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Bezva jízdu rokem 2019 
Vám přeje redakční rada Zpravodaje. 
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                                    Vážení spoluobčané, 
                     dovolte mi, abych nejdříve poděkovala všem těm, kteří se aktivně podíleli na organizování 

               sportovního a kulturního života v Řetové nejen v roce 2018, ale po celou dobu zastupitelstva 
              starého, ochotným trenérům, mládeže a dětí a všem, kteří se točí kolem fotbalu a ujali se s vervou 
            práce po odchodu Petra Bohunka. Moc si cením jejich podpory a ochoty zapojit se do práce 
v zastupitelstvu obce. Došlo k nemalé obměně zastupitelů, ale jsem ráda, že i nové zastupitelstvo je složeno 
z lidí zodpovědných a schopných posunout naši obec opět o krůček dál na úkor svého volného času. Vážím si 
toho, že Mirek Provazník se i nadále podílí na organizování sportovních akcí a chci mu tímto moc poděkovat.  

Přeji všem občanům jménem svým i zastupitelů obce krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového 
roku pevné zdraví, protože to je základem spokojenosti. Přeji Vám klidný a vydařený rok 2019. 

Hana Šafářová, starostka obce Řetová 
 

Vážení spoluobčané, 
    dovolte mi, abych se připojil jménem svým i jménem zastupitelstva Obce Přívrat, s přáním příjemného 
prožití vánočních svátků a v nadcházejícím novém roce 2019 nechť se Vás drží pevné zdraví, štěstí a zažijete 
mnoho úspěchů. Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám v letošním roce projevili. Pevně věřím, že nově 
sestavené zastupitelstvo přinese do naší obce spoustu dalších dobrých myšlenek a jeho společným znakem 
bude nezdolatelný elán a nevyčerpatelná chuť do práce. Při této příležitosti bych zde rád poděkoval i všem 
spoluobčanům, spolkům a sdružením, které působí v obci a aktivně se podílejí na pestrém a bohatém 
společenském a kulturním životě. 

Jan Stránský, starosta obce Přívrat 
 

Vážení spoluobčané, 
    dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem všech zastupitelů obce Řetůvky popřál  
krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně radosti a spokojenosti v tomto požehnaném  
čase. Šťastné vykročení do nového roku 2019 a hlavně pevné zdraví. Všem nám přeji  
hodně sil, porozumění a tolerance, abychom společně zvelebovali naši obec a vytvářeli  
prostředí pospolitosti, spolupráce a pomoci všem, kteří naši pomoc potřebují. 

Ing. Pavel Bělovský, starosta obce Řetůvky 
 

1 0 0 .  v ý r o č í  v z n i k u  Č e s k o s l o v e n s k a  

SETKÁNÍ V  PŘÍVRATU 
V Přívratu jsme si sté výročí vniku Československa připomněli 

v předvečer státního svátku, tedy již v sobotu 27. října. 
První část oslav proběhla v místní části Líbánky. Počasí nám moc 

nepřálo, avšak díky komunikačním technologiím třetího tisíciletí se 
nám podařilo včas rozšířit zprávu, že „nezmoknem“, jelikož 
v Líbánkách vyrostlo pět přístřešků. Postupně se tu sešla asi stovka 
návštěvníků, kterým byl rozléván teplý punč a nabízen teplý prejt. 
Oficiální část zahájila po šestnácté hodině státní hymna v podání 
dechové sekce českotřebovského Velkého swingového orchestru. 
Starosta obce Jan Stránský pozdravil přítomné a sváteční slovo 
pronesl hejtman pardubického kraje Martin Netolický. Poté oba 
před hasičskou čestnou stráží připnuli stuhy na obecní a hasičský 
prapor. Následovalo vsazení výroční lípy republiky. Od 17.30 
pokračoval slavnostní večer koncertem Velkého swingového 
orchestru v zaplněném sále U Coufalů.  

Ceníme si hojné návštěvnosti jak v Líbánkách, tak na sále, která navíc po oficiální části oslavy setrvala 
v hostinci v družné pospolité zábavě.         -vk- 
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OSLAVA V ŘETOVÉ 
Dne 28. října roku 1918 byla na 

Václavském náměstí v Praze oficiálně 
vyhlášena samostatnost, vznikla tzv. „První 
republika“, což je dodnes označení pro 
Československo v období od roku 1918 do 
Mnichovské dohody v roce 1938. První 
republika zahrnovala území Čech, Moravy, 
Českého Slezska (jižní část Slezska), 
Slovenska a Podkarpatské Rusi. Pro národy 
bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát 
nové dějiny. 
Řetová si tento významný den připomněla 

přesně v tento den slavnostním průvodem 
s vlajkami od obecního úřadu do našeho 
kostela, kde při mši svaté pan Kolovratník 

neopomněl připomenout zajímavé okamžiky dějin z pohledu věřících a Jan Kada nám po mši zase osvětlil 
historii tak, jak jsme se ji ve škole rozhodně neučili. Poté jsme průvodem přešli k opravenému pomníku 
padlým z 1. a 2. světové války. Tady jsme si připomněli význam všech vítězství pro dnešní dobu a náš 
současný stát. Po položení věnce a zapálení svíček jsme si společně za zvuku trubky zazpívali naši hymnu. 
Potom již přišel čas vysadit nad pomníkem lípu republiky, která nám snad po dlouhé roky bude připomínat 
tento slavný den. Lavička, kterou pro toto místo zhotovil Martin Bohunek, jednou bude stát ve stínu naší lípy.
            Hana Šafářová 

VÝROČÍ 100 LET NAŠÍ STÁTNOSTI V ŘETŮVCE  
28. října 2018 jsme i v Řetůvce oslavili 

100. výročí naší státnosti, položením věnce 
k pomníku, připomínajícímu vznik samostatného 
Československého státu. Současně jsme uctili 
památku padlých občanů Řetůvky v první 
světové válce. Slavnostní ráz akce podpořil 
SDH, a dechová hudba Řetůvanka. Čestná stráž 
hasičů s obecním praporem za zvuku smutečního 
pochodu a Československé státní hymny 
provedla pietní akt položením věnce k obecnímu 
pomníku. Krátký projev k spoluobčanům 
přednesl v zastoupení starostky Pavel Bělovský 

st.  
 
Po krátkém občerstvení, které přišlo všem zúčastněným 

v chladném a deštivém počasí k duhu (dík patří našim hasičům, 
kteří se o něj postarali), jsme přešli ke kapli sv. Václava, kde 
jsme společnými silami všech zasadili pamětní lípu. Doufáme, že 
bude alespoň dalších 100 let připomínat pospolitost občanů 
v tento slavný den.  

Chtěl bych poděkovat zejména SDH Řetůvky a naší dechové 
hudbě Řetůvance, že pomohli vytvořit krásnou slavnostní 
událost. Stejně děkuji i všem zúčastněným občanům, kteří se 
nenechali odradit nepřízní počasí, a uctili památku našich 
bývalých spoluobčanů.   

      Pavel Bělovský st. 
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NOVÝ KONZUM V ŘETOVÉ 
Rekonstrukce budovy Konzumu v Řetové proběhla jako akce „Kulový blesk“. Začala zřízením náhradního 

prodeje v prostorách kinosálu v Řetové od 24. září. Na minimálním prostoru se spotřebnímu družstvu 
podařilo zřídit plnohodnotnou prodejnu pro naše obyvatele. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce probíhala 
jako na běžícím pásu, podařilo se novou prodejnu otevřít v rekordně krátkém čase. Prodejna je nyní opravdu 
bezbariérová, prodejní prostory jsou větší, nově vybavené a osvětlené. Ke slavnostnímu otevření 24. října vše 
zářilo novotou, i vybavení prodejny je zcela nové. Zřízen je i prostor pro poštu Partner, která pro občany 
Řetové a Řetůvky přinese lepší služby. Peněžní operace budou prováděny v době otevření plnohodnotné 
pošty, otevírací doba je přizpůsobená otevření Konzumu: 

pondělí, čtvrtek  14:00 - 16:00 
úterý, středa a pátek    8:30 - 11:30 
Velkým bonusem pro nás všechny bude možnost vyzvednout si balíky a poštu po celou dobu otevření 

Konzumu, tedy i v sobotu. Otevírací doba Konzumu zůstala zachována: 
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek   7:30 - 11:30   14:00 - 17:00 
středa 7:30 - 12:00 
sobota 7:30 - 10:00 
V nových prostorách došlo k rozšíření sortimentu nabízeného zboží, a tak mým přáním je, aby všichni 

navštěvovali novou prodejnu co nejvíce. Vždyť na tom závisí i budoucnost a prosperita Konzumu a služeb 
poskytovaných pro nás, obyvatele. Pevně věřím, že ji podpoříte svými nákupy.  

S otevřením zrenovované prodejny došlo i k výměně personálu. Paní Jančaříková byla ochotnou 
prodavačkou v podstatě celý život, tak nějak k prodejně i patřila. Prodejnou žila a byla s ní svázaná, a já 
pevně věřím, že pokud bude Konzum potřebovat, tak se na čas třeba do prodejny vrátí, i přes to, že je ve 
starobním důchodu na zaslouženém odpočinku. Za její práci bych jí chtěla jménem všech zastupitelů, 
a věřím, že i drtivé většiny občanů, moc a moc poděkovat a popřát jí hlavně pevné zdraví a štěstí do další, 
klidnější etapy života.  

Nyní v prodejně máme opět Řetovačky. Jako vedoucí prodejny je zaměstnaná paní Andrea Rábová 
a pracovnicí pošty Partner a částečně i prodavačkou je paní Bohumila Kaplanová. Přeji oběma, aby je práce 
bavila, a abychom my všichni zákazníci byli vždy příjemní a milí na obsluhující personál. 

Hana Šafářová 

PRIORITY ZASTUPITELSTVA OBCE ŘETŮVKY 
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám jménem všech zastupitelů představil priority zastupitelstva obce 
Řetůvky, na volební období 2018 – 2022.  

1. Oblast Služeb 
a. Uchovat v obci funkční obchod a pohostinství 
b. Pravidelně informovat občany o dění veřejným rozhlasem 

2. Správa a údržba majetku obce 
a. Dokončit opravu patníků kolem hlavní silnice 
b. Provést nezbytné opravy hřbitovní zdi tak, aby nedošlo k postupnému zvětrání a rozpadu. 
c. Zajistit účelnou a efektivní údržbu obce, vč. dostatečného personálního zajištění 
d. Zabezpečit efektivní hospodaření v obecních lesích 

3. Investice 
a. Postupně opravit havarijní mosty na hlavní silnici, tak aby byla připravenost na generální 

opravu hlavní silnice 
b. Prověřit závěry zpracované studie hodnocení stavu Kulturního domu a rozhodnout o 

harmonogramu a způsobu oprav KD 
c. Rozšířit postupně veřejné osvětlení do míst obce, kde je to třeba z důvodů bezpečnosti pohybu 

osob. 
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4. Kultura 
a. Zajišťovat a organizovat kulturní akce tak, aby občané měli možnost pravidelně se setkávat 

i. Pro občany a ostatní návštěvníky obce  
ii.  Pro rodiče s dětmi (počet mladých a dětí v obci stoupá) 

iii.  Pro seniory (sousedské klábosení a setkání s jubilanty) 
b. Organizovat pro občany výjezdní kulturní akce – divadla, výstavy….  

Za zastupitele obce Řetůvky Ing. Pavel Bělovský, starosta 
 
 

ZASTUPITELSTVO  ŘETŮVKY  – BLESKOVÉ  INFORMACE 
Veřejné zasedání 30. 10. 2018 
Zvoleni, ustaveno  
o Starosta obce – Ing. Pavel Bělovský st. 
o Místostarostka – Eva Novotná 
o Kontrolní výbor – předseda Ing. Pavel Bělovský ml. 
o Finanční výbor – předseda Pavel Štantejský 
o Další zastupitelé – Lukáš Řehoř, Lenka Vítková, Jana Kroulová 
Podána informace o prioritách zastupitelstva ve volebním období 2018 – 2022 
 
Pracovní zasedání 12. 11. 2018 
Ustaveno a schváleno 
o Komise životního prostředí, stavební a dopravní – předseda Lukáš Řehoř 
o Komise kulturní – předsedkyně Jana Kroulová 
o Komise pro občanské a sociální záležitosti – předsedkyně Lenka Vítková 
o Zásady pronájmu sálu a pekla v KD 
Vyslechlo informace 
o o záležitostech správy a hospodaření v obecních lesích, stanoviska a doporučení pana Štanglera, 

Ing. Šejvla 
o Martina Havlíčka, který provedl předání agendy místostarosty obce 
o o činnosti starosty 
Projednalo 
o Přípravu rozpočtu na rok 2019 
o Přípravu charitativního jarmarku 
o Přípravu vánoční besídky pro děti 
 
Pracovní zasedání 21. 11. 2018 
Vyslechlo informace 
o o záležitostech správy a hospodaření v obecních lesích, stanoviska a doporučení pana Lešingra, OLH 
o o činnosti starosty - Oprava mostku na silnici 360_II na hlavní křižovatce, Zaměření a majetkové 

vypořádání přeložení potoka (prodej pozemku 825/4), Audit hospodaření obce. 
Projednalo 
o Návrhy zastupitelů na způsob zajištění správy a hospodaření v obecních lesích 
o Návrh rozpočtu na rok 2019 
o Zpracování dodatku k POV 18-20 (rozšířit do 22, doplnit) 
o Průběh příprav charitativního jarmarku 
o Průběh příprav vánoční besídky pro děti 
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Z á k l a d n í  š k o l a  
C e l oš ko l n í  p r o j ek t  –  1 0 0  l e t  r e pu b l i ky  

 V návaznosti na aktuální dění se všichni žáci naší školy zapojili do společné 
práce na tematickém projektu. Každá skupina (vytvořená napříč ročníky) 
vyhledávala informace k zadaným okruhům. Žáci využívali různé zdroje: 
encyklopedie, učebnice, beletrii, almanachy, pracovali na počítačích. Na závěr 
získané informace výtvarně zaznamenali. Žáci všech týmů se snažili, 
spolupracovali. Vznikly velice zajímavé skupinové práce, které byly 
vystaveny v prostorách školy. Atmosféra byla tvůrčí, bylo poznat, že všechny 
práce bavila. 

S á z en í  s t r o mu  na  š ko l n í  z a hr a d ě  

V rámci oslav k 100. výročí vzniku republiky jsme 
s dětmi z MŠ, žáky ZŠ a s podporou p. starostky 
Hany Šafářové společně vysadili na školní zahradě 
strom - ozdobnou jabloň. Kdo chtěl, přiložil ruku 
k dílu. Doufejme, že z mladého stromku vyroste 
pevný strom, který zde bude alespoň 100 let. 

T a k  ná m  ot ev ř e l i  K O N Z U M …  
            p oh l e d e m ž á k ů  5 .  r oč n ík u  

Ve středu 24. října bylo slavnostní otevření 
Konzumu v Řetové. Mají tam plné krabice všeho, 
např. Deli, Relax juice… Rozdávali zdarma 
balónky, vzorky chlebíčků. Když jste tam přišli, byl 
to úplný zážitek. Cítili jste tam krásnou vůni nového 
zboží. Když jste zaplatili nad 100 Kč, dostali jste čokoládu Milku zdarma. No, kde vám tohle dají? 

A teď něco proti - mají to předražené. Ve starém obchodě měli Relax juice za 30 Kč, ale teď v novém ho 
mají za 40 Kč.         Jakub Chadima, žák 5. ročníku 

 

V den otevření měli na pultu ochutnávku klobás, cukroví a nečerstvého chleba. Zdarma rozdávali balónky. 
Jídlo na ochutnávku měli tak výborné, že jsme museli říct paní učitelce, ať jde taky ochutnat cukroví a vzít si 
balónek. Paní učitelka spěchala domů, my ne. A tak moc nám chutnalo, až jsme museli oběhnout regály se 
zbožím, abychom neztloustli. Mají nové dveře, okna, pult, mrazák, poštu a taky dvě nové prodavačky. Náš 
nový Konzum je velmi pěkný.       Vojtěch Kovář, žák 5. ročníku 

Vá n oč ní  p řá n í  p ro  v o j á k y  

Naše škola byla požádána, aby připravila vánoční přání pro české vojáky, kteří jsou v současnosti na 
vojenské misi v Afghánistánu. S radostí jsme se do této akce zapojili a každý žák připravil jedno vánoční 
přání. Děti pracovaly s nadšením a zájmem, všem 
vojákům jsme popřáli pěkné Vánoce a hodně štěstí. 

M i ku l á š  

Ve středu 5. prosince k nám do školy zavítala 
speciální návštěva. Děti navštívil Mikuláš, čert 
a anděl. Někteří dostali pochvalu, jiní byli napomenuti 
a nabádáni ke zlepšení chování. Čert nakonec odešel 
s prázdnou a každý žáček dostal balíček dobrot. 

P ř e dv á n oč n í  ka v á r n i č k a  
                            pr o  ro d ič e  a  d ě t i  

Ve čtvrtek 6. prosince jsme uspořádali v základní 
škole netradiční setkání. Děti odpoledne mohly přijít 
se svými rodiči na kávičku, čaj a moučník, 
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který připravili zaměstnanci naší jídelny, a zároveň si pod vedením studentky zahradnické školy mohli 
vyrobit krásnou dekoraci z přírodních materiálů. Při dozdobení se meze nekladly, účastníci měly připraveny 
různé stužky a drobnosti pro ozdobu. Celkem se nás sešlo víc než 50, všichni si odnášeli krásné výrobky 
a my jsme měli hezký pocit z příjemně stráveného adventního odpoledne. 

 
Vážení čtenáři, 

   přejeme Vám krásné vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti v roce 2019. 
 
 

ZÁPIS DĚTÍ do 1. ročníku 
 

Milí budoucí prvňáci, vážení rodiče, 
 

v pondělí 1. dubna 2019 se bude konat 

od 12,30 do 16,30 hodin zápis dětí  
do prvního ročníku v Základní škole v Řetové. 

 
Na všechny se těší paní učitelky. 

 

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

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

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŘETOVÉ MÁ NOVÉ OPLOCENÍ  
V rámci Programu obnovy venkova Pardubického kraje bylo 

u základní školy v Řetové postaveno v délce 120 m nové 
oplocení pozemku, a byl vybudován nový vjezd na pozemek 
školy včetně vjezdové brány. Celá akce navazovala na investiční 
akci Lesů České republiky, které v okolí školní zahrady upravily 
koryto potoku Husí krk. Celé koryto bylo rozšířeno, dno toku 
bylo upraveno, a boky zpevněny velkými kameny. 

Starý plot byl v tomto úseku již v havarijním stavu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkové náklady na výstavbu činily 251 735 Kč, 

Pardubický kraj přispěl částkou 120 000,- Kč.  
Obec Řetová tímto děkuje Pardubickému kraji za 

poskytnuté finanční prostředky. 
    Hana Šafářová 
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Vážení spoluobčané,  
dovolte mi podělit se s vámi o několik informací z průběhu letošního roku, který se pomalu chýlí ke konci. 
Stejně jako většina republiky, i my jsme pocítili důsledky nezvykle dlouhodobého sucha. Pokles výnosů 

obilovin byl zhruba jen 10 %, přes nižší kvalitu našeho sladovnického ječmene zatím není problém s jeho 
odbytem, vzhledem k tomu, že celá Evropa je na tom ještě hůř. Brambory přes velká tepla při sklizni zatím 
drží kvalitu a díky evropskému nedostatku, i cenu. Sklizeň cukrovky ještě zdaleka není ukončena, přesto ani 
její výsledky zatím nevypadají špatně. 

Podstatně horší situace je u objemových krmiv. Po slušných prvních sečích senáží byla druhá seč podstatně 
horší, a další již nevyrostly, takže senáží jsme sklidili cca 57 % potřeby. Sklizeň silážní kukuřice v tunách je 
i díky vysoké sušině na úrovni 75 % plánu, její kvalita, a tím i účinnost, je nižší vzhledem k nízkému obsahu 
škrobu a stravitelnosti. Na tuto situaci jsme museli reagovat restriktivními opatřeními v krmení skotu, ale 
hlavně bioplynové stanice v Němčicích. Hledáme alternativní krmiva i vzhledem k tomu, že naše mlékárna 
Agricol Polička jednostranně rozhodla o požadavku vykupovat od 1. 1. 2019 mléko vyprodukované bez 
geneticky upravených krmiv.  

Tento rok jsme poprvé použili technologii pro pásové zpracování půdy tzv. STRIP-TILL, která umožňuje 
protierozní setí širokořádkových plodin, ale současně podstatně zvýšila kvalitu aplikace kejdy a digestátu. 
V současnosti není k dispozici žádná lepší technologie k snížení ztrát a zápachu. 

Velkou pozornost věnujeme půdě. Od letošního roku navyšujeme pachtovné o 15 %, ke stávajícím 
smlouvám jsme schválili tradiční bonifikaci, i letos jsme k dnešnímu dni nakoupili přes 13 ha. Jako většina 
podniků, se i my potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. 

V rámci našeho nového projektu Správa krajiny, mimo mnoha menších opatření, dokončujeme ve 
spolupráci s obcí Sloupnice nový průleh v Horní Sloupnici, rekultivujeme tzv. Černé moře v Němčicích 
a opravili jsme komunikaci k mléčné farmě v Řetové. Připravujeme mj. také náš první mokřad. 

V živočišné výrobě jsme počátek roku věnovali postupnému uvádění do provozu nové stáje pro mladý skot 
v Němčicích, plného stavu jsme dosáhli v červnu. Díky uvolnění stáje KII v Horní Sloupnici a RS v Řetové 
jsme jednak dosáhli významné úspory v nákladech, a jednak mohli instalovat pátý dojící robot v Řetové 
a jeho spuštěním po deseti letech provozu opravit i novou produkční stáj. Kromě toho jsme provedli opravu 
hrazení a napájení na OMD Horní 
Sloupnice. 

Užitkovost dojnic je na stejné úrovni 
jako v minulém roce, tzn. 30 litrů 
prodaného mléka na kus a den. Dostali 
jsme se tak do absolutní špičky 
chovatelů v rámci východních Čech. 
Národní výstava holštýnského skotu 
v Lysé nad Labem pro nás skončila 
nečekaným, ale zaslouženým 
a mimořádným úspěchem. Naše 
prvotelka Fatima 74922 z farmy 
Sloupnice získala několik prvenství 
a nakonec se stala absolutní 
šampionkou, navíc Robina z téže stáje 
skončila ve starších kravách druhá. 

Zatímco výkrm kuřat vykazuje 
nadějný výsledek, cena prasat je po celý rok tragická, a to hlavně díky podnákladovým dovozům vepřového 
masa ze zahraničí. 

Ty hlavně také ovlivňují situaci na Řeznictví. O tom, že umíme vyrobit kvalitní výrobky, svědčí i další -
dokonce dvojnásobné ocenění v soutěži MLS Pardubického kraje za Vilámovskou klobásu a Pečený 
sloupnický bůček a navíc i vítězství ve spotřebitelské soutěži.  

Středisko mechanizace rozšířilo sortiment prodávaných značek o stroje na zpracování půdy výhradně české 
firmy FARMET. S tím souvisel i úspěšný firemní den FARMET s polními ukázkami, který se konal ve 
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Sloupnici 18. 10. 2018 za účasti asi 200 obchodních partnerů. V říjnu byl také zaveden zkušební provoz 
on-line rezervačního systému našeho pneuservisu. 

V dubnu jsme uspořádali Den otevřených dveří u příležitosti slavnostního spuštění Reprodukčního centra 
Němčice do provozu, který navštívilo asi 400 dětí a 700 návštěvníků. V květnu naši důchodci navštívili areál 
Senátu ČR a Zemědělské muzeum v Praze, v červnu jsme se podíleli na Dětském dnu ve Sloupnici a účastnili 
se Dnů pole v Nabočanech, dnů otevřených dveří středních škol v Lanškrouně, Litomyšli a Vysokém Mýtě. 
I v tomto školním roce vedeme agroenvironmentální kroužky na základních školách ve Sloupnici 
a Němčicích, které navštěvuje celkem 24 dětí, a to i z Řetové. Koncem listopadu se uskutečnila tradiční 
beseda s důchodci a porada se zaměstnanci. 

Do nových technologií a půdy jsme ke konci října investovali celkem přes 25,6 mil. Kč. Další projekty jsou 
připraveny k realizaci ještě do konce letošního roku nebo do roku příštího, s maximálním využitím 
investičních podpor. 

Na celostátní konferenci Zemědělského svazu 6. 11. 2018 jsme převzali ocenění za 3. místo v soutěži 
TOP ZS, která hodnotila ekonomické výsledky za roky 2015-2017. 

Jak vidíte, ani letos jsme se nenudili. 
Jménem všech svých kolegů Vám děkuji za přízeň, spolupráci a často i trpělivost v roce 2018 a do nového 

roku přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva 

 

A kt u á l n ě  h l e dá m e:  

Středisko mechanizace: 
• Řidič, traktorista sk. C,E,T 
• Automechanik 
• Zámečník 
• Obráběč 
• Opravář + servisní technik 
• Stavební dělník 

Středisko živočišné výroby: 
• Ošetřovatel/ošetřovatelka dojnic 
Řeznictví:  
• prodavačka (Sloupnice, Litomyšl, Svitavy)  
• řidič sk. B,C 
• kuchař/kuchařka 

 

 

ZVÝŠENÍ CEN VODNÉHO A STOČNÉHO 
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (VAK) na svém zasedání dne 

4. 12. 2018 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby, jimiž je společnost vázána a současně 
i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2019 takto: 

  bez DPH (Kč/m3) včetně 15 % DPH (Kč/m3) 
Vodné   35,70  41,06 
Stočné   38,70  44,51 
Celkem vodné a stočné 74,40  85,57 

Z d ův o dn ě n í  ú p ra v y  c en  s l už eb  

Vyžadovaná finanční analýza dříve vybudovaných vodohospodářských staveb s dotační podporou, 
vypracována v souladu s dotačními podmínkami Státního fondu životního prostředí ČR, stanovuje vývoj cen 
služeb v následujících letech tak, aby byla zajištěna tzv. „udržitelnost projektu“. Nedodržení tvorby ceny dle 
finanční analýzy je závažným porušením podmínek dotace, které může mít za následek krácení dotace. 

Dalším zákonným parametrem, který musí společnost VAK dodržovat, je průběžná obnova stávajícího 
vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního majetku vyžaduje, abychom v roce 
2019 investovali 54 mil. Kč do již existujících infrastrukturních systémů. Plnění plánu financování obnovy 
infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací. Dodržování plnění obnovy infrastrukturního majetku 
zaručuje dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality potrubních rozvodů a technologických zařízení, a tím 
snižování počtu poruch a ztrát vody. Do kalkulace cen se promítlo také zvýšení cen materiálu, chemikálií, 
energií a zvýšení osobních nákladů zaměstnanců společnosti. 
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Oproti roku 2018, po zohlednění výše uvedených okolností, dochází ke zvýšení ceny u vodného 
o 1,57 Kč/m3 (včetně DPH) a u stočného o 2,07 Kč/m3 (včetně DPH). Celkově dochází pro odběratele obou 
služeb ke zvýšení o 3,64 Kč/m3 (včetně DPH). Odběratel s průměrnou spotřebou 88 litrů/den, tj. 32 m3/rok, 
kterému je účtováno vodné i stočné, tedy zaplatí o 116 Kč za rok více. Jsme přesvědčeni, při důležitosti 
vodárenských služeb pro život každého z nás, že ceny vodného a stočného budou v porovnání s některými 
takzvaně zbytnými službami stále přijatelné.  

Spotřeba k 31. 12. 2018 bude v souladu se zákonem a odběratelskými smlouvami stanovena výpočtem 
z denních spotřeb fakturovaného období. Odběratel má také možnost stav vodoměru k 31. 12. 2018 nahlásit. 
Z důvodů nutnosti okamžitého zpracování tak však musí učinit nejpozději do 2. ledna 2019, a to výhradně 
prostřednictvím webových stránek www.vak.cz / RYCHLÉ ODKAZY / ODEČET VODOMĚRU. 

Jablonné nad Orlicí 6. 12. 2018       Ing. Bohuslav Vaňous v. r. 
 

 

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ V ŘETOVÉ 
Dne 11. 11. 2018 proběhlo v klubovně tělocvičny letos již druhé vítání nových občánků Řetové. Měla jsem 

tu příležitost přivítat 
Barboru Jirouškovou, 
rodičů Andrey Jirouškové 
a Pavla Jirouška, první 
dvojčata v mé 
starostovské funkci Anetu 
a Nikolu Medunovi 
rodičů Lucie Vavřínové 
a Jiřího Meduny, Tomáše 
Vaňouse matky Lenky 
Doubravové a otce Miloše 
Vaňouse a Ivo Eliáše 
matky Hany Kovářové 
a otce Ivo Eliáše. Každé 
dítě obdrželo spolu 
s dalšími dárky od obce 
dar 3000,- Kč a od Petra 

Pácla 300,- Kč a rodiče se podepsali do pamětní knihy zápisů o uvítání do života. Děti z naší mateřské školky 
si připravily pásmo písniček a každé dítě se spolu s nejbližšími vyfotilo v kolébce.  

Přeji všem dětem i jejich rodinám hlavně hodně zdraví, štěstí a rodičům hodně trpělivosti při výchově 
svých dětiček.             -hš- 

 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ V ŘETOVÉ 
Letos měli řetovští důchodci možnost se setkat dvakrát. Na jaře bylo setkání důchodců tří obcí v Řetůvce, 

a na počátku listopadu se konalo tradiční listopadové setkání v řetovském kinosále. Na začátku byl dán 
prostor si před začátkem programu bez rušení hudbou popovídat, a tak při vystoupení žáků ze základní školy 
již všichni dávali pozor, čím je žáci z naší školy překvapí. A zase vymysleli nové povídání, které pobavilo. 
Po jejich představení už bylo pódium jen Marušky Kadové, která zaujala jak krásným sólovým zpěvem, tak 
hrou na varhany. Je vidět, že svůj talent stále rozvíjí.  

Potom už nastal čas na podávání mysliveckého zvěřinového guláše a po něm na vystoupení Studia Mix 
z Libchav, které provázelo seniory až do pozdních večerních hodin.   Hana Šafářová 
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OBNOVA TRADIČNÍCH PATNÍKŮ V ŘETŮVCE 
Již od roku 2017 probíhá postupná obnova tradičních 

betonových silničních patníků v Řetůvce. Patníky v naší 
obci jsou v dnešní době již zajímavostí, a do Řetůvky 
prostě patří. Proto se bývalí zastupitelé rozhodli pro jejich 
obnovu. Dle dostupných informací byly patníky kolem 
obecní komunikace vybudovány v letech 1928 až 1932, 
kdy probíhala stavba zpevněné hlavní komunikace v obci. 

Všechny patníky jsou postupně rovnány 
a poškozené znovu odlity a vyměněny. Práce by 
měly být dokončeny v průběhu jara 2019. 

Tuto akci by nebylo možné realizovat bez 
mnoha dobrovolníků, kteří na obnově pracují ve 
svém volném čase. Chtěl bych všem srdečně 
poděkovat za čas, který této záležitosti obětují. 
Velké díky patří Martinu Havlíčkovi za nápad, 
vytrvalost při výrobě nových patníků a organizaci 
obnovy. 

    Pavel Bělovský ml. 
 
 

 

JAK ŠETŘÍ OBEC PROTI SVÉ VŮLI… ANEB ZAMYŠLENÍ NAD DEMOKRACIÍ  
Zastupitelstvu obce se po několika pokusech podařilo najít firmu, která zhotoví projekt na další chodníky 

v obci Řetová. Jako nutnější byly zvoleny chodníky od dolní zastávky až k odbočce ke mlýnu. Projektování 
běželo, a vše bylo načasováno k podání žádosti o dotaci z MAS Orlicko. Práce pokračovala podle plánu, až 
došlo ke schůzce s majiteli okolních pozemků. Setkání se zúčastnili všichni až na pana Jindřicha Šimka, který 
pověřil zastupováním Nadační fond Veteráni bez hranic, a ti se nezúčastnili, i když pozváni byli. Nechali 
jsme tedy za obec jednat projektanta, což byla podmínka pana Šimka, a pevně věřili, že jednání bude 
úspěšné. 

Bohužel se potvrdila moje obava, a souhlas se stavbou dán nebyl. Žádost o dotaci jsme nestihli podat, a tak 
se vše odkládá snad jen o jeden rok. A proč to vlastně píši? Obec má zájem, aby byla chůze podél páteřní 
komunikace v obci bezpečná pro chodce i řidiče, ale bohužel se nesetkala s pochopením. Stačí jeden člověk 
a nezbývá než stavbu chodníku ukončit na hranici s jeho pozemkem. Takže až bude chodník končit na konci 
pozemku za vjezdem do garáží pana Voleského, vězte, že obec chtěla stavět chodník dále. Podmínky stavby 
požadované panem Šimkem nejsme schopni splnit, protože se obec musí stavět ke všem majitelům okolních 
pozemků stejně. A náhrada padajícího plotu poplastovaným pletivem a ocelovými sloupky považuje 
zastupitelstvo za dostatečné. A tak jako končí asfalt na zahumenní cestě u pozemků pana Šimka, stejně tak 
bude končit i chodník s tím rozdílem, že tady už dále chodník nebude pokračovat. Možná se mi chce 
s nadsázkou napsat, že ještě že za éry socialismu se nikdo moc nemusel ptát lidí vlastnících okolní 
nemovitost, jinak bychom neměli ani asfaltovou páteřní komunikaci. 

Chodníky, které nám závidí nejedna okolní obec, tedy o mnoho neprodloužíme. Po zkušenostech letošních 
těžko bude zastupitelstvo hledat motivaci k projektování na horním konci, kde bychom na stejného majitele 
narazili podruhé (spíše potřetí). Šetřit budeme poněkolikáté tam, kde bychom vůbec nechtěli. Demokracii 
jsme si vybojovali, je to to nejlepší, co lidstvo vymyslelo, ale občas může být i brzdou rozvoje obce. 
Ne každý člověk je na ni připraven, bohužel.      Hana Šafářová 
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AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY  
Jízdní řády platí od 9. 12. 2018. Oproti loňsku došlo jen k zanedbatelným  změnám. 

Celé jízdní řády naleznete na: www.oredo.cz/jizdni-rady 
Informace a aktuální poloha spoje tel.: 491580333, http://tabule.oredo.cz 

 
Ústí n.Orl.-P řívrat-Dlouhá T řebová-Ústí n.Orl   
 

X  jede v pracovních dnech 
+  jede v neděli a státem uznané svátky 
6  jede v sobotu 
~  spoj jede po jiné trase 
20  nejede od 22.12.18 do 1.1.19 
21  jede od 27.12.do 28.12.18 
25  nejede od 24.12.17 do 25.12.18, 1.1.2019 
31  nejede 31.8.18 
42    nejede od 22.12.18 do 2.1.19, od 1.7. do 31.8.19 
44    jede  2.1.19, od 1.7. do 31.8.19 
52    nejede od 24. do 25.12.18, , 1.1.19, jede 31.12.18 
53    nejede od 24. do 25.12.18 
54    nejede od 24. do 25.12.18, jede 31.12.18 
61    nejede 22.12.18 - 2.1.19, 1.2.19, 4.- 8.2.19, 18.4.-22.4.19, 
        1.5. a 8.5.19, od 1.7. do 31.8.19, 28.9.19, od 28.-30.10.19,  
      17.11.19 

 
 
 

SVOZ ODPADŮ 
         V ROCE 2019 

Přívrat : Popelnice se odváží každé pondělí po celý rok. Obě záhumení se sváží, pokud nejsou pod sněhem. 
Poplatek 480,- Kč (děti do 15 let 240,-) je splatný do konce února 2019. 

 
Řetová: 
Počínaje prosincem 

do konce března bude 
sběrný dvůr v Řetové 
otevřen pouze ve středu 
od 15 do 17 hodin nebo 
po dohodě v pracovní 
dny, v sobotu je 
zavřeno! 

Poplatek za odpady 
500,- Kč je splatný do 
31.3.2019 , za psa do 
30.4.2019. 
  

 
 Linka     700916 X 20 X 20 

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

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

Měsíc 
Svoz popelnic- 

pondělí 

Plasty- 
pondělí nebo 

středa 

Papír- 
úterý 

Sklo- 
středa 

Nebezp. 
odpad 

leden 1,2,3,4,5 1,3 3     

únor 6,7,8,9 5,7 7 6   

březen 10,11,12,13 9,11,13, 11     

duben 14,16 15,17 15     

květen 18,20,22 19,21 19 19 28.5. 

červen 24,26 23,25 23    

červenec 28,30 27,29 27   

srpen 32,34 31,35 31,35 32 

září 36,38 37,39 39   

říjen 40,41,42,43,44 41,43 43   1.10. 

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

prosinec 49,50,51,52 49,51 51     
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Česká T řebová-P řívrat-Řetová-Sloupnice-Vysoké Mýto 

km Linka   700932 X 44 X 61 X 31 6+ 25 X 20 X 31 X 31 X 61 X 31 X 61 X 44 X 39 
X 6+ 
31 53 

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

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

7 Přívrat,,k řiž. 5:40 5:42 6:33 6:34 8:40 10:34 12:34 13:34 14:45 15:34 16:34 16:34 18:34 
8 Přívrat,,Na Presích 5:42 5:44 6:35 6:36 8:41 10:36 12:36 13:36 14:47 15:36 16:36 16:36 18:36 

9 Řetová,,hor.zast. 5:45 5:47 6:38 6:39 8:44 10:39 12:39 13:39 14:50 15:39 16:39 16:39 18:39 

10 Řetová,,kampeli čka 5:47 5:49 6:40 6:41 8:45 10:41 12:41 13:41 14:52 15:41 16:41 16:41 18:41 
10 Řetová,,dol.zast. ~   6:42 6:43  10:43 12:43 13:43 14:54 15:43 16:43 16:43 18:43 

12 Řetůvka,,k řiž. ~   6:44 6:45  10:45 12:45 13:45 14:56 15:45 16:45 16:45 18:45 

18 Sloupnice,,aut.st. 5:58    6:59 6:59  10:59 12:59   15:09   16:59 16:59 18:59 

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

      
         

km Linka   700932 X 20 6+ 25 X 61 X 20 X 20 X 31 X 31 X 61 X 31 X 61 6+ 53   X 31 X 21 

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

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

21 Řetůvka,,k řiž. 4:56 5:14   7:06   11:15 13:15 13:46 15:20 15:50 17:14 17:15 19:15 
23 Řetová,,dol.zast. 4:58 5:16   7:08   11:17 13:17 13:48 15:22 15:52 17:16 17:17 19:17 

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

24 Řetová,,hor.zast.  5:02 5:20 5:57 7:16 8:52 11:21 13:21 13:52 15:26 15:56 17:20 17:21 19:21 
25 Přívrat,,Na Presích 5:05 5:23 6:00 7:18 8:55 11:24 13:24 13:55 15:29 15:59 17:23 17:24 19:24 

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

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

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

Ústí n.Orl.- Řetová-Sloupnice-Litomyšl  
km Linka   680901 X 31 X 31 X 61 X 71 X 20 X 31 6+ 25 X 31 X 42 X 20 X 39 6+ 54 X 42 X 31 6+ 52 

0 Ústí n.O,aut. 4:29 5:40 6:10 6:46 8:30 10:29 11:30 12:27 13:29 14:45 15:29 15:30 16:29 18:29 18:31 
2 Ústí n.O,nem. ~ ~ 6:13 ~ 8:35 10:32 11:34 12:30 13:32 14:48 15:33 15:33 ~ ~ ~ 
2 UO u žel.podj. 4:34 5:43 6:17 6:51 8:37 10:34 11:38 12:34 13:34 14:52 15:36 15:36 16:34 18:34 18:38 
7 Řetůvka,k řiž. 4:41 5:51 6:26 6:58 8:44 10:41 11:44 12:41 13:41 14:59 15:43 15:43 16:41 18:41 18:44 
9 Řetová,dol.z. 4:43 5:53 6:28 7:00 8:46 10:43 11:46 12:43 13:43 15:01 15:45 15:45 16:43 18:43 18:46 
9 Řetová,kamp  4:45 5:54 6:29 7:02 8:48 10:45 11:48 12:45 13:45 15:03 15:47 15:47 16:45 18:45 18:48 
10 Řetová,Man. 4:47 5:55 6:31 7:04 8:50 10:47 11:50 12:47 13:47 15:05 15:49 15:49 16:47 18:47 18:50 
16 Sloupnice,aut 4:59 6:05 ~ 7:16 9:00 10:59 12:02 12:59 13:59 15:17 16:01 16:01 16:59 18:59 19:02 
24 Litomyšl,aut. 5:20 6:20 7:03 7:37 9:20 11:20 12:15 13:15 14:19 15:36 16:22 16:15 17:20 19:20  

                 km Linka   680901 X 20 X 31 X 31 X 31 6+ 25 X 31 X 20 6+ 54 X 42 X 31 X 42 X 31 6+ 52 X 20 
 

0 Litomyšl,aut. 4:40 5:35 6:40 8:40 9:15 10:40 12:40 12:45 13:40 14:41 15:40 16:40 16:46 18:40  
8 Sloupnice,aut 5:01 5:55 6:58 9:01 9:27 11:01 13:01 12:57 14:01 15:01 16:01 17:01 17:00 19:01  
14 Řetová,Man. 5:13 6:07 7:10 9:13 9:39 11:13 13:13 13:09 ~ 15:13 ~ 17:13 17:09 19:13  
15 Řetová,kamp  5:15 6:10 7:11 9:15 9:41 11:15 13:15 13:11 ~ 15:15 ~ 17:15 17:10 19:15  
15 Řetová,dol.z. 5:16 6:11 7:13 9:16 9:43 11:16 13:16 13:13 ~ 15:16 ~ 17:16 17:11 19:16  
17 Řetůvka,k řiž. 5:18 6:13 7:15 9:18 9:45 11:18 13:18 13:15 14:12 15:18 16:12 17:18 17:13 19:18  
22 UO u žel.podj. 5:25 6:20 7:22 9:25 9:53 11:25 13:25 13:23 14:20 15:25 16:18 17:25 17:22 19:25  

22 Ústí n.O. nem. ~ ~ 7:26 9:29 9:56 11:27 13:27 13:26 14:22 15:28 ~ ~ ~ ~  

24 Ústí n.O. aut. 5:30 6:25 7:30 9:32 10:00 11:32 13:32 13:29 14:27 15:34 16:23 17:30 17:25 19:30  
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K u l t u r a  

EJ BECHEROBRANÍ ! 
Tož dojdi, mosíš. Hlásila výzva na plakátu 23. ročníku 

slavnosti. No moc céreček a ogarů si ji k srdéčku nevzala. 
Tož scházali sa jako ti švábi na pivo. Nicméně na baru je 
čekala Becherovka. 

Ano, návštěva nedopadla, jak bychom si představovali. 
A to nám hrála juchavá slovácká muzika 12:Piet. 
Harmonikář dovalil z Nivnice, ostatní ogaři z města plného 
Moraváků – z Prahy. Kapela v punkovém rytmu zahrála své 
vlastní moravské lidovky o sbírání trnek do kvasu, 
o rajtování na mašině, aj o odluce v rodině. Po této energické 
muzice následovala premiéra loutkové hry O Spíťovi a třech 
nekalých živlech z hustého lesa Zacharovce. Spíťa živly 
přemohl a všechno dobře dopadlo.  

Tradiční skupina Fernetšok, pak dohrála celou akci do 
zdárného konce. 

Tož přátelé, kamarádi, zase za rok – 19. října 2019 v sále 
U Coufalů.  Becheru zdar!    -vk- 

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ 2018 
Ani letos nesměla v termínovce naší obce chybět akce, kterou jsme si kdysi nazvali Sousedské setkání. 

V sobotu 6. října nás na našem obecním statku přivítalo krásné podzimní počasí. Jako vždy jsme pro 
návštěvníky našeho statku (a opět jich nebylo málo) připravili něco nového. Tentokrát to byla nově 
zbudovaná stylová místnůstka, přístupná přímo ze dvora s notoricky známým označením, která dle ohlasů 
návštěvníků opravdu hodně chyběla, a na setkání byla velice oceňována. K tradičně přátelské atmosféře 
patřily i výborné vdolky, dršťková polévka nebo buchty, které ochotně dodaly oslovené Přívraťačky, za což 
jim velice děkuji. Setkání provázelo hudební těleso Sousedi, a silného punče bylo tradičně opět dostatek. 

Doufám, že jste si posezení užili, a už dnes mohu slíbit, že na příští rok připravujeme zpestření akce - nově 
bude součástí i košt pálenek.         Jan Stránský 

PŘÍVRAŤÁCI V SCHÖNBRUNNU 
„… a pojedeme do Vídně“, padlo rozhodnutí na jaře letošního roku u nás na přívratském úřadu. Jak jsme 
řekli, tak se stalo. V den státního svátku 17. listopadu se přihlášení účastníci setkali před pátou hodinou ranní 
před místním hostincem, a vyhlíželi dva objednané autobusy. Cesta to je o chlup delší, než jsme zvyklí, 
a proto jsme se rozhodli nešetřit, a objednali dva luxusnější, pohodlnější autobusy, každý se dvěma piloty 
a nad to ještě s průvodkyní. Postarší karosa se tedy nekonala, a překvapení bylo hned na začátku čitelné na 
nejednom účastníkovi. 

Pět minut po páté hodině se již dva obří autobusy proplétaly Přívratem směrem k Vídni. Cíl: Schönbrunn, 
prohlídka historického centra a otevření adventních Vídeňských trhů. Proviant, kterým jsme každý autobus 
vybavili, začínal brát za své již v Opatově, první vynucená, neplánovaná hygienická přestávka proběhla již 
v Brně. Cestou do rakouské metropole naše autobusy, provázelo příjemné slovo Milady Chmelíkové, naší 
průvodkyně, od které jsme se dozvěděli mnoho často i pikantních „vídeňských“ zajímavostí. 

Vídeň nás po deváté hodině ranní přivítala krásným slunným počasím. Výsadek před Schönbrunnem jsme 
i díky zkušenostem našich pilotů zvládli na jedničku. Chvíli to sice vypadalo, že nás řidiči vysadili v Tokiu, 
ale po chvilce jsme zformovali obranný šik u Orlic, které se tyčí na hlavní bráně zámku, a pak už nebylo 
Asiata, který by nás rozehnal. Prohlídka zámku (ve verzi Grand Tour) nám zjevila všechna místa, která jsou 
aktuálně přístupná. Tři vlny Přívraťáků, které se v organizovaných formacích, v dané časy, nahrnuly do útrob 
zámku, vybraly všechny audio průvodce - udělátka vypadající jako mobil nastavené na komentování 
v češtině. Schönbrunnem se rozezněla „Přívratština“…  
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V itineráři dne zbyl čas i na pohodlnou prohlídku zámeckých zahrad, kterou jsme všichni využili, protože 
počasí bylo opravdu luxusní. Tak hbitě, jak jsme se vylodili, se nám podařilo i nalodit. Nikdo nechyběl, 
i když spočítat se to prostě nedalo. Ani na třikrát. Princip „máte všichni souseda“ funguje. Cesta do centra 
našimi obřími autobusy byla pro nás zážitkem, pro pány za volantem rutina. Na řadu přišel opět proviant. 
Někteří začali vyjadřovat obavu, že ho přivezeme moc domů. Nepřivezli. Prohlídka centra Vídně, posezení 
v některé z mnoha vídeňských restaurací a v ten den otevírající se adventní trhy, byla náplň zbytku 
„vídeňského“ dne. Stromeček před Wiener Rathous se rozsvítil zrovna, když jsme kolem něho odjížděli 
domů, do Přívratu. Podšálky nechyběly, zhodnocení akce v naší hospodě proběhlo také. Povedený výlet. 

            Jan Stránský 

PŘÍVRATSKÝ ADVENT  
Přívratský advent jsme opět zahájili o jeden týden dříve vzhledem 

k nabitému předvánočnímu programu nejen v naší obci. První, 
a dovolím si napsat tradiční, akcí byl dětský předvánoční jarmark. 
Jako každý rok krásné výrobky před malými prodejci dlouho 
nečekaly na nové majitele, kterým nyní zdobí jejich domovy nebo 
potěšily jako dárek. Dále voňavá předvánoční kavárnička a na pódiu 
manželé Koupilovi z Litomyšle, kteří nám po celé odpoledne hráli 
a velkou měrou přispěli ke krásné a pohodové atmosféře, která na 
sále panovala. 

Další možná trochu nevšední akcí bylo o týden později vystoupení 
přívratských dětí, které se opět odehrálo na sále naší hospody. 
Diváci při svíčkách u stolů s voňavým cukrovím sledovali, co jejich děti společně s Gabčou Sýkorovou 
nacvičily během měsíce. Na závěr je čekalo překvapení, kdy společně s dětmi zazpívali i jejich tatínci. 

Po tomto velmi povedeném vystoupení přišel na řadu 
pan Roman Veverka s jeho modrým cimbálem. 
Nejenže nám zahrál lidovky, které k tomuto nástroji 
patří, ale i skladby od U2, Metallicy, Marty Kubišové, 
Karla Gotta apod. Po celé vystoupení na sále vládla 
neuvěřitelná pohoda a příjemno, kdy většina z nás 
zapomněla na spěch a stres, které tyto svátky většinou 
provází. 

Třetí předvánoční víkend patřil Mikulášské nadílce 
a divadlu přívratských ochotníků. Mikulášská nadílka 
v Přívratu má svoji tradici, a již po jedenácté byla 
oboh
acena 

pohádkou nastudovanou přívratskými tatínky. Plný sál 
spokojených rodičů s dětmi a ostatních příchozích byl 
důkazem, že se pohádka O princezně Solimánské líbila. 
Soutěže pro děti opět připravila Lída Pechancová, které 
vypomohl Láďa Singer. Oběma ještě jednou moc děkujeme. 

Ale ano, samozřejmě, Mikuláš nás také navštívil. Ale na 
přívratské hodné (?) děti si se svými pekelnými pomocníky 
nepřišel, a tak Anděl musel sáhnout do zásob a děti 
obdarovat.      -pn, pš- 

PODĚKOVÁNÍ  
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům SDH a všem příznivcům hasičů v Přívratu, za dobře 

odvedenou práci a pomoc při kulturních akcí v roce 2018. Chci Vám všem a samozřejmě i Vám všem 
ostatním, popřát v novém roce hlavně hodně zdraví a osobní spokojenosti. 

Petr Štangler, Starosta SDH 
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„H ESLO ČECHOSLOVÁK “ 
Tak zní název poutavé knížky pana Mgr. Karla Škarky, který nám 21. listopadu přišel do Řetové představit 

knihu o svém otci, plukovníku Karlu Škarkovi, vojákovi Vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava, 
italském partyzánovi a příslušníkovi Československé obrněné brigády v Anglii. Formou poutavého vyprávění 
a čtení úryvků z deníku svého otce prostřednictvím 
pana Mgr. Miloslava Chvátila jsme měli možnost se 
seznámit s dějinami, jak nás ve škole rozhodně neučili. 
Byl to krásný podvečer, doplněný ještě promítáním 
fotografií z cesty ve válce a posléze z cesty jeho syna 
a vnuka po stopách svého otce a dědečka do Itálie 
a Švýcarska. Je obdivuhodné, že se zachoval jeho 
deník, který mapoval den po dni celé jeho válečné 
tažení až po návrat do vlasti. O to smutnější bylo, že 
ocenění jeho působení v armádě se dočkal až po 
sametové revoluci a minimálně 35 let žil v nemilosti 
vládnoucí garnitury. 

Knihu si bude možné zakoupit již před vánoci 
v knihkupectví Flétna, nebo u kteréhokoliv knihkupce 
v ČR. Kniha vyjde 12. prosince v nakladatelství „Naše 
vojsko“. Pro mnohé to může být i zajímavým dárkem 
pod stromeček od člověka, který do Řetové jezdil a trávil zde ve Večerníkově mlýně č. p. 11. mnoho času 
ve svém mládí u své tety a strýce Anežky a Jaroslava Večerníkových.     -hš- 

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY V ŘETOVÉ 
Tradiční akce proběhla v pátek 30. 11. 2018 za mrazivého počasí. Jediné co nás nepostihlo, byl déšť, ale 

přesto se na náměstíčku sešlo lidí hodně. Prostor náměstíčka byl profesionálně ozvučen, a tak jsme všichni 
mohli slyšet kouzelné vystoupení dětí z mateřské školky s jejich novými učitelkami, i děti ze základní školy, 
které si pod vedením paní učitelek připravili hezké pásmo vánočních písní. Školáci mne mile překvapili 
předáním poselství budoucím generacím o naší obci, které jsem uložila do trezoru a za 50 let možná někdo 
z nich bude moci být přítomen jeho otevření a bude se divit, jak se život změnil. 

Zlatým hřebem bylo vystoupení sboru Základní umělecké školy z Ústí nad Orlicí pod vedením paní 
Bauerové. Po slavnostním ohňostroji si děti z mateřské školy vyzdobily vánoční stromeček ozdobami 
vlastnoručně vyrobenými. Před obecním úřadem Martin Bohunek oživil náš betlém novými dřevěnými 
figurkami oveček a psa. Byť se každý účastník zahříval horkými nápoji prodávanými v maringotce členy 
fotbalového oddílu, a děti sluply všechny párky v rohlíku, nezbývalo všem než utíkat do tepla svých domovů. 

Děkuji všem, kteří se na zorganizování akce zúčastnili - pracovníkům obce, fotbalistům a hasičům za 
zajištění bezpečnosti na silnici a odpálení ohňostroje.      Hana Šafářová 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ŘETOVÉ 
Jako tradičně, tak i letos pořádal fotbalový oddíl a parta místních zvaných „Sousedi“ mikulášskou nadílku. 

Vše dopadlo dobře, nikdo na konci nechyběl. Hodný Mikuláš, anděl i dva strašidelní čerti neměli moc práce 
(děti byly asi hodné, i když některé to docela dost obrečely) a za krátkou básničku, 
písničku nebo říkanku rozdávali balíčky plné dobrot.  

Účast 44 dětí byla průměrná. Je škoda, že nepřišlo o něco více dětí, které ve vsi rozhodně 
jsou. Ač tuto akci pořádá fotbalový oddíl, dveře místního kinosálu jsou otevřeny všem, nejen 
těm dětem, které mají s fotbalem co do činění.  

Doufáme, že se příští rok opět sejdeme a snad i v hojnějším počtu. Abych nezapomněl, 
chci poděkovat všem, co se na organizaci a průběhu nadílky podíleli. Jiří Stránský 
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CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ JARMARK V ŘETŮVCE 
V příjemné atmosféře začínajícího adventu proběhl 2. 12. 2018 

v Řetůvce tradiční vánoční jarmark. Při této příležitosti se konala 
dobročinná sbírka na pomoc rodině postiženého Honzíka Hondla z Ústí 
nad Orlicí, který nás spolu s rodiči o jarmarku i navštívil. 

Jako každý rok, i letos nás prodejci potěšili spoustou krásných ručně 
vyrobených 

vánočních dekorací, 
háčkovaných i šitých 
ozdob a hraček, 
oblečení, zdobených 

perníčků, čajů, koření a mnohem dalšího. Pro návštěvníky 
bylo přichystáno malé občerstvení v podobě domácího 
cukroví a vánočního punče. I děti ukázaly své umění 
v připravené dílničce, kde zdobily papírové perníčky 
a malovaly obrázky s vánočními motivy.  

Na závěr chci velmi poděkovat všem návštěvníkům 
jarmarku za jejich přispění do sbírky, ať penězi do 
kasičky, nebo zakoupením cukroví či křížal, protože bylo 
pro Honzíka vybráno neuvěřitelných 15000,- Kč. 

Poděkování patří i všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě této krásné předvánoční akce. Pro 
případ zájmu uvádíme číslo účtu, na které je možné přispět přímo Honzíkovi: 1478364123/0800. 

Jana Kroulová 

OHLÉDNUTÍ ZA RESTAUROVÁNÍM ŘETOVSKÝCH VARHAN V ROCE 2018 
V roce 2018 se podařilo sehnat tyto prostředky: 
Římskokatolická farnost Řetová - 300 000 Kč 
Obec Řetová - 300 000 Kč 
Pardubický kraj - 150 000Kč 
Ministerstvo kultury - 170 000 Kč 
22. listopadu proběhl kontrolní den v obci 

Bílsko, kde varhanářská firma Dlabal-Mettler 
s.r.o. působí. Zástupci farnosti a obce měli 
možnost zkontrolovat a seznámit se s postupem 
restaurátorských prací. Tohoto kontrolního dne se 
zúčastnil také Václav Uhlíř - diecézní organolog. 
V letošním roce se podařilo opravit vzduchovou 
soustavu, tónovou a rejstříkovou trakturu, tlumící 
skříň + regulační záklopku, prospektové věšáky, 
intonaci a ladění (dílenská předintonace píšťal). Proběhlo i očištění a petrifikování všech varhanních dílů. 

Na kontrolním dni bylo konstatováno, že práce byly provedeny pečlivě. V příštím roce by měla proběhnout 
poslední fáze rekonstrukce varhan - jejich navrácení a zprovoznění na kůru řetovského kostela. Tato etapa by 
měla stát zhruba 600 000,- Kč. Varhany by se měly podle plánu rozeznít na naše posvícení. Farníci se 
podílejí na opravách na kůru, kde se nainstalovalo nové elektrické vedení k varhanům a byly provedeny 
zednické a malířské práce. 

Obec Řetová stále pořádá veřejnou sbírku, kde se prozatím vybralo 53 600Kč. Tato sbírka stále pokračuje 
na účtu s číslem 115-5829010297/0100. Je také možné donést finanční prostředky osobně na obecní úřad. 
Potvrzení na odpočet ze základu daně bude vydáváno na obecním úřadu.   Miroslav Kada 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 
Na začátku roku ve dnech 4. - 6. 1. 2019 proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její 

výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. 
Koledníci přijdou s přáním štěstí, zdraví a pokoje do našich domácností a všem lidem nabídnou i možnost 

přispět potřebným z našeho okolí. „Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé.“ J. W. Goethe 
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří, lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či 

chudobě. Také stabilní rodina je základní životní jistotou každého člověka, a právě podpora rodiny je jedním 
z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby 
na Orlickoústecku: 

• Sociálně terapeutické dílny 
• Domácí hospicová péče 
• Pečovatelská služba 
• Rodinná centra 
• Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
• Občanská poradna 
• Zařízení pro osoby bez přístřeší 
• Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí 
• Přímá pomoc lidem v nouzi 
V roce 2018 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.895.811,- Kč, 65% výtěžku se vrátilo do našeho 

regionu a využilo zejména v Domácí hospicové péči a Charitativní pečovatelské službě. Další podíly byly 
určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii 
Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%). Děkuji za milé přijetí koledníků a za Vaši štědrost.
            Miroslav Kada  

BOHOSLUŽBY V ŘETOVÉ V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ. 
Římskokatolická farnost Řetová Vás srdečně zve na sváteční Vánoční bohoslužby do řetovského kostela 

sv. Marie Magdalény. Při bohoslužbě a po jejím skončení je možné si prohlédnout vyřezávaný betlém a také 
kostelní výzdobu. Sbírky ze všech svátečních bohoslužeb jsou určeny na opravu varhan. 

24. 12. 2018 ve 22:00 hod. (půlnoční mše sv. a troubení koled z věže kostela) 
26. 12. 2018 v 8:00 hod., 30. 12. 2018 v 8:00 hod., 1. 1. 2019 v 9:30 hod. 

OTVÍRACÍ DOBA V PŘÍVRATU 
 

< 
prodejna 
potravin 

 
 

> 
hostinec 

U Coufalů 
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K AUTORSTVÍ A PODOBĚ POMNÍKU V ŘETŮVCE 
Úvod k tomuto pojednání si může zvídavý zájemce přečíst v kronice 

obce na str. 127-128 (bohužel digitalizovaná na E-badatelna SOkA Ústí 
n. O. byla kvůli GDPR dočasně stažena z používání) nebo v článku 
Sochař Karel Sršeň – Pomník padlým v Řetůvce na internetové verzi 
Českotřebovského zpravodaje iČTZ 144/2018 z 15. 5. 2018 a jeho tištěné 
podobě Českotřebovský zpravodaj červen 2018 na str. 64. V polemice 
Domněnky nebo skutečnosti? na iČTZ 190/2018 z 30. 6. 2018 byl 
představen objevený medailonek a jako celek je to pojednáno ve 
Vlastivědných listech Pardubického kraje č. 3/2018 na str. 27. 

V minulém Zpravodaji obcí dostal chronologicky přednost článek 
o posvíceních, takže v rámci 100. výročí vzniku republiky nadešel čas 
připomenout dobovou terminologií obecenstvu historii pomníku. 

Ve stručnosti lze zmínit, že návrhu pomníku dostalo se místní osvětové 
komisi od Hořické školy, a vypracováním v pískovci hořickém pověřen 
byl Karel Sršeň, sochař a kameník z České Třebové. Pomník umístěn byl 
na zahradě p. Sýkory ve stráni mezi číslem 48 a 49. Když v r. 1930 došlo 
ku stavbě silnice po obci a ku stavbě domu č. 61, přemístěn byl pomník 
naproti za novou silnici, na místo kde dříve stával domek před potokem 
a opatřen dokola zábradlím a nátěrem dosti vhodným ač pískovci nátěr 
příliš nesvědčí. Na čelní stěně pomníku jest heslo p. presidenta „Pravda vítězí“, na postranních stěnách 
pomníku jsou jména třinácti padlých s místy, kde dřímou věčný sen. 

Ještě v roce 2003 bylo na základovém kameni čitelné, že pomník „Navrhl B. Podpe“. Sochař Blahomír 
Podpěra (nar. 1895 tehdy ve Velkém Břevnově, okr. Praha), který C. a k. odbornou školu sochařsko-
kamenickou (oddělení pro kameníky) v Hořicích v Podkrkonoší absolvoval v roce 1913, byl pak majitelem 
kamenického závodu v Kralupech nad Vltavou, zaměřujícího se na funerální umění. Ten spolupracoval 
s firmou Karla Borovičky v Čáslavi, za něhož se provdala Podpěrova sestra, sochařka Blažena, stranou 
nezůstala ani Podpěrova manželka paní Františka (rozená Bělská), též sochařka. 

Sběratelskou kuriozitu, ale zároveň ne zrovna běžné dobové 
svědectví lze vidět v aluminiovém medailonku V UPOMÍNKU 
POSTAVENÍ PAMÁTNÍKU ODBOJE V MALÉ ŘETOVÉ 1922 
(na rubu). Na něm (na ploše 2,3 x 2,3 cm) se s největší 
pravděpodobností dochovala jeho původní podoba, kde je na dvou 
řádcích zřetelné heslo PRAVDA VÍTĚZÍ i na jednom řádku datum 
28. X. 1918 ve věnci. Ale zároveň vyvstala řada otazníků. Jestliže 
datum (neděle) 30. VII. 1922 by mohlo být čím jiným, než datem 
jeho odhalení, které jsem kupodivu nenašel ani v kronice obce, je 
to o to divnější, že je mezi daty „26. m. července a 6. m. srpna“ 
1922, kdy byla sehrána v přírodě („u rychty“, kde nalezeno bylo 
nejvhodnější jeviště) hra p. Ant. Pražáka „Bude vojna, bude“, aby 
z peněz takto získaných postaven byl pomník. Uvedení hry 
nesplnilo očekávání, a proto byla opakována? Konány v obci 
sbírky, by těm kdo nemohli se vrátiti do domovů svých, postaven 
byl pomník. První sbírku k tomu účelu přinesla mládež školní. 
Slavnost „svobody a samostatnosti“ v obci zdejší 17. 11. 1918 

ukončena byla doslovem řídícího učitele a sbírkou na pomník padlým vojínům. Snaha tato z počátku byla 
podporována, ale později umlkla, až usnula úplně. Kolik tedy pořízení pomníku obec stálo? Dělal neznámý 
autor medailonek podle návrhu pomníku nebo skutečnosti, jinak řečeno nebyl vydán až dodatečně na paměť 
jeho odhalení a kým? Až teprve Kniha pamětní školy v Malé Řetové 1885 totiž na str. 155 u Výročí 
samostatnosti 28. října [1922] zaznamenává, že: O prázdninách 30. července postaven památník odboje 
a padlým vojínům… 

To nejpodstatnější tedy už víme, i to že dnešní stav pomníku se od původní podoby v detailech liší, 
a můžeme se jen dohadovat, jestli za to může čas, zadavatel nebo restaurátor.             Miloslav Renčín 
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S p o r t  

NEPOVEDENÝ VSTUP DO SEZÓNY 
Tento titulek na tomto místě tu po podzimní části I. B třídy není poprvé. Poprvé ovšem 

přezimujeme na posledním místě tabulky s pouhými 4 body a hrozivým skóre 13:62, 
když jsme za celý podzim nedokázali v normálním hracím čase zvítězit v jediném 
utkání. 

Ano, fotbalový podzim se nám krajně nepovedl. Přes zimní přestávku nás čeká spousta práce, k níž se musí 
jak trenér, tak realizační tým, ale především všichni hráči postavit čelem. Byla by velká škoda krajskou 
soutěž opustit, už jen s ohledem na práci a úsilí činovníků a hráčů několika generací, kteří řetovský fotbal 
budovali od samých začátků.  

Snad na jaře svým fanouškům budeme dělat větší radost a nebudeme se muset před nimi za předváděnou 
hru i výsledky stydět.  

 

tabulka I. B třídy po podzimu 
 1.  TJ Sokol Tatenice  13  9  3  1  42:19  32  
 2.  TJ Semanín  13  9  3  1  32:16  30 
 3.  TJ Sokol Pomezí  13  7  3  3  30:15  26 
 4.  FC Jiskra 2008  13  8  1  4  32:27  25 
 5.  Sokol Dolní Újezd B  13  6  2  5  37:27  22 
 6.  Slovan Mor. Třebová B  13  7  0  6  24:21  21 
 7.  SK Sloupnice  13  5  3  5  27:25  21 
 8.  TJ Jablonné nad Orlicí  13  6  1  6  17:17  19 
 9.  TJ Sokol Libchavy  13  6  0  7  41:30  18 
10. TJ Lanškroun B  13  5  2  6  31:33  18 
11. Sokol Janov  13  3  5  5  31:34  16 
12. Žichlínek  13  4  3  6  25:30  15 
13. TJ Sokol Opatovec  13  1  2  10  18:44  6 
14. TJ Sokol Řetová  13  0  2  11  13:62  4 

 

Všem našim fanouškům, kteří nám fandí doma i venku, přejeme hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce. 
Jitka Veselá, sekretářka fotbalového oddílu Sokola Řetová 

 

FK  BECHEROVKA PŘÍVRAT 
Do letošní sezóny vstoupilo jako první Béčko turnajem Choceňské ligy v sobotu 

10. listopadu. První kolo se povedlo napůl, ze dvou zápasů jsme brali 3 body, v dalším kole 
6 bodů. Vstup do soutěže se tedy povedl. 

Áčko v krajském přeboru poprvé nastoupilo 25. listopadu a vstup do soutěže se nepovedl. 
Inu co. Však sezóna je ještě dlouhá. 

Po dvaceti letech hraní se letos dočkáme zápasů na „domácí“ půdě, spíše palubovce. Tři 
turnaje odehrajeme ve sportovní hale na Skalce v České Třebové, na které vás srdečně zveme. Kiosek by měl 
být otevřen. Krajský přebor futsalu: 

Neděle 6. ledna - 5. kolo 
15:30 FK Becherovka - RIO Žamberk; 17:20 FK Becherovka - Zanzibar Lanškroun 

Sobota, 26. ledna - 7. kolo 
16:00 FK Becherovka – Jenišovice; 17:45 FK Becherovka - Prosetín 

Sobota, 16. února - 10. kolo 
15:30 FK Becherovka - Zanzibar Lanškroun; 16:25 FK Becherovka - RIO Žamberk 

 

Do nového roku přejeme všem spoustu nejen sportovní radosti. 
                    Sportu zdar, futsalu zvlášť!                             Petr Vaňous, náčelník klubu 
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TURNAJ ZASTUPITEL Ů OBCÍ OD HUSÍHO KRKU  
Letošní ročník turnaje zastupitelů hostil Přívrat. 

Termínů je zoufalý nedostatek, ani sportovní forma 
není, co bývala, a tak se sportovní klání konalo na 
sále U Coufalů. Obec tam nechala na své útraty 
vybudovat hned dvě fotbalové arény. Na nich se 
vzájemně ve dvou kolech systémem každý s každým 
utkaly výběry údolí Husího krku. Nikoho za ty roky 
nepřekvapí, že domácí obsadili své oblíbené druhé 
místo. Bronzoví byli Řetováci a trofej si odvezla 
domů Řetůvka, která ve svém středu měla 
i nejlepšího hráče turnaje Pavla Bělovského. 

Turnaj se nesl v přátelském duchu, navíc pátek 
5. října byl také posledním termínem, kdy se stará 
zastupitelstva mohla setkat. A tak bylo po turnaji, co 
bilancovat.        -vk- 

ŘETOVSKÝ TURNAJ V  LÍNÉM 
TENISE 

V sobotu 24. 11. byl v tělocvičně v Řetové 
turnaj v líném tenise. Vzhledem k tomu, že se 
zúčastnilo turnaje pouze pět smíšených dvojic, 
byl tomu i přizpůsoben systém hraní turnaje. Tím 
si všichni zahráli opravdu hodně a byli spokojení. 
Poprvé turnaj vyhrál Jiří Gloser a Sabina 
Keprtová, druhé místo obsadili Jiří Kubišta 
a Lenka Šafářová a třetí místo patřilo řetůvskému 
týmu Denise Kupkové a Ondřeji Hanušovi. 
Vzhledem k tomu, že náš turnaj je časově brzo po 
řetůvském turnaji, přesune se pátý ročník na jaro 

- 16. 3. 2019, a tak doufáme, že se turnaje zúčastní více smíšených dvojic. Už si mohou všichni zarezervovat 
tento termín ve svém kalendáři a po plakátování se přihlásit. Sněhu už nebude mnoho a jarní fotbalová 
sezóna také snad nebude ještě v plném proudu. Na hojnou účast se těší pořadatelé - sportovní komise 
obecního úřadu.          Hana Šafářová 

TURNAJ V LÍNÉM TENISE V ŘETŮVCE 
3. listopadu se konal v kulturním domě v Řetůvce 

již tradiční turnaj smíšených dvojic v líném tenise. 
Proti sobě se postavilo 8 dvojic z obcí Řetová, 
Přívrat, Ústí nad Orlicí a Řetůvka. O vítězství 
v turnaji se ve finále utkala dvojice Jiří Kubišta, 
Lenka Šafářová proti Jiřímu Gloserovi s Martinou 
Vašinovou. Po dlouhém boji nakonec těsně zvítězil 
2:1 Jiří Kubišta s Lenkou Šafářovou. Na druhém 
místě se umístil Jiří Gloser s Martinou Vašinovou 
a na třetím Jaroslav Pražák s Ester Jetmarovou.  

Turnaj pořádali místní sokolové z Řetůvky, 
kterým bych chtěl za organizaci velice poděkovat 
a již se těším na příští rok, kdy se snad konečně 
podaří zvítězit nějakému páru z Řetůvky. 

Pavel Bělovský ml. 
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Předběžný plán akcí na rok 2019 
Termíny akcí nejsou zcela závazné, je potřeba sledovat plakátnice, internet a zaslané letáky. 
 

 ŘETOVÁ  PŘÍVRAT  ŘETŮVKA 
Z I M A     2 0 1 9 

19.1.
2.2.

23.2.

16.3.
23.3.

- Hasičský ples 
- Myslivecký ples 
- Lyžařský výlet pro 
příznivce běžek i sjezdovek 
- Turnaj v líném tenise 2019 
- divadlo Doveda - Děják 

12.1..
16.2..
23.2..

2.3..
9.3..

16.3..
23.3..

- Výroční schůze SDH  
- Hasičský společenský ples 
- Turnaj žen v Prší 
- Dětský maškarní karneval 
-Vzpomínka 
   na Michala Tučného 
- tradiční Maškarní bál 
- setkání důchodců údolí 
Husího krku 

20.2.

30.3.
březen

- Sousedské posezení 
   s jubilanty 
- Hasičský Ples 
- Vítání občánků 
 

J A R O     2 0 1 9  
30.4.

11.5.
18.5.

2.6.
8.6.

22.6.

- Čarodějnice 
         na fotbalovém hřišti 
- Hasičský výlet 
- HBK memoriál 
        Petra Bohunka 
- Dětský den 
- Turistický pochod 
v horách 
- Memoriál Standy Sedláčka 
     na fotbalovém hřišti 

13.4.
27.4.

30.4.
1.6.

15.6.

- Úklid Zacharovce 
- hudební festival 
           Antonína Bennewitze 
- Pálení čarodějnic 
- O pohár krále Miroslava 
      soutěž mladých hasičů 
- myslivecká bašta U Kubů 

duben

30.4.
22.5.

1.6.

červen

- Výlet na velikonoční 
   Veselý Kopec  
- Pálení čarodějnic 
- Sousedské posezení  
   s jubilanty 
- Dětský den 
   a farmářský den 
- Řetůvský pedál 

L É T O     2 0 1 9  

20.7.-21.7 – Řetovská 
                        pouť 

na hřišti u tělocvičny

13.7.
27.7.

3.8.
24.8.

31.8.

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

- Guláš festival 

 6.7. - Traktoriáda - 
           Memoriál Zdeňka Vašiny 
 
 31. 08. - Loučení s prázdninami  

P O D Z I M     2 0 1 9  
8.9.

21.9.
říjen 
2.11.
9.11.

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

13.-14.9. - Přívratské vinobraní 
19.10. - Becherobraní 019 
23.11. - jarmark 

 30.11. - dětský adventní koncert 

 25. 09. - Sousedské posezení 
                s jubilanty 
 říjen   - Zájezd do divadla 
 20. 11. - Sousedské posezení  
                s jubilanty 
 listopad - Turnaj v líném tenise 

29.11.
30.11.
25.12.
26.12.

- Rozsvěcení stromu 
- Mikulášská nadílka 
- Turnaj ve stolním tenise 
- Turnaj v nohejbalu 

    7.12. - Mikulášská besídka 
 14.(15.) 12. - Zpívání pod stromkem 
 28.12. - Předsilvestrovská zábava 

 prosinec - Vánoční jarmark 
           - Vánoční besídka 

 

nejb l ižš í  akce  v  roce 2018 :  
25. prosince Vánoční stolní tenis v řetovské tělocvičně od 12.30h 
26. prosince Vánoční nohejbal v řetovské tělocvičně od 13h 
29. prosince Předsilvestrovská zábava v Přívratu u Coufalů od 20h hraje Epicentrum z Jevíčka 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 
V období čtvrtého čtvrtletí 2018 se v Přívratu Věře Pávkové narodila dcera Eliška Michalová a v červenci 

se Kateřině Fišarové a Michalu Crhonkovi narodil syn Tobiáš. V Řetůvce manželům Kateřině a Liborovi 
Vaňousovým narodila dcera Josefína. 

Blahopřejeme 

VÝROČÍ 
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60 let paní Marie Sejkorová z Řetůvky 
 pan Antonín Patočka z Přívratu 
 
65 let paní Alena Voleská ze Řetové 
 paní Dagmar Rybičková ze Řetové 
 pan Josef Šimek ze Řetové 
 paní Kodytková Jaroslava z Řetůvky 
 pan Vrabec Ladislav z Řetůvky 
 paní Zdenka Šolarová z Přívratu 
 pan Jiří Pilgr z Přívratu 
 
70 let  paní Marie Kuželová ze Řetové 
 paní Vladimíra Pilgrová ze Řetové 
 paní Jaroslava Vrabcová ze Řetové 
 pan Bohuslav Hainz ze Řetové 
 pan Antonín Jedlička ze Řetové 
 paní Vladislava Koudelková z Řetůvky 
 
75 let paní Jana Kaplanová z Přívratu 
 pan Ladislav Slezák z Přívratu 
 pan Sejkora Miroslav z Řetůvky 
 

81 let paní Eva Kovářová ze Řetové 
 pan Jiří Fangl ze Řetové 
 
86 let paní Božena Jirsová z Přívratu 
 
87 let paní Olga Hanušová z Řetůvky 
 paní Marie Bartoňová z Řetůvky 
 
88 let paní Jana Šimková ze Řetové 
 pan Jaroslav Asinger ze Řetové 
 
91 let paní Anděla Hašková ze Řetové 
 
93 let paní Ludmila Kovářová ze Řetové 
 

Blahopřejeme 
 

ÚMRTÍ 
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 nás navždy opustili paní Alexandra Novotná z Přívratu, pan Miroslav 

Provazník a pan Jaroslav Asinger ze Řetové. 
Čest jejich památce! 
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   1 0 0 .  v ý r oč í  v z n i k u  
Č es k os l ov en s k a  v  P ř ív r a t u  

pozvání přijal hejtman 
Pardubického kraje 

Program pokračoval 
koncertem Velkého 

swingového orchestru 
v sále U Coufalů 

Občerstvení potěšilo 
Setkání v Líbánkách 

Vsazení lípy 


