácti vzorky nejobsazenější 
kategorie slivovic. Rozhodně se nechci pasovat 
do role znalce kvality. Ochutnal jsem všechny 
vzorky a dovolím si konstatovat fakt, že jejich 
vůně, chuť, čirost a vůbec celkový dojem, byl 
u drtivé většiny vynikající. Hodnotitelé měli 
velmi těžkou roli, ale i tak určili konečné pořadí, kdy se vítězem stal Mirek Vaňous z Přívratu, druhý se umístil 
František Novák ze Sloupnice a třetí byl Karel Horák z Rychnova nad Kněžnou. 

V jablkovicích si vítězství odnesl Vladimír Vencl z Přívratu, druhý se umístil Karel Horák a třetí pak pan 
Martinec ze Sopotnice. Ostatní pálenky pak se svojí směskou vyhrál Radek Šuba ze Šumperka, těsně před 
Jindřichem Burcalem z Přívrata. 

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 příští ročník.           Jarda Vencl 

V. ROČNÍK JARNÍHO SETKÁNÍ KONÍ A JEZDC Ů 
V. ročník Jarního setkání koní a jezdců se uskutečnil v sobotu 22. dubna a již od rána vyjížďku provázely 

dešťové přeháňky. I přes nepříznivé počasí se na statku U Kubů sešlo 22 jezdců na koních. 
Tento rok jsme pro účastníky připravili vědomostí kvíz, ve kterém předvedla největší znalosti Lenka 

Kašparová z hřebčínu Karlen. V soutěži nazvané „Dvě míle v sedle“ zvítězil kůň Indian z České Třebové. 
K poslechu a dobré náladě nám celé odpoledne hrál Míra Kalášek z Nekoře. 
Chceme poděkovat obci Přívrat za možnost využít perfektního zázemí statku U Kubů. Stejně tak si vážíme 

a děkujeme všem našim sponzorům. Díky nim si každý soutěžící odnesl věcnou cenu. 

P o d ě ko v á ní  

Mnozí jste si na třech přívratských akcích všimli kasičky s logem nemocnice Motol. Zde bylo možné 
dobrovolně přispět finanční částkou k zakoupení LCD televizoru na dětské lůžkové kardiooddělení FN v Praze 
Motole. Na tomto oddělení leží děti po náročných operacích srdce i několik dní bez možnosti opustit lůžko, 
a z vlastní zkušenosti vím, jak je jeden jediný den na tomto oddělení dlouhý. Proto bylo naším přáním vyměnit 
přinejmenším jeden starší televizor za větší a modernější. 

Tím bychom alespoň trochu pomohli zpříjemnit pobyt nejen dětem, ale i doprovázejícím rodičům. 
Nápad se podařil a s Vaší pomocí a přispění obce Přívrat jsme mohli zakoupit 32" LCD televizor značky 

Toshiba a nástěnný držák v celkové částce 6169,- Kč. Dar jsme osobně předali při návštěvě FN Motol v Praze 
19. června. 

Touto cestou chceme moc a moc poděkovat všem lidem, kteří nás podpořili v našem úsilí. Naše velké 
poděkování patří také obci Přívrat za příspěvek, který nám věnovala. 

Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme. Lucka a Jarda Venclovi 
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S p o r t  

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA V I. B  TŘÍDĚ 
V sobotu 17. června skončila fotbalová sezóna, kterou jsme zakončili výhrou v Lanškrouně, 

díky níž jsme získali rekordních čtyřicet bodů a zatím nejlepší umístění v I. B třídě. Takže cíl 
stanovený před jarní částí sezóny skončit v první polovině tabulky, se stal skutečností. 

Jménem celého mužstva chci poděkovat obecnímu zastupitelstvu v čele se starostkou paní Šafářovou 
za podporu, kterou nejen dospělému ale i mládežnickému fotbalu věnují. Bez jejich pomoci by kopaná v Řetové 
nikdy nebyla tam, kde je. Též velké poděkování všem lidem, kteří se kolem řetovského fotbalu „motají“ 
a hlavně báječným fanouškům, kteří se snaží povzbudit a pomáhat hráčům k lepším výsledkům. Doufejme, že 
v příští sezóně navážeme na letošní dobré výsledky a řetovskou veřejnost nezklameme.    Luboš Jiroušek, trenér 

 

 
 

konečná tabulka I. krajské B třídy mužů skupiny B 
 z  v r  p    sk. b  
 1. TJ Sokol Kunčina 26 16 8   2 65:34 62 
 2. TJ Semanín 26 15 7   4 72:22 56 
 3. TJ Sokol Libchavy 26 16 4   6 73:40 55 
 4. TJ Sokol Opatovec 26 12 5   9 50:34 45 
 5. FC Jiskra 2008 26 13 3 10 63:56 42 
 6. TJ Sokol Řetová 26 10 7   9 59:52 40 
 7. TJ Sokol Těchonín 26 11 4 11 49:59 39 
 8. SK Sloupnice 26   9 8   9 41:39 36 
 9. TJ Lanškroun B 26 10 3 13 46:63 35 
10. TJ Jablonné n/Orl. 26   8 6 12 46:56 34 
11. SK Polička B 26   8 3 15 40:58 29 
12. TJ Horní Újezd 26   8 2 16 51:72 26 
13. TJ Sokol Verměřovice 26   7 3 16 36:64 25 
14. TJ Sokol Dlouhá Loučka 26   4 7 15 49:86 22 

 

Naši mládež zastupovalo družstvo mladší přípravky, které hrálo jednotlivé turnaje bez dlouhodobé tabulky. 
Mladší žáci hráli okresní přebor, bodově se drželi středu tabulky. 

 

konečná tabulka OP mladších žáků skupiny B 
 z v r p   sk. b  
1. Vraclav/Zámrsk 14 14 0  0 100:31 40 
2. TJ Sokol Němčice 14 10 0  4  44:23 31 
3. TJ Semanín 14  9 0  5  84:29 28 
4. FK Jehnědí 14  9 0  5  71:57 27 
5. Řetová 14  7 0  7  82:57 21 
6. TJ Spartak Brandýs n.Orl. 14  4 0 10  35:51 11 
7. FK Kerhartice 14  2 0 12  30:86   8 
8. TJ Sokol České Heřmanice 14  1 0 13  10:122   2  
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ŘETŮVSKÝ PEDÁL  
28. ročník Řetůvského pedálu se uskutečnil dne 17. června 2017 za vcelku drsného 

počasí, když se teplota po celý den pohybovala mezi 10 a 15 °C, což pocitově ještě 
zhoršoval nepříjemný studený nárazový vítr, přesahující chvílemi rychlost 10 m/s, 
převážně severozápadního směru. Vše doplnily občasné přeháňky, které sice nebyly příliš 
vydatné, ale za daných teplotních a větrných podmínek byly poměrně nepříjemné. 

Součástí 
akce byla též tradiční cílová jízda 
"Hledej Řetůvku!", která 
se konala již podevatenácté. 

Přes nepříjemné podmínky do 
Řetůvky dorazilo celkem 123 
našich věrných příznivců, které 
jsme u naší hospůdky vřele 
přivítali a snažili se všechny 
co možná nejlépe pohostit. 

Naprostá většina cyklistů z tras 
Řetůvského pedálu také dorazila 
úspěšně do cíle (poslední se pro 
diplom zastavil až před 
20. hodinou už u nás doma). Sice 
nám zbylo pár nevyzvednutých diplomů, ale chápeme, že za daného počasí se zejména těm, kteří bydlí někde 
při trase, už do Řetůvky dojet nechtělo. Pevně věříme, že nikdo z nich neměl na naší akci žádné vážnější 
problémy, ať již technického nebo zdravotního rázu, nebo snad dokonce nehodu. 

Rád bych touto cestou poděkoval za ochotu a osobní nasazení všem spolupořadatelům a osazenstvu kontrol 
v Nových Hradech a Proseči. Někteří skutečně promrzli až na kost, zdá se, že jsme se s naší akcí tentokrát 
trefili do nejchladnějšího dne celého měsíce. 

Krátká zprávička z naší kuchyně: Nakonec se podařilo sníst veškerou zásobu dršťkové polévky a guláše zbylo 
jen pár porcí. Usmažili jsme téměř 10 kg hranolek a počet snězených řízků a smažených sýrů odhadujeme na 
cca 50 ks. Také bramboráky zmizely téměř beze zbytku. Vše tedy nasvědčuje tomu, že u nás všem chutnalo. 
Všem, kteří se podíleli na přípravě jídel a koláčů i samotné práci v kuchyni během akce, patří můj velký dík. 

Na závěr mé krátké zprávičky uvádím základní statistiku - rozložení účastníků dle absolvovaných tras: 
silniční trasy: 76 cyklistů, horské trasy: 10 cyklistů, cílová jízda: 37 cyklistů. 

Všem 123 účastníkům patří poděkování pořadatelů. 
Za pořadatele Řetůvského pedálu zdraví Jirka Langr 

OBECNÍ VÝLET NA KUKS 
V sobotu 10. 6. 2017 se konal letošní jarní výšlap, tentokrát na kulturní památku Hospital Kuks. Hospital 

je dnes nejvýraznější dominantou památkové rezervace Kuks. Barokní komplex zahrnuje historickou expozici, 
barokní lékárnu z roku 1743, druhou nejstarší v ČR, lapidárium soch M. B. Brauna, kostel a zahradu. 

Ranní vstávání nevypadalo vůbec dobře, protože již v noci začalo hodně pršet, a tak k autobusu všichni přišli 
s deštníky a se smíšenými pocity co nás bude celý den čekat. Předpověď ale byla trošku optimističtější, takže 
jsme vyrazili, operativně jsme přizpůsobili trasu a ještě mimo program jsme si prohlédli přehradu Les 
Království, jednu z nejkrásnějších přehrad v Čechách. Jako pohádka působí přehradní hráz, věže, dům 
hrázného, vodní plocha i okolní rozsáhlé lesní porosty. 

Poté polovina lidí přejela již jen kousek do Bílé Třemešné, odkud jsme vyrazili směrem k Braunovu betlému. 
Druhá půlka odjela na kratší túru ze Dvora Králové přes Braunův betlém na Kuks, kde měli na prohlídku více 
času. Den to byl vskutku krásný. Zatímco v Řetové bylo několik bouřek s kroupami, my všichni si užili krásný 
slunečný den a přijatelné teplo. A tak po pozdním obědě všichni večer nasedali do autobusu a libovali si, jak 
krásný výlet se z deštivého rána vyklubal. A kdo chtěl, pokračoval na fotbalovém hřišti na ukončení nebývale 
úspěšné fotbalové sezóny.           -hš- 
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18. SETKÁNÍ TURISTŮ U ANTONÍČKA  
Letošní setkání se konalo v neděli 10. 6. za krásného 

slunného počasí. Tentokráte bylo setkání organizováno 
mladými sloupenskými turisty, kteří se úkolu ujali se ctí. 
Sešli se zde lidé, kteří překonali nedělní lenošení 
po obědě a místo toho vyrazili pěšky, na kole nebo 
kočárem k Anoníčkovi. Připraveno bylo malé 
občerstvení i trošku kultury v podobě hudebního 
vystoupení. Kdo chtěl, mohl si dát kávičku nebo 
čepované pivečko nebo jen při minerálce mohl 
popovídat se známými. A protože počasí přálo, nikdo 
domů nespěchal. 

-hš- 

CYKLISTICKÝ HASI ČSKÝ VÝLET  
Tak jako každoročně, pořádali hasiči začátkem května cyklistický výlet. Bez pěti padesát účastníků šláplo 

v sobotu 6. května do pedálů a vydali se z Přívratu směrem Kozlov a dále lesem přes Psí kuchyni do Opatovce, 
kde byla vydatná svačina. Dále jsme popojeli někudy zadem, bez asistence dopravní špičky, do Svitav, 
k rybníku Rosnička. Posezení u pivka (nealkoholického) bodlo. Poté jsme přejeli hlavní silnici č. 366 a krásná 
lesní cesta nad obcemi Javorník, Kukle a Mikuleč nás dovedla až na Gajer a do Janova, kde byl zamluvený 
oběd. Pak lesem zpátky na Kozlov, respektive do Kozlova, do hospůdky u Sitařů. 

A závěrečné ukončení? Samozřejmě na statku manželů Venclových a my jim za poskytnutý azyl moc 
děkujeme. Je třeba poděkovat i těm, kteří 55 kilometrový, pohodový zájezd vymysleli a nutno říci, že byl 
vymyšlen znamenitě. Samozřejmě poděkování patří též posádce doprovodného vozidla.   -pš- 

VÝLET HASIČŮ DO JOSEFOVA 
Na měsíc květen jsme měli naplánovaný výlet, tentokrát do 

nedalekého Josefova, abychom prošli jeho Pevnostní město, 
Vojensko-historické muzeum a jiné zajímavosti, které toto 

starobylé město a jeho 
blízkého okolí nabízí. 
Ráno 13. 5. 2017 jsme 
plni nadšení vyrazili na 
cestu. Pevnostní město 
stále dýchalo vojenskou 
atmosférou a budilo 
velký obdiv i respekt. 
Cestou ke hradu Kuks jsme se zastavili na krátkou prohlídku 
pohádkově krásné přehrady Les Království. Jedná se o údolní 
přehradní nádrž na řece Labi. Přehrada je neobvyklá svým vysoce 
estetickým stavebním provedením.  

Zde jsme načerpali mnoho sil a vyrazili na prohlídku sousoší na 
hradě Kuks. Celý výlet byl velmi vydařený. Také počasí nám přálo. 

Děkujeme tímto za přízeň všech, kteří s námi strávili den volna. 
Ing. Jana Kazdová 

SDH ŘETOVÁ INFORMUJE  
S letními měsíci se blíží nejen zábava, ale také nastává období práce na zahrádkách. Co se týče zábavy, rádi 

bychom Vás pozvali na tradiční pouťové oslavy, kde bude opět mnoho atrakcí i bohaté občerstvení. 
V souvislosti s nadcházejícími zahradnickými pracemi bychom Vás rádi upozornili na nebezpečnost 

vypalování trav a pálení větších ohňů, což v létě bývá nejčastější příčinou mnoha požárů. 
Přejeme krásné, prosluněné léto a těšíme se i nadále na Vaši přízeň. 

Ing. Jana Kazdová 
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SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ O POHÁR KRÁLE MIROSLAVA  
Sbor dobrovolných hasičů v Přívratu pořádal osmý ročník hasičské soutěže „O pohár krále Miroslava“ dne 

3. června 2017 na Presích, které se zúčastnilo 16 družstev mladších žáků a 15 družstev starších žáků. Tato 
soutěž je také zařazena do seriálu Orlickoústecké ligy mladých hasičů. Soutěž byla zahájena v 10 hodin 
nástupem družstev a ta přivítal osobně starosta OSH Ústí nad Orlicí Mgr. Jan Růžička. Účast fanoušků byla 
hojná, po celý den bylo připraveno velmi bohaté a chutné občerstvení, počasí nám přálo a věříme, že všichni 
soutěžící byli spokojeni. Také bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a příznivcům, kteří nám tuto soutěž 
pomohli připravit a budeme se těšit v příštím roce. 

UMÍSTĚNÍ: Starší: Mladší: 
1. Letohrad Kunčice A       1. Třebovice 
2. Letohrad A                        2. Letohrad A 
3. Dolní Dobrouč A                  3. Lukavice A 

    Za SDH Přívrat Milan Vaňous 
 

 
 

 Miroslavova země pořádá soutěž 
ve vaření kotlíkového guláše 

v sobotu 26. srpna 2017 od 1000 hodin na návsi 
 

Miroslavova země Vás všechny srdečně zve na 7. ročník Guláš festivalu Přívrat. 
Pro mlsné jazýčky budou kromě soutěžních gulášů připraveny i loňský vítězný, maďarský nebo veselý guláš, 

grilovaná kýta a mnoho dalších dobrot nejen z udírny. 
 

Guláš Festival Přívrat 2017 
Předpokládané zahájení ochutnávky gulášů ve 1400 hod. 

Kromě gulášů máte možnost ochutnat 10 vzorků regionálních piv a skládaných kynutých buchet. 

Doprovodný program: Vyhlídkové lety z přívratského heliportu, country skupina PĚNA, OLYMPIC revival, 
LUCIE revival, DIVOKEJ BILL revival 

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

Král Miroslav a jeho družina 

Vstupné dobrovolné 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. 

                                           www.ktcz.eu 
 
 TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál, Analog 

    Připojení k INTERNETU 

       MOBILNÍ SLUŽBY – Volání, Data 

            Volání přes VoIP 

                Zákaznická linka: 848 800 858 

 

SPOLEČNOST ARMAT 
Přijme zaměstnance na pozici 

 

REFERENT/KA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ 
 

Požadavky: SŠ vzdělání s maturitou (technického 
směru vítáno), aktivní znalost AJ, řid. pr. sk. B., 
samostatnost, praxe vítána. Nástup možný ihned. 

 

Náplň práce: komunikace se zákazníky, poptávko-
nabídkové řízení, objednávání materiálu. 

Nabízíme: práci v zavedené společnosti s 20 letou 
působností na trhu – zabývající se prodejem a výrobou 
nerezových komponentů, příspěvek na stravování, práci 

v mladém kolektivu, pololetní odměny 
 

Místo výkonu práce: Řetová 82 
Více informací na tel. 602 615 309. 

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte prosím na 
adresu armat.prace@seznam.cz 
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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 2017 byli oddáni Lucie Jansová a Tomáš Bače ze Řetové, Andrea Kovářová 

a Michal Šimek ze Řetové, Zuzana Žabková a Vítězslav Vencl z Přívratu, Tereza Stránská a Radim Doleček 
z Přívratu. 

NAROZENÍ 
Ve druhém čtvrtletí roku 2017 se v Přívratu rodičům Veronice a Lukášovi Fišerovým narodila dcera Adéla. 

V Řetové se rodičům Šárce Uhlířové a Petrovi Bašíkovi narodil syn Štěpán Bašík, rodičům Lindě Smolové 
a  Jakubovi Kužílkovi se narodil syn Kryštof Kužílek a rodičům Denise Effenbergerové a Josefu Preislerovi 
se narodil syn Šimon Preisler. 

Blahopřejeme! 

VÝROČÍ 
Ve druhém čtvrtletí roku 2017 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60let paní Jana Tesařová ze Řetové 
 paní Bronislava Ducháčková ze Řetové 
 paní Jindřiška Lodrová z Přívratu 
 
65 let pan Pavel Bělovský z Řetůvky 
 paní Jana Kačírková z Řetůvky 
 pan Bohuslav Kovář ze Řetové 
 paní Mária Fišerová ze Řetové 
 pan Zdeněk Patočka ze Řetové 
 pan Ladislav Stránský ze Řetové 
 pan Zdeněk Hůlka ze Řetové 
 pan Jiří Formánek z Přívratu 
 
70 let pan Vojtěch Bencz ze Řetové 
 pan Miroslav Voleský z Přívratu 
 
75 let paní Jana Štanglerová z Přívratu 
 pan Vladimír Řehák z Přívratu 
 pan Jiří Šafář ze Řetové 

80 let paní Anna Veselá z Řetůvky 
81 let paní Jaroslava Kršková z Přívratu 
 paní Marie Blanařová  ze Řetové 
82 let paní Anna Hotmarová ze Řetové 
 paní Zdeňka Šimková ze Řetové 
83 let paní Libuše Gajdošíková ze Řetové 
85 let paní Anna Kovářová ze Řetové 
86 let paní Jana Betlachová ze Řetové 
 paní Bohumila Crhová ze Řetové 
87 let paní Zdeňka Patočková z Přívratu 
 pan Pavel Jirsa z Přívratu 
89 let pan Vladimír Voleský ze Řetové 
 pan Miloslav Novák z Řetůvky 
 pan Jiří Lochman z Přívratu 
90 let paní Ludmila Kolářová ze Řetové 

 
 

Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

 

ÚMRTÍ 
Ve druhém čtvrtletí roku 2017 nás navždy opustil pan Milouš Voleský z Přívratu, pan Vlastimil Kolář 

z Přívratu a pan Ivan Vašina ze Řetové. 
Čest jejich památce! 

VZPOMÍNKY 
Dne 18. 7. 2017 vzpomínáme 3. výročí úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka Standy 

Sedláčka. Stále na Tebe vzpomíná manželka a děti s rodinami. 
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PŘÍVRAT 
8. července, So letní kino – Bezva ženská na krku  od 21.15h za prodejnou 

od 17 h soutěže pro děti a rodiče. 
Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší společenství Miroslavova země. 

29. července, So letní kino -  Jak básníci čekají na zázrak od 21.00h za prodejnou 
od 19 h zvěřinová kuchyně a grilování. Na shledanou se těší myslivci. 

5. 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 

5. srpna, So letní kino – Teorie tygra  od 21.00h za prodejnou 
od 18 h gurmánské posezení s mysliveckou kuchyní. 
Občerstvení a myslivecká kuchyně zajištěna. Na shledanou se těší FK Becherovka. 

19. srpna, So D ě t s k ý  d e n na téma „ Hurá, škola a školka volá“  od 15h na statku U Venclů 
letní kino – Špunti na vod ě od 20.00h (také na statku) 
Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší hasiči. 

26. srpna 
So 

G u lá š  f e s t i v a l –  7. ročník soutěže ve vaření guláše od 10h na návsi 
Doprovodný program: vyhlídkové lety z přívratského heliportu, country skupina PĚNA, 
OLYMPIC revival, LUCIE revival, DIVOKEJ BILL revival 

15.-16. září 
Pá-So 

 

 

31. Přívratské vinobraní 
pátek od 17 hodin na návsi koncert skupin: 
Sabrage, STO ZVÍŘAT  + zábava 
sobota od 13 hodin na návsi: Vozejček, Železný Zekon, Zdeněk Izer, Poutníci, 
Ponožky pana Semtamťuka, Gabriela V.G., WOHNOUT  
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! 

14. října 
So 

B EC HER OBR AN Í  017   tradiční slavnost č. 22!  
hrají skupiny: Stepující samožrout, HEEBIE JEEBIES , FernetŠok, o přestávkách 
divadlo a další dobrodružství,    v sále U Coufalů od 19:09! Becheru zdar! 

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

9. září, So Cyklovýlet 
23. září, So Posvícenská zabíjačka 

ŘETŮVKA  
1. července 

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



 

 

 
Vy j íž ď ka  a  koš t  

V sobotu 22. dubna 2017 proběhl na statku 
U Kubů 5. ročník Jarní vyjížďky na koních, 
na kterou se sjelo 22 jezdců. 

4. ročníku Přívratského pálenkového koštu 
se zúčastnilo 20 pěstitelů. 

Vítěz v hlavní kategorii slivovic Miroslav 
Vaňous právě přebírá cenu. 

Čarodějnice se letos v Přívratu pálily 
30. dubna za prodejnou. Na děti čekaly 
soutěže, k poslechu hrál Béďa Band, 
čarodějnice hořela na hranici. 
Zakousnout jsme mohli maso z kouřového 
hrnce, opéci špekáčky a zapít to lektvary 
a elixíry všeho druhu. 


