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ZHODNOCENÍ ROKU V ŘETOVÉ 
Vzhledem ke konci volebního období si dovoluji jen shrnout, co se letos v Řetové podařilo. 
Jako každoročně jsme žádali o dotace a nutno říci, že ne vždy jsme byli úspěšní. Nepodařilo se získat 

dotaci na obnovu plochy fotbalového hřiště pískováním a vzhledem k tomu, že poslední údržba byla dělána 
již před několika lety, byla obec donucena toto hradit z vlastních prostředků (cca 112 400,- Kč). 
Zakoupena byla také smykovací síť za 20 207,- Kč. Ani to ale nepomohlo k udržení trávníku v tomto roce, 
protože sucho zapříčinilo, že vody na zavlažování prostě bylo málo. 

Podařilo se získat dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které bylo postaveno 
u tělocvičny jako náhrada školního hřiště, kde plánuje obec výstavbu mateřské školy.  Celkové náklady cca 
4 400 000,- Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činila 2 960 925,- Kč. Máme radost, že hřiště 
slouží všem obyvatelům, přednost mají samozřejmě sporty kolektivní. 

Obec uspěla i s žádostí na opravu cest v centru obce. Opravována musela být jedna místní komunikace, 
proto jsme soustředili pozornost na nejfrekventovanější cesty, které byly opraveny, troufnu si říci, poctivě. 
Celkové náklady byly 2 296 430,- Kč, dotace činila 1 000 000,- Kč. Víme o tom, že asfaltování bylo 
prováděno nešťastně v první školní den, ale věřte, že obec je moc ráda, když sežene spolehlivou firmu pro 
zhotovení, a nemůže ovlivňovat, kdy budou stroje, které jsou každý den vytížené, pracovat v Řetové. 
Výsledek opravy budeme mít na očích dlouhá léta.   

A co dále v naší obci? Zastupitelstvo neustrnulo, ale připravuje projekty na další roky: projekt na stavbu 
chodníku v dolní části obce, ve fázi projektování je oprava obecního úřadu po opuštění pronajatých prostor 
Českou poštou nebo žádost o dotaci na výstavbu mateřské školky. V hledáčku je i pokračování oprav 
místních komunikací v dolní části obce, ale to nejdříve musí být zpracováno projekčně. Zažádáno je 
o dotaci na vybudování krytého stání pro kontejnery na tříděný odpad na nevyužívaném petangovém hřišti.  

Doufám, že i další zastupitelstvo obce bude pokračovat v nastaveném tempu rozvoje obce. 
Hana Šafářová 

ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ V PŘÍVRATU 
Vážení spoluobčané, 
pomalu se blížíme ke konci dalšího volebního období zastupitelstva obce Přívrat, které jste před čtyřmi 

roky zvolili. Po čtyři roky s Vaším mandátem vedlo a spolurozhodovalo o dění v naší obci. Chtěl bych zde 
veřejně poděkovat všem zastupitelům za spolupráci a konstruktivní přístup při rozhodování. 

Nebudu zde psát výčet toho, co se za poslední léta v obci událo. Jednak proto, že nejsme tak velká obec, 
aby „se něco nevědělo“ a jednak pro to, že se Vás snažím průběžně informovat o dění prostřednictvím 
zpravodaje, nebo výroční schůze zastupitelstva konané každý rok zpravidla v listopadu.  

Zastavil bych se tu jen u naší prodejny a hospody. V obou případech jsme se přes více, či méně dlouhou 
dobu temna v provozu obou, dostali k rozhodnutí, že jsme je (radši) převzali. Nedokázal jsem si představit, 
že bychom tyto dvě „instituce“ v obci neměli. Doba nenahrává tomu, že by stály fronty zájemců 
o pronájem obchodů nebo hospod na vesnici. A to ani v Přívratu, kde šance na uživení jsou díky bohatému 
společenskému životu o něco větší než kdekoli jinde. Udělali jsme dobře. Přes všeobecné přesvědčení, 
že to systémově není v pořádku, a že role obce je v tomto případě někde jinde, se nám podařilo postavit 
prodejnu a hospodu opět na nohy. Troufám si zde prohlásit, že proto, abychom v Přívratu tyto služby 
udrželi, jsme udělali maximum. Bojujeme. Pevně věřím, že budeme dlouhodobě úspěšní a to s Vaší 
podporou v zádech, protože bez ní by to samozřejmě nešlo. 

Na začátku října nás čekají opět komunální volby. Do devítimístného zastupitelstva kandiduje třináct 
Vašich spoluobčanů. Při pohledu na seznam jmen musím opět konstatovat, že všichni snesou ta 
nejpřísnější kvalitativní kritéria. Jsou to lidé, kteří deklarují ochotu pro obec pracovat a posouvat ji 
správným směrem. Pevně věřím, že budoucí „koktejl“ zastupitelů v sobě bude obsahovat jak novou 
temperamentní krev, která bude obec posouvat především v neprobádaných inovativních směrech, tak 
i zasloužilou, zkušenou rozvážnou sílu, která bude zárukou kontinuity vývoje obce a tradic, které mají 
v Přívratu naštěstí stále váhu. 

Ing. Jan Stránský, Starosta obce Přívrat 
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ZHODNOCENÍ VOLEBNÍHO OBDOBÍ V ŘETŮVCE 
Vážení spoluobčané, končí volební období 2014 - 2018 a tak je čas alespoň krátce v kostce zhodnotit, jak 

zastupitelstvo obce pracovalo. Abych na něco nezapomněla, půjdu z jednoho konce Řetůvky na druhý. 
Kapli čka: oprava zvonu, provedena oprava a nátěr fasády, sanace a zpevnění obvodových zdí. 

Vybudování chodníku ke kapli a úprava okolního prostranství. 
Obchod: provedena výměna střešní krytiny, nátěr fasády a vybudování parkové úpravy kolem obchodu 

včetně nového chodníku. Velmi důležitým krokem bylo také provedení kompletní výměny vnitřního 
vybavení obchodu a samotné provozování prodejny potravin, které je velmi úspěšné navzdory všem 
obavám a prognózám. 

Obecní úřad: výměna střešní krytiny, oprava nátěr fasády, ještě je připravena výměna vchodových 
dveří, která v dohledné době bude realizována. 

Technická budova před obecním úřadem: rekonstrukce střešní krytiny včetně nátěrů a provedení fasády. 
Kulturní d ům: provedena rekonstrukce pódia, výměna starých kamen za krbová, celková rekonstrukce 

přísálí nazvaného „Peklo“ kompletní výmalba celého sálu. 
Obecní komunikace: provedena nejnutnější výsprava komunikace včetně opravy mostku, který byl již 

v havarijním stavu, a hrozilo zřícení. 
V minulém roce a v letošním roce stále probíhá celková oprava patníků kolem obecní komunikace. 

Zborcené a poničené patníky byly postupně nahrazovány novými. 
Veřejné osvětlení a rozhlas: proběhla kompletní rekonstrukce rozhlasu včetně rozšíření do okrajových 

oblastí, to samé platí i o veřejném osvětlení, i když vím, že jsou lokality, které by si zasloužily jak 
osvětlení tak i rozhlas ještě více propracovat. 

Služby: obec zaměstnává pracovníka, který se zodpovědně stará o technický chod a údržbu obce, 
prodavačky v místní prodejně potravin a v neposlední řadě i účetní obce, která je nepostradatelnou součástí 
obce. 

Kromě stavební činnosti se obec snažila pozvednout kulturní i společenský život v obci. Mezi každoroční 
akce patřil předvánoční jarmark, vánoční besídka, finanční příspěvek SDH na Mikulášskou nadílku, pomoc 
na plese SDH tak i při pálení čarodějnic. Podílení se na sponzorování letního tábora Mloček, pořádáním 
zábavného dětského odpoledne, přípravou společného posezení seniorů všech tří obcí v údolí. Obec se 
každoročně podílí na spolufinancování soutěže chladnokrevných koní.  V neposlední řadě i svatebními 
obřady, vítáním občánků do života naší obce a pozdravení nových prvňáčku v sousední obci Řetové. 

Chtěla bych celému zastupitelstvu za odvedenou práci pro občany a celou obec poděkovat. Novému 
zastupitelstvu, které si zvolíte v komunálních volbách, přeji pevné nervy, správné rozhodování při řízení 
i zvelebování obce a především spokojené občany, kterým se bude v naší malé vesničce dobře žít. 

Radka Hudcová 

ZVONĚNÍ V PŘÍVRATU 
V naší obci Přívrat se nachází kaple sv. Františka Xaverského. Tato kaple, zdrobněle kaplička, je sakrální 

stavba prostorově malé křesťanské modlitebny. V této kapli se konají příležitostné bohoslužby. 
Na základě této skutečnosti a s výhledem na oslavy vzniku Československa v letošním roce 

zastupitelstvo obce rozhodlo o obnově zvonění a to dvakrát denně. V poledne tříminutovým a na klekánice 
dvouminutovým zvoněním.  

Bylo jednáno s firmami Jan Šeda Kostelec nad Orlicí a Rostislav Bouchal - BOROKO Brodek u Přerova, 
s kterou nakonec byla uzavřena smlouva na zprovoznění zvonění. Po jejich návštěvě a odborné radě bylo 
rozhodnuto, že stávající zvon nebude vyměněn, ale bude vyčištěn a repasován. Dále repasí prošla zvonová 
stolice, která je připravena na případnou instalaci nově odlitého zvonu.  

Po repasi zvonu a rekonstrukci stolice, firma BOROKO za jeden den provedla jak montáž zvonu, tak 
i kompletní instalaci elektrického pohonu, který imituje klasické ruční zvonění.  

Na této obnově se mimo obecního úřadu finančně podílelo i několik místních obyvatel.  
Jan Doleček 
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Z á k l a d n í  š k o l a  
Z p rá v i č k y  z e  š ko l y   

� V letošním školním roce máme v základní škole 44 žáků, 1. ročník navštěvuje 8 žáků. 
� V mateřské škole 43 dětí. Pro zájemce máme ještě volná místa v MŠ. 
� I tento školní rok je škola zapojena do projektu EU Podpora – rozvoj – rovnost, který podporuje mj. 

personální zabezpečení v MŠ a aktivity pro školní děti – doučování, čtenářské dílny a klub zábavné 
logiky. Dále žáci školy dostávají pravidelně zdarma neochucené mléko a balíček ovoce či zeleniny 
v rámci projektu EU Ovoce a mléko do škol. 

� V letošním školním roce má ZŠ v nabídce tyto zájmové kroužky: kreativní činnosti, sportovní hry, hra 
na flétnu, keramický kroužek, počítačový kroužek a mladý táborník. Velice nás těší zájem žáků 
o zájmové vzdělávání v odpoledních hodinách v naší škole a aktivní trávení volného času.  

� Již několikátým rokem pokračuje celoroční program ZŠ pro předškoláky – Těšíme se do školy neboli 
škola nanečisto. 

REKONSTRUKCE ŠATNY  
Během letních prázdnin došlo ve škole k rekonstrukci šatny. Kromě nové výmalby a výměny osvětlení 

zde byly zabudovány nové botníky, úložné prostory pro aktovky, věšáky a nový vstup do šatny. Celý 
prostor je díky dekorativním prvkům moderně řešen. 

PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 
nenavštěvuje-li Vaše dítě MŠ v Řetové a máte-li zájem přijít k zápisu do 1. ročníku zdejší základní školy, 

kontaktujte prosím v průběhu měsíce ředitelství ZŠ.  Máme i pro Vaše dítě připravený zajímavý celoroční 
seznamovací program „Těšíme se do školy“.                           Mgr. Hana Fučíková, tel. 602 113 182 

 

VÝROČÍ REPUBLIKY OSLAVÍME I V PŘÍVRATU 
Ke kulatému výročí vzniku naší republiky připravujeme i Přívratu náležité pocty. V sobotu 27. října 

proběhne vsazení lípy - stromu republiky, s odpovídajícím doprovodným programem, tak jak jsme u nás 
při události takovéhoto významu zvyklí. O podvečerní program oslav republiky se postará koncert Velkého 
swingového orchestru Česká Třebová, pod taktovkou Milana Špičáka, který se uskuteční na sále hostince 
U Coufalů. O podrobnostech Vás budeme před akcí informovat tradičními způsoby. 

Ing. Jan Stránský, Starosta obce Přívrat 

PRODEJNA KONZUMU V ŘETOVÉ  
Prodejna Konzumu v Řetové prochází kompletní rekonstrukcí. Po jejím znovuotevření bude v prodejně 

i pracoviště Pošty Partner. V současnosti je náhradní prodej v předsálí kinosálu, a sortiment prodávaného 
zboží je téměř stejný jako v prodejně. Otvírací doba je stejná, jako byla v prodejně Konzumu: 

• Pondělí  07:30 - 11:30          14:00 - 17:00 
• Úterý     07:30 - 11:30          14:00 - 17:00 
• Středa    07:30 - 12:00 
• Čtvrtek  07:30 - 11:30          14:00 - 17:00 
• Pátek     07:30 - 11:30          14:00 - 17:00 
• Sobota   07:30 - 10:00 
Slavnostní otevření nové prodejny by mělo být 24. 10. 2018. Díky využití kinosálu prodejnou Konzum 

bude volební místnost pro konání obecních voleb v klubovně tělocvičny v Řetové. 
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Z POHÁDKY DO POHÁDKY  
„Vítejte v našem pohádkovém království, tato země 

sice není velká, ale je velice výjimečná. Nachází se v ní 
totiž začarovaný les plný nadpřirozených bytostí, které 
střeží náš královský poklad. Ale před časem nás postihlo 
veliké neštěstí. Do království vtrhl drak, unesl naší 
nejkrásnější a nejhodnější princeznu Štěpánku a vrátí ji 
pouze tehdy, pokud mu odevzdáme všechen královský 
poklad. Jenže ten střeží kouzelné bytosti v začarovaném 
lese.  

Leda že byste nám pomohli? Nebudete se bát, může to být nebezpečné a je to jen pro odvážné a šikovné 
děti, nikomu jinému poklad nemůže být vydán. Dobrá tedy, musíte se vydat k sudičkám, které najdete na 
konci zámecké cesty. Ty Vám poradí, kam dál do lesa. Cestu znají pouze ony. 

Přejeme Vám hodně štěstí a tady máte na cestu tvarohovou buchtu ze zámecké kuchyně a nezapomeňte, 
jen s vaší pomocí můžeme vysvobodit princeznu Štěpánku.“ 

Tak takhle nějak vše v sobotu 8. září navečer začalo. Řetůvka se proměnila v Kouzelné království, kde na 
statečné děti číhaly záludné čarodějnice, skřehotavý hejkal s lesní vílou, vodníci, duch, lstiví loupežníci, 
hodní čerti, karkulka s myslivcem, bílá paní a dlouhý, široký a bystrozraký. Ti všichni měli ukrytý poklad 
a děti musely plnit spoustu úkolů, aby si poklad zasloužily a odevzdaly do královské truhly. Do království 
byli vtaženi i rodiče a prarodiče, kteří svým ratolestem všemožně pomáhali. Nakonec se podařilo 
královskou pokladnu naplnit dostatečným množstvím diamantů, a král s královnou vykoupili krásnou 
princeznu Štěpánku, která všem statečným dětem poděkovala a za jejich statečnost jim rozdala laskominy. 
Všichni malí a velcí zachránci i kouzelné bytosti si pozdní odpoledne a večer velice užili a společně 
oslavovali záchranu princezny v královské krčmě, kde si opékali buřtíky a popíjeli lahodný mok. Drak byl 
přemožen, zalekl se a ulétl do sousedního království. 

Radka Hudcová 

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ V ŘETŮVCE 
Poslední zářijovou neděli ve 14 hodin přišli rodiče spolu se svými ratolestmi Martínkem Havlíčkem, 

Jiříčkem Bělovským, Pepíčkem Šindelářem, Eliškou Poslušnou, Terezkou Sejkorovou a Aničkou 
Novotnou do zasedací místnosti obecního úřadu, kde proběhlo slavnostní přivítání dětí do života. 

Paní starostka slavnostně přivítala 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 ve výši 5 000,-, maminky převzaly kytičku, a pro 
vzpomínku na slavnostní den, se všichni rodiče podepsali do Pamětní knihy a společně se vyfotografovali 
u kolébky.    -rh- 

CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV  
SDH Řetůvka ve spolupráci s SDH Horní 

Sloupnice a obcemi již druhým rokem pořádaly 
letní tábor pro děti z okolních vesnic. Kromě 
dětí z Řetůvky, Řetové, Přívratu a Sloupnice se 
našeho tábora letos zúčastnilo i 14 přespolních 
dětí, převážně z Libchav a Vysokého Mýta. 

Ve dnech 30. 6. – 6. 7. 2018 se uskutečnil 
Letní tábor Mloček na téma Cesta na tajuplný 
ostrov. 37 dětí a 12 vedoucích ztroskotalo na 
ostrově při průjezdu Žďárským trojúhelníkem 
poblíž Svratouchu a zaseklo se v minulosti. 
Přežívali na Tučkově hájence ve stanech 
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s podsadami, a každý den plnili úkoly, díky nimž získávali indicie, které jim zanechal vědec Alexandr 
Anderson. Při sestavování stroje času ho napadl Triceratops, a nešťastnou náhodou neovladatelně cestuje 
v čase a prostoru. Nejdůležitějším úkolem bylo získat Měsíční kámen, který chyběl jako poslední element 
do stroje času, aby se trosečníci dostali zpět domů do přítomnosti. 

Děti byly rozděleny na 4 týmy. Každý tým měl svůj název, pokřik, barvu a vlajku, kterou si děti samy 
vyrobily. Denně byl pro ně připraven bohatý program a výborná kuchyně. I počasí nám přálo, i když první 
dvě noci byly poměrně chladnější. Hned v noci ze soboty na neděli nám asi o půl jedné ukradli vlajku 
a poslali výhružnou MMS. Naštěstí byli táborníci šikovní a vlajku získali zpět. Ve středu jsme se vydali na 
celodenní výlet do údolí řeky Doubravy, kam jsme se dopravili osobně propůjčeným autobusem, a díky 
němu jsme se tentýž den stihli i vykoupat v nedalekém rybníku. V noci probudil děti ze spánku budíček 
a bylo jim oznámeno, že je pro ně přichystaná noční stezka odvahy. I přes prvotní strach, děs a hrůzu, se 
všem dětem podařilo projít přes dinosaury, egyptské mumie, opičáky a jiná strašidla až do cíle a zapsat se 
na podpisovou listinu. Hned den na to nám podruhé někdo ukradl vlajku. Tentokrát bylo pachatelů více 
a děti je honily kolem chaty déle než hodinu. Dokonce se jim povedlo přepadnout hlídku a přivázat ji ke 
stožáru místo vlajky. Naštěstí vše dopadlo dobře a všichni jsou bez újmy. Vlajku jsme opět získali. 
Poslední den jsme se po obědě vypravili po stopách dinosaurů. Šli jsme po louce, do lesa a po cestě jsme 
plnili různé úkoly. A na konci na nás čekalo překvapení. Uprostřed lesa jsme objevili dinosauří hnízdo 
a v něm hned 4 obrovská vejce, která hlídala dinosauří máma. Děti jí musely ukázat kód, který rozluštily 
během týdne a pokud byl správný, mohly si odnést vejce s sebou. Pro každý tým bylo připraveno jedno. 
I přes drobné zaváhání jsme si mohli odnést všechna vajíčka a v táboře je otevřít. Jaké bylo udivení všech, 
když uvnitř místo dinosaurů byly dobroty! Děti si je v každém týmu spravedlivě rozdělily, některé 
nezapomněly ani na své vedoucí. V odpoledních hodinách jsme se díky Měsíčnímu kameni vydali plni 
zážitků zpět domů. 

 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli jak na přípravách, tak i na chodu tábora. 

Za výborný výsledek sponzorům – obci Řetůvka a obci Sloupnice, bez kterých by se akce nemohla konat. 
Doufáme, že se ve stejné sestavě sejdeme opět za rok! Fotky z akce můžete vidět na facebookové stránce 
„Letní tábor Mloček“ nebo na stránkách obce Řetůvka. 

Za celý tým    Lucie Vašinová a Martina Tonarová (roz. Vašinová) 
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K u l t u r a  

LETNÍ KINO V PŘÍVRATU 
I letos se v prostoru za prodejnou během léta čtyřikrát promítalo. Díky suchému létu počasí vždy vyšlo, 

výběr filmů se také povedl, a tak i návštěvy byly vynikající. První kino Po strništi bos pořádala 
Miroslavova země, myslivci promítali film Orel Eddie, FK Becherovka Tátovu volhu. 

Posledním promítaným filmem v rámci letního kina, byl Špindl. Tato zimní komedie přilákala do areálu 
za prodejnu na dvě stovky lidí. Připojuji omluvu za zrušení avizovaného dětského odpoledne, které hasiči 
každý rok před samotným promítáním připravovali. Nedotaženost jde za mnou. Ještě jednou se omlouvám. 

-pš- 

GULÁŠ FESTIVAL PŘÍVRAT 
Je již tradicí, že poslední prázdninová sobota v Přívratu 

patří guláši. Ráno nás překvapil déšť, nenechali jsme se 
však zaskočit a vše připravili jako vždy. Soutěžní družstva 
si po slavnostním nástupu vyzvedla 7 kg masa a začala 
i v deštěm ztížených podmínkách vařit guláš, jak nejlépe 
umí. Návštěvníci měli mezitím možnost ochutnat 
a ohodnotit 10 vzorků regionálních piv nebo 10 vzorků 
skládaných kynutých buchet od místních pekařek. To jsou 
další dvě kategorie, ve kterých se také každoročně soutěží.  

Po poledni se počasí umoudřilo a náves se postupně zaplňovala. Ve 14 hodin začala ochutnávka 
a hodnocení soutěžních gulášů. K poslechu hrála country skupina Pěna, později vystoupil folklórní soubor 
Lipka a Karel Zich revival. Po snězení všech gulášů jsme sečetli hlasy a po sedmnácté hodině proběhlo 
vyhlášení výsledků. Letošní pozoruhodností je, že se 
chutě návštěvníků a odborných porot sešly ve všech 
kategoriích. Nejlepší guláš uvařilo družstvo 
MiPeToJoJi, které tak získalo hned dva Řády zlaté 
vařečky, z piv nejvíce chutnala 11° NA.EX 
z Chotěboře a nejchutnější buchty upekly paní 
Miroslava Nováková a paní Iveta Voleská, které se 
prostřídaly na 1. a 2. místě. Po vyhlášení zahrál Elán 
revival z Bratislavy a večer patřil diskotéce. 

Děkujeme všem soutěžícím, příchozím 
a především sponzorům a těm, kteří nám pomohli ať 
už s přípravami nebo ve stáncích za to, že i přes 
nepřízeň počasí se 8. ročník vydařil. 
Přehled vítězů 

LAICKÁ POROTA GULÁŠ 
1. MiPeToJoJi  
2. Skoti 
3. Řeznictví Sloupnice 
ODBORNÁ POROTA GULÁŠ 
1. MiPeToJoJi 
2. Loupežníci z Lanšperka 
3. Skoti 
PIVO LAICKÁ POROTA 
1. Pivovar Chotěboř – NA.EX 
2. Řemeslný pivovar Široký Důl – Volfova 11° 
3. Kutílkova palírna a pivovar –Jantar 13° 

PIVO ODBORNÁ POROTA 
1. Pivovar Chotěboř – NA.EX 
2. Pivovar Neratov – Prorok 11° 
3. Řemeslný pivovar Široký Důl – Volfova 11° 
BUCHTY LAICKÁ POROTA 
1. Miroslava Nováková  
2. Iveta Voleská 
3. Magda Pávková 
BUCHTY ODBORNÁ POROTA 
1. Iveta Voleská 
2. Miroslava Nováková 
3. Hana Štiková 
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PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ 2018 
Každý kdo měl možnost a chuť organizovat jakoukoli akci, moc dobře ví, kolik práce a času je třeba 

věnovat přípravám. Já dnes chci upřednostnit poděkování vám všem, kteří jste ve vlastním volnu přiložili 
ruku k dílu a pomohli připravit a posléze uklidit náves. Poděkovat vám všem, kteří jste v pátek 14. 9. 
či v sobotu 15. 9. pracovali ve stáncích. 

2200 účastníků vinobraní, ale hlavně my, organizátoři, děkujeme 
sponzorům. Díky vám jsme mohli sledovat vystoupení kvalitních kapel, 
které poslední dobou nejsou za hubičku. Poděkování samozřejmě patří 
vám, kteří jste svou přítomností na návsi, pomohli vypít 1500 litrů 
burčáku, 700 litrů vína a velké množství dalšího co teče. Z jídla 
vybírám zkonzumováné bramboráky z 9 metráků brambor. Loupání 
česneku, škrábání brambor, příprava jídla, dovoz vína, příprava sálu, 
příprava policejního sboru na hlídání vína, atd. To jsou práce, které 
zůstávají tak trochu v pozadí, a já vám všem, kteří jste se jich zúčastnili, 
chci za tuto práci poděkovat. Poděkovat chci i vám, sousedům a majitelům pozemků kolem návsi za vaši 
toleranci. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zaštítil sobotní program a i za to je třeba také 
poděkovat. 

A co závěrem? ĎĚKUJEME          -pš- 

ZABÍJA ČKA V ŘETOVÉ 
Tradiční řetovská zabíjačka byla letos v novém hávu. Přizpůsobit jsme museli uspořádání plochy našemu 

novému hřišti a zdá se, že se nám uspořádání povedlo. Poprvé jsme také zaběhli nový roubený stánek, 
který je víceúčelový. Po celý rok bude sloužit jako zázemí pro vybavení hřiště, a na zabíjačku se díky 
otevření přední strany dá využít pro prodej koláčů, které nejvíce potřebují sucho. Trochu jsme se zalekli 
předpovědi počasí, a tak moc děkujeme přívratským složkám za zapůjčení pódia a třetího stánku. Sice 
nepršelo, ale jistota je jistota, mohli jsme být klidní.  

Novému uspořádání byl přizpůsoben i odpolední program převážně složený z hudební produkce. 
Skvělým zpestřením bylo vtipně pojaté vystoupení němčického Spolku pro zachování místních tradic, 
který k nám přijel s přehlídkou královské gardy, takže nás navštívila i britská královna s chotěm a její 
vojáci. Na pódiu se vystřídal Ponny expres, který již k zabíjačce patří, po dlouhé době zde vystoupili 
i řetovští heligonkáři (za což jim moc děkujeme) a později přišla na řadu kapela Čistá láska z České 

Třebové a závěrem skupina Elán 
revival. Tím jsme snad uspokojili 
návštěvníky zabíjačky všech věkových 
kategorií. 

Vzhledem k pěknému počasí bylo 
hřiště plné, což nás samozřekmě moc 
potěšilo, a tak se vše vypilo a snědlo. 
Uvařené zabíjačkové speciality zmizely 
stejně jako výborné řetovské koláče, 
zákusky z dílny Hospůdky 
v Heřmanicích a i koláče z PUPU. 
Guláš myslivecké kuchyně nezbyl ani 
na mě, takže byl určitě výborný, 
a jitrnic se též nedostávalo. Návštěvnost 
hodně závisí na počasí, a letos nám bylo 
z hůry přáno, protože se podařilo 

vybavení sklidit ještě před nedělním deštěm. Děkuji tedy všem, kteří sloužili ve stáncích a řezníkům za 
výborné zabíjačkové speciality, myslivcům za guláš a obecním pracovníkům za víkendovou službu. Dík 
patří i paní Vrabcové a sehranému týmu ochotných pomocných kuchařek za upečení výborných koláčů. 
Příští rok se zase uvidíme.            -hš- 
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S p o r t  

NEPOVEDENÝ VSTUP DO SEZÓNY 
První a poslední přípravné utkání na následující sezónu jsme odehráli v neděli 5. 8. 

v Dolní Čermné. V období vrcholících dovolených se nás, bohužel, sešlo akorát 
jedenáct. Přes úmorné vedro hráli naši hráči s chutí a hlavně ve druhé půli soupeře 
přehrávali. Zápas jsme vyhráli 2:0. Vstup do soutěže se nám nepovedl, trápí nás zranění. 
Hráči si v zápasech nevěří, k lepšímu výkonu nás přiměje kvalitnější soupeř, bodovali jsme pouze 
s Jablonným a Semanínem, naopak se slabšími soupeři propadáme. 

MUŽI: Krajská I.B t řída průběžné pořadí: 13.(ze 14) Řetová  8   0  2  6   5:35   4 body 
výsledky: 

Jiskra 2008 - Řetová 5:2, Řetová - Pomezí 1:3, Sloupnice - Řetová 6:0, Řetová - Jablonné n/O 0:0 (pk 5:4), 
Libchavy - Řetová 12:1, Řetová - Semanín 0:0 (pk 4:3), Janov - Řetová 5:0, Řetová - Žichlínek 1:4. 

zbývající domácí utkání v Mandli: 
Ne  7.10. od 10:00 st. žáci Řetová – Vraclav 
Ne 14.10. od 15:00 muži Řetová – Lanškroun B 
So 20.10. od 10:00 st. žáci Řetová – Lanškroun 
Ne 4.11. od 13:30 muži Řetová – Moravská Třebová B 

Jitka Veselá, sekretářka fotbalového oddílu 

PETR BOHUNEK 
Zpráva, která zasáhla mnoho lidí nejen ze Řetové byla nezvratná a hodně smutná. Odešel člověk, který 

žil celý svůj život prací, rodinou a fotbalem. Těžko se hledala slova, která by vyjádřila smutek a bezmoc 
toto jakkoliv zvrátit. Zemřel člověk, který se snažil, jak mohl lidem vyhovět a pomoci a tak jeho práce zde 
zůstala. Jen co se týká staveb obce, byl vždy schopen poradit, hledat řešení a říci svůj názor a proto jsem si 
ho nesmírně vážila. Z těch největších akcí byl mockrát na stavbě sběrného dvora, na opravě tělocvičny 
a opravě školy, opravě cesty k Mandli a naposledy se podílel na formování projektu na hřiště u tělocvičny 
tak, aby mohlo sloužit i na tréninky fotbalu. Jeho srdce bilo pro fotbal a tak na hřišti opravoval kabiny 
a byl tím, který se snažil o zabezpečení chodu fotbalového hřiště ale i celého fotbalového oddílu. Bylo 
málo zápasů mužů, na kterých on chyběl po ukončení aktivní kariéry. Byl nesmírně šťastný, když muži 
postoupili do vyšší soutěže a prožíval každou jejich výhru, ale i prohru. On odešel, ale jeho práce bude 
v Řetové vidět stále. Bylo mi ctí s Petrem spolupracovat, bude v obci nenávratně chybět. 

Hana Šafářová 

STŘÍPKY Z BECHEROVKY 
M e m o ri á l  S t a n dy  S ed l á č k a  v  Ř e t ov é  

V sobotu 23. června jsme sehráli 4. ročník memoriálu Standy Sedláčka v Řetové. 
Do turnaje jsme nastoupili v sestavě: Pilgr Aleš, Novotný Vojta, Vencl Ivoš, Vytlačil 
Jan, Pilgr Jiří, Vaňous Jaroslav starší, Kolář David, Krása Martin, Kolář Daniel, Štika 
Josef, Štika Pavel. Na turnaji startovalo 6 týmů a hrálo se každý s každým. Postupně 
jsme si poradili se soupeři Řetovou 5:0, Standa týmem 5:0, Hasiči Řetová 11:0, 
VÚB 2:0, podlehli jsme v jediném zápase Slovanu Pardubice 1:2. Turnaj jsme tak vyhráli 
o vzájemný zápas před Standa týmem, třetí skončila Řetová. 

B ec h e r  c u p  2 0 1 8  

V sobotu 4. srpna pořádala FK Becherovka další, již 12. ročník Becher Cupu, turnaje v malé kopané. 
Přálo nám dobré počasí, žádné zranění se nepřihodilo a vůbec byla dobrá atmosféra. Z přespolních týmů 
přijel z Ústí nad Orlicí tradiční účastník TJ Huttwald, Lhotka to vzdala a odřekla v sobotu až ráno. 
Z došlých sportovců se poskládaly tři kvalitní družstva hrající pod hlavičkou Becherovky. A protože 
Originál je prostě originál, turnaj vyhrál bez ztráty bodu. 
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výsledky: 
 
 
 

 
 
 

T á t ov a  V ol h a  

Tradiční letní kino proběhlo v pořádku. Lidé přišli, snědli guláš, krkovici, vypili pivo a kolem půlnoci se 
všichni rozešli. Počasí nám i letos přálo a snad i filmu přilákal slušnou návštěvu, děkujeme. Aha, co se 
promítalo? Nová česká komedie Tátova volha. 

N ov á  s ez ó n a  

Oslavička obvykle bývá spojena s koncem sezóny, tu letošní jsme ovšem takto zahájili. V sobotu 29. září 
sešli jsme se na sále U Coufalů, abychom si připomněli 20 let fungování oddílu. 

Stejně jako vloni, budeme mít v soutěžích přihlášena dvě družstva. Áčko bude hrát krajský přebor, 
začínáme v neděli 25. listopadu v Heřmanově Městci. Béčko bude hrát Choceňskou ligu a sezónu zahájí již 
3. listopadu v Chocni proti FK Řetůvka. Rozpis zápasů včas rozmístíme na vývěsky OÚ, HUC a www. 

Sportu zdar, futsalu zvlášť!  Petr Vaňous, náčelník klubu 

SDH ŘETOVÁ 
SDH Řetová Vás opět zdraví a přichází s několika málo informacemi a pozvánkami. Letošní léto bylo 

opravdu velmi, velmi teplé, ale i přesto se letošní pouť těšila velké návštěvnosti. Jídlo z udírny i točené 
pivo chutnalo a věřím, že k pohodě přispěl i večerní koncert kapely Metaxa z Bystřice pod Perštýnem. 
Kapela se opravdu povedla a doufáme, že si na nás udělá čas i příští rok. 

A teď z jiného soudku! Jsme rádi, že v tak horkém počasí se lidé vyhýbali rozdělávání a pálení 
rozsáhlých ohňů a tímto nás ušetřili výjezdů. Určitě mnozí z vás se s nadcházejícím podzimem pustí do 
úklidu zahrad a zahrádek. Chtěli bychom upozornit, že pálení listí a suché trávy není povoleno. Na toto vše 
jsou určitě připraveny vaše kompostéry i obecní kontejner. Ale toto zajisté všichni vědí, proto bych ráda 
přešla k pozvánkám na nadcházející akce. 

Ráda bych vás pozvala především na hasičský ples, který se bude již tradičně konat koncem ledna 2019. 
Opět se budeme snažit zajistit nejen kvalitní hudební doprovod, ale také, jako vždy, bohatou tombolu 
i občerstvení. Jste srdečně zváni. Na další případné akce, na které jste také vítáni, budete včas upozorněni 
na vývěsních tabulích, případně rozhlasem. 

Přeji krásný a poklidný podzim.                 Ing. Jana Kazdová 

ORLICKOÚSTECKÁ LIGA MLADÝCH HASI ČŮ UKONČENA 
Přívratští mladí hasiči mají za sebou další sezónu. Družstvo starších žáků v požárním útoku skončilo 

v lize na 11. místě z 25 soutěžících družstev. Nejlepším umístěním bylo šesté místo na soutěži v Třebovici. 
Chci dětem touto cestou poděkovat. Věřme, že se v příštím roce najde více času na trénink, tím spíš, že 
budeme mít k dispozici novou tréninkovou dráhu. Bohužel jsme se museli rozloučit s jedním členem 
družstva, a to s Káťou Stránskou, protože už je „stará“. Káťo, děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve 
starší kategorii.                   -pš- 

HRY BEZ KATASTRU OVLÁDLY BŘEZINY 
Bláznivé dovádění dospěláků nejen z východních Čech to je podtitul Her bez katastru. Konají se dvakrát 

do roka, a ty letošní letní pořádala Bučina. Obec nedaleko Vysokého Mýta s bezmála dvěma stovkami 
obyvatel tak přivítala dvaadvacet pětičlenných družstev, která se musela popasovat s netradičními 
disciplínami. V Bučině se nakonec z prvenství radoval tým z Březin, druhé skončilo Zádolí, třetí Janov, 
čtvrtá Cerekvice nad Loučnou a pátý Mandl. Příští hry se uskuteční 9. února v Budislavi a ty letní pak 
v Zádolí. To o nich napsali v Orlickém deníku.  

 O H L 14 skóre  b po řadí 
Original   3:1 8:6 7:3 18:10 9 1 
Huttwald  1:3  4:2 3:2 8:7 6 2 
Lemond  6:8 2:4  5:2 13:14 3 3 
KV 14 3:7 2:3 2:5  7:15 0 4 
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POUŤ A POSVÍCENÍ 
Článkem ve Zpravodaji č. 3/2003 p. Karel Jan Macků objasnil, čemu se říká a proč se slaví pouť. 

Připomeňme si, že původně byla cestou, putováním, za účelem návštěvy určitého poutního místa, které má 
náboženský význam a kam věřící člověk putuje, aby učinil pokání. V přeneseném významu se jedná 
o církevní slavnost k uctění památky světce (patrona, odtud patrocinium), jemuž je zasvěcen místní kostel, 
a přesné datum se povětšinou určuje podle liturgického, církevního, kalendáře. S postupným 
zesvětšťováním společnosti se tento zvyk osamostatnil od náboženského původu, a pouť se tak v běžné 
mluvě stává synonymem zábavního parku s různými (pouťovými) atrakcemi, prodejem nejen občerstvení 
u stánků (pouťový výrobek s hanlivým nádechem) a lidovou veselicí konče. S původní poutí tak má stejný 
jen termín, kterým je sobota a neděle následující po svátku Marie Magdaleny, tedy po 22. červenci. 

Když se vrátíme k podstatě, že pouť se původně říkalo 
cestě k určitému poutnímu místu, můžeme si jedno 
takové i v Řetové připomenout. V „Mandli“ na starém 
buku, pod nímž vyvěrá pramen vody, visí odedávna 
obraz Panny Marie, k němuž kdysi chodívalo každoročně 
z řetovského kostela procesí. Obrazu a vodě je 
připisována zázračná moc. Tehdy tam byl i pulpit 
s klekátkem. [Kronika Řetové I, str. 38; reprofoto L. 
Jansa] Zde postavil Vilibald Jansa (*1831; R. Dušek, 
Řetová, str. 198), nedostudovaný medik, lázně (možná už 
jeho otec rychtář Josef Jansa nar. 1790, informace se 
rozcházejí). Léčilo se pramenitou vodou, podobně jako 
v Priessnitzových lázních Jeseník (založeny 1822). 

Můžeme se dopátrat, kdy to bývalo? V Ohlašní knize 
služeb Božích farnosti Řetová je zapsáno: 1. 7. 1917, 
Neděle V. po sv. Duchu. Poněvadž na příští neděli 
připadá sv. Navštívení P. M. (pevný svátek 2. července, 
r. 1969 přesunut na 31. května), chtěli jsme vykonati 
průvod do Mandlu, abychom uctili Rodičku Boží, 
vyprosili přímluvy…; 24. 6. 1934, Neděle V. po sv. 
Duchu… na přání mnohých konati se bude prosebný 
průvod do Mandlu k obrazu Rodičky Boží a všech 
svatých Božích potřebného…  

Jak těmto zápisům porozumět si vysvětlíme na konci. 
Něco jiného je posvícení (dedicatio), vzpomínková slavnost na posvěcení kostela. Výraz „posvícení“ 

znamená jinak totéž co „posvěcení“. Stavba kostela byla pro obec mimořádná událost, protože jí obyvatelé 
obvykle věnovali mnoho robotní práce a dle možností i peněz. A protože dostavěný kostel nemohl být 
hned použit pro bohoslužby, musel se nejprve slavnostním způsobem vyjmout ze světské sféry 
a posvěcením vyčleněn pro služby Bohu. Posvícení se tak původně slavilo ve výroční den posvěcení 
kostela, které bývalo vždy slavnostně připomínáno a jeho průběh byl podobný jako průběh oslavy svátku 
patrona chrámu (pouti). V průběhu let se tyto zvyky ustálily a někde dokonce pojmy pouť a posvícení 
splývají. 

Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení, a tudíž zanedbávání práce v rámci mocnářství, kdy nedělním 
oslavám zpravidla předcházela sobotní zábava a pondělní dozvuky, nařídil císař Josef II. roku 1786 slavit 
po celé zemi posvícení třetí říjnovou neděli po svátku sv. Havla (Havla opata 16. října) a odtud také často 
používaný termín havelské nebo také císařské posvícení. V roce 1918, při vzniku republiky, zase silně 
ožila tradice svatováclavská, a proto si někde zavedli posvícení svatováclavské. Méně běžné bývá naopak 
posvícení svatomartinské (Martina biskupa 11. listopadu) s neodmyslitelnou martinskou husou a tradicí 
„koštování“ letošního vína. V současnosti v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, drží některé 
z těchto dvou posvícení, jež samozřejmě doprovází zábavní programy, které ztratily či nikdy neměly 
náboženskou souvislost. 
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V Řetové se tak za posvícení vydává posvícenská zabíjačka poslední nebo předposlední zářijovou 
sobotu, s kulturním programem, ale i pouťovými atrakcemi, dalo by se říci, že analogie posvícení 
svatováclavského. Kdy však byl zdejší kostel dokončený v roce 1755 Janem Leopoldem Mosbenderem 
(1693-1776, ústecký farář, kanovník ve Staré Boleslavi a arcibiskupský vikář východní poloviny 
Chrudimského kraje, nakonec děkan) posvěcen? 

Zápisy v už zmíněné Ohlašní knize služeb (za poskytnutí výpisů z neinventarizovaného fondu tímto 
děkuji pracovníkům Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí a jmenovitě Ivaně Heiderové) tento den 
zaznamenávají (1942) tehdejší terminologií - Neděle XVI. po sv. Duchu: Posvícení. Dnes odpoledne (úterý 
22.9.) litanie posvícenské, svaté požehnání a pobožnost za zemřelé (posvícenské rekviem). V pondělí 
(28.9.) církevní památka sv. Václava. Podle „tehdejší terminologie“ šlo o tak zvaný pohyblivý svátek, 
počítaný od svatodušních svátků (letnic), který připadl na osmou neděli po neděli Velikonoční (ji v to 
počítaje), a protože Velikonoce (nejvýznamnější křesťanský svátek slavený prvou neděli následující 
bezprostředně po prvním jarním úplňku) mohou být v jednotlivých letech od 22. března až do 25. dubna, 
může tak být posvícení v neděli mezi 30. srpnem a 3. říjnem toho kterého roku. Zpětně bychom mohli 
vypočítat, že kostel byl posvěcen 7. září 1755, což se mi ale nikde nepodařilo ověřit. 

Termín procesí do Mandle tak známe již z meziválečného období, ale že se časy mění a lidská paměť 
selhává, je zřejmé ze vzpomínky jistého pamětníka: Pod bukem s obrázkem se 22. července každého roku 
konala pouť s procesím, kde se zpívalo při harmoniu, které některý z poutníků přivezl na trakaři. Tato 
pobožnost se konávala až do úmrtí pana faráře, co pohřben vedle hlavních kostelních dveří (patrně 
P. Františka Krause, zemřelého 4. 5. 1942). Dodnes se v tento svátek (Panna Marie zaměněna s Marií 
Magdalenou) koná každoročně v Řetové slavná pouť, která končí v pozdějších hodinách „U Floriána“ 
v hasičské zbrojnici. 

Oproti tomu termín posvícení byl zapsán až za druhé světové války a k tomu dosti nejednoznačně. 
Na jednu stranu připadá v duchu tradic na šestnáctou neděli od svatodušních svátků, ale ještě předtím se 
odvozuje od svátku sv. Václava, jak je zřejmé z Pamětní knihy lokalie: Dr. Jan Zlotý byl kanonicky 
investován 1. VII. 1940 a v úřad uveden na výročí posvícení chrámu Páně v neděli před sv. Václavem dne 
22. IX. 1940 za přítomnosti vdp. vikáře; v sobotu 28. září 1940, právě na výročí posvícení farního chrámu 
Páně konala se jeho slavná a skromná zároveň instalace. Což se zdá být přesvědčivé, nebýt dalšího zápisu 
v Ohlašní knize služeb: Neděle XVI. po sv. D. - 17. 9. 1944. V neděli oslavíme památku posvěcení našeho 
kostela (Posvícení). 

Konečně tedy známe „přesné“ datum posvícení a procesí do Mandle, které bylo asi šestnáctou, resp. 
pátou neděli po seslání Ducha svatého (svatodušních svátcích, letnicích). Sice pohyblivé svátky, ale pevně 
dané datem Velikonoc toho kterého roku. Ovšem tradice a skutečnost se jak vidno liší. 

A jak je to u našich sousedů, kde kostel nemají? 
V Řetůvce byla místní kaple obnovena v roce 1796 a následující její renovace byla v roce 1829 

(zahájena, v roce 1832 dokončena) spojena s 900. výročím zavraždění sv. Václava, jemuž je zasvěcena. 
V roce 1841 byla vysvěcena. [Miloslav Pávek, 7 století historie obce Řetůvka, 1974, str. 8; týž 700 let obce 
Řetůvka, 1992, str. 30] A Kniha pamětní školy v Malé Řetové, 1885 na str. 14/15 pokračuje: …škola zdejší 
byla posvěcena, což také stalo se na den sv. Václava, dne 28. září r. 1884. Vybral se právě proto ten den, že 
i opravená zde kaple, jež ku cti a slávě sv. Václava založena jest, se znova vysvěcovala, a jelikož 
sv. Václav takto patronem obce Malé Řetové jest. 

Pro Přívrat je v Pamětní knize lokalie vložen lístek, na němž je na stroji psaná kopie Oznámení na neděli, 
dne 24. X. 43 v Řetové. Dnes je posvícení v Přívratě! Proto jsou veliké bohoslužby v 10 hodin v Přívratské 
kapli! Řetůvka držela posvícení svatováclavské, zatímco Přívrat císařské. 

Miloslav Renčín 
 
Poznámka autora: Pokud by některý z družiníků nebo sám král Miroslav pokornou suplikou požádal 

o obnovení tradice, mohlo by se sousedské setkání na obecním statku U Kubů konat jako součást 
někdejšího císařského posvícení. Protože posvícení znamená především oslavy hojnosti, hostiny k poctě 
jídla a pití, radost nad uloženou sklizní z polí a zahrad. A také posvícenské koláče - nejčastěji kulaté 
s náplní uprostřed, ale také „okaté“, svazované do čtverce a sypané máslovou drobenkou. 
  



ZPRAVODAJ   3  /  2018 

- 14 - 

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

SVATBY  
V období třetího čtvrtletí 2018 uzavřeli manželství Vendula Strašáková a Michal Holínka 

z Přívratu, Martina Vašinová z Řetůvky a Milan Tonar ze Sloupnice, Jenovéfa Kovářová z Prahy a Petr 
Semecký z Řetůvky, Šárka Malá a Miroslav Sokol z Řetové.  

NAROZENÍ 
Omlouvám se rodičům našeho nového občánka Tadeáše Bači za chybné uvedení maminky.  Správně 

mělo být uvedeno: Tereze Sedlákové a Lukáši Bačovi ze Řetové se narodil syn Tadeáš. Je to chyba, která 
mne moc mrzí. Psala jsem příspěvek pod časovým presem a tlakem na dokončení a otevření hřiště a tak se 
moje mysl nesoustředila. Děkuji za pochopení.      Hana Šafářová 

 
V období třetího čtvrtletí 2018 se v Řetové Lence Doubravové a Miloši Vaňousovi narodil syn Tomáš 

Vaňous, Haně Kovářové a Ivu Eliášovi se narodil syn Ivo, v Řetůvce se manželům Daniele a Jiřímu 
Poslušným narodila dcera Eliška, manželům Petře a Martinu Sejkorovým se narodila dcera Terezka, Lucii 
Vavřínové a Jiřímu Medunovi se narodila dvojčata Anetka a Nikolka a manželům Martině a Jiřímu 
Novotným se narodila dcera Anička. 

Blahopřejeme. 

VÝROČÍ 
Ve třetím čtvrtletí roku 2018 oslavili významná jubilea tito občané: 
 
60 let paní Marie Sedláčková ze Řetové 
 pan Jan Doleček z Přívratu 
 pan Jiří Novotný z Řetůvky 
 
65 let paní Květa Kašparová ze Řetové 
 pan Ivan Uhlíř ze Řetové 
 
70 let  pan Josef Štika z Přívratu 
 paní Ludmila Fanglová ze Řetové 
 pan Ladislav Voleský ze Řetové 
 pan Eduard Kovář ze Řetové 
 pan Břetislav Gloser ze Řetové 
 paní Ludmila Bělovská z Řetůvky 
 
75 let pan František Menclík z Přívratu 
 paní Ludmila Kašparová ze Řetové 
 pan Božena Štaudová ze Řetové 
 pan Miroslav Provazník ze Řetové 

80 let pan Jiří Štaud ze Řetové 
 
83 let paní Miluše Lochmanová z Přívratu 
 pan Petr Holec z Řetůvky 
 pan Radomír Štantejský z Řetůvky 
 
85 let paní Věra Kovářová z Řetové 
 pan Rudolf Fišar z Přívratu 
 
86 let pan Václav Hudec z Řetové 
 pan Jaroslav Kopecký z Řetové 
 
87 let pan Jaroslav Krška z Řetové 
 
88 let  paní Věra Novotná z Přívratu 
 
91 let  paní Miroslava Šimková z Řetůvky 

 
Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 
Ve třetím čtvrtletí roku 2018 nás navždy opustili paní Jaroslava Kopecká, paní Marie Kršková a pan Petr 

Bohunek z Řetové, pan Josef Pávek, pan František Sejkora a pan Radomír Jansa z Řetůvky. 
Čest jejich památce! 

  



ZPRAVODAJ   3  /  2018 

- 15 -  

 
 
 

 
Společný čtvrtletní zpravodaj obcí Řetůvka, Řetová a Přívrat. Vydává OÚ Přívrat, OÚ Řetová a OÚ Řetůvka. 
Kontakt: bsl@seznam.cz. Vychází čtvrtletně a zdarma. Uzávěrka tohoto čísla 30. 9. 2018. Šéfredaktor: Ing. Vladimír Kolář (vk), 
redakční rada: Ing. Hana Šafářová (hš), Jitka Pávková (jp), Petr Štangler (pš), Pavlína Nováková (pn) Evidenční číslo 
MK ČR E 11170 u Ministrstva kultury České Republiky. Tisk: Grantis Ústí nad Orlicí. Náklad 550 výtisků. 
  

Přívrat 

říjen So Sousedské posezení, statek u Kubů 
občerstvení, posezení s písničkou, den otevřených dveří v celém objektu 

13. října   
 

So 
 

v 
 

1919 

BecheroBraní 018 
PROGRAM od ±19:19 hh:mm  
BSL uvádí koncerty s umělci 
FernetŠok  
+ 12:PIE 
(akustyk pank jaxviňa ze Slovácka) 
     sál U Coufal ů – PŘÍVRAT 
bus z ČT v 18:19, do ČT v 5:25 
                                        Becheru zdar! 
 

27. října So Oslavy 100 let založení Československa - vsazení lípy v Líbánkách, 
koncert Velkého swingového orchestru Česká Třebová v sále U Coufalů. 
O podrobnostech vás budeme informovat. 

24. listopadu So Dětský prodejní předvánoční jarmark - od 14 hodin budou v sále 
U Coufalů prodávat děti své výrobky, otevřena bude též kavárnička 
a k dobré pohodě nám zahrají Dáda a Mirek Koupilovi z Liomyšle  

 1. prosince So Vystoupení přívratských dětí + Roman Veverka a jeho Modrý 
Cimbál, sál U Coufalů od 17 hodin 

 8. prosince So Mikulášská nadílka v sále U Coufalů 

15. prosince So Vánoční zpívání pod stromečkem 
 na návsi od 17 hodin živý betlém a ohňostroj, potom pásmo pokračuje 
v sále U Coufalů s folklórním souborem DYKYTA Krásná Lípa 

24. prosince Po Betlémské světlo na návsi od 10hodin rozdají přívratské děti 

29. prosince So PředSilvestrovská zábava od 20 h v sále U Coufalů hraje Epicentrum 

Řetová 
28. října Ne Slavnostní kladení věnce k Pomníku padlým spojené s průvodem 

od obecního úřadu, bohoslužbou a výsadbou lípy. 
 3. listopadu So Halloween 
10. listopadu So Setkání důchodců ze Řetové 
24. listopadu So Turnaj v líném tenise 
30. listopadu Pá Rozsvěcení vánočního stromu 
  1. prosince So Mikulášská nadílka 
25. prosince Út Vánoční turnaj ve stolním tenise v řetovské tělocvičně 
26. prosince St Vánoční turnaj v nohejbale v řetovské tělocvičně 



 

 

   Z  p oh á dky  d o  p o há dk y  

V sobotu 8. září se Řetůvka 
proměnila v Kouzelné království, 
kde na statečné děti číhaly záludné 
čarodějnice, skřehotavý hejkal 
s lesní vílou, vodníci, duch, lstiví 
loupežníci, hodní čerti, karkulka 
s myslivcem, bílá paní a dlouhý, 
široký a bystrozraký. 


