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Velikonoce, svátky vykoupení a naděje 
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PŘÍVRAT 2018 – ROK STAVEB  
Minulý rok, touto dobou jsem Vás informoval o tom, že se budeme muset připravit na rok plný zablácených 

bot, špinavých aut a zvýšeného automobilového provozu vesnicí z důvodu uzavírek. Jen málokdo si tuto situaci 
dokázal představit. Upozornění se stalo realitou. Co se zaručeně „povedlo“ byl fakt, že všechny zhotovitelské 
firmy si, z různých důvodů, vybrali různé termíny k realizaci. Synchronizace i přes naši snahu nebyla možná. 

K opravě vodovodu, který svou druhou etapou už konečně zaručil slušný tlak vody na většině území Přívratu, 
k přeložce části nízkonapěťového vedení, mezi 
trafostanicí u školy a návsí, ze sloupů do země, 
k výstavbě osvětlení a přeložce kabelové televize jsme 
se připojili i my s rekonstrukcí záhumení cesty. Přežili 
jsme. Ale nebylo to jednoduché. Hlavně automobilový 
provoz, který se do naší vesnice vlivem různých 
objízdných tras nasměroval, opravdu nebyl příjemný 
a odhalil možné (černé) scénáře budoucnosti co se týče 
intenzity silničního provozu a s tím související 
bezpečnost obyvatel na silnici.  

Jan Stránský, starosta obce 

MINIBAGR V PŘÍVRATU 
V souladu s usnesením obecního úřadu byl obcí 

zakoupen minibagr Case CX18C. Obec Přívrat nabízí 
výkopové a zemní práce. Minibagr je vybaven 
podkopovou lopatou 20 a 30 cm, hydraulickou 
naklápěcí svahovkou 100 cm. Zajistíme také odvoz 
zeminy. 

Objednávat můžete na tel: +420 603 905 554 

LAVIČKY (SNAD) JIŽ BEZ TŘÍSEK 
V průběhu letošního března se v naší obci začal 

objevovat nový mobiliář. Tento postupně nahradil 
původní, 

který nám 
již tři 
roky dává najevo svou neochotu uspokojivě dále sloužit. 

K obnově mobiliáře jsme využili prostředky z Programu obnovy 
venkova, grantu Pardubického kraje, který nám na celý projekt, 
jenž zahrnoval i již dříve nainstalovanou chytrou lavičku, přispěl 
50 procenty z celkových nákladů, čítajících více než 200.000,- Kč. 
Novými lavičkami, koši a v některých místech i stoly jsme osadili 
všechny stávající stanoviště, plus jedno nové – vedle vstupní 
brány na hřbitov.  

Jan Stránský, starosta obce 
 

PŘÍVRAT MÁ NOVOU KRONIKÁ ŘKU 
Po letech „nadvlády“ mužů ve funkci kronikář obce, nastala na tomto postu na začátku letošního roku změna. 

Máme kronikářku! Hana Vaňousová neodolala našemu kultivovanému ale vytrvalému tlaku, a převzala na svá 
bedra starost o naši knihu Přívratských událostí od Jana Stránského, který se o kroniku staral uplynulých 
dlouhých 15let. Chtěl bych touto cestou poděkovat odstupujícímu kronikáři za jeho obětavou práci, kterou 
odvedl ku prospěchu našich budoucích generací, a zároveň přeji Hance, naší nastupující nové kronikářce, 
bystrý a pilný brk, trpělivost a ten správný osobitý nadhled při zaznamenávání života v Přívratu. 

Jan Stránský, starosta obce 
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SETKÁNÍ SENIORŮ V PŘÍVRATU 
V sobotu 23. března proběhlo na Přívratském sále U Coufalů setkání seniorů od Husího krku. Přibližně 

110 účastníků si po úvodním vzájemně vřelém uvítání popovídali nad 
pohoštěním, a po zdravicích přítomných starostů měli možnost 
shlédnout skoro dvouhodinový program se skupinou Patrola Šlapeto, 
jehož písničky a vtipné provázení Oťase Litomiského nemohlo 
zklamat snad nikoho. 

Druhou část programu sobotního odpoledne, které postupně přešlo 
ve 

večerní 
zábavu, 
zajistila 
skupina 

Studio Mix Libchavy. Ta hrála k poslechu, 
a hlavně také k tanci. Taneční parket se při prvních 
tanečních melodiích, tak jako každý rok, rychle 
zaplnil. Za všechny, kteří se podíleli na přípravě 
a organizaci, Vám děkuji za návštěvu a slova 
chvály. Těšíme se v Přívratu za tři roky opět na 
shledanou. 

Jan Stránský, starosta obce 
 

 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S JUBILANTY V ŘETŮVCE: 
Naše obec je malá, ale hezká. V naší pěkné vesničce žijeme mnozí od svého dětství a známe se již více než 

půl století života. Bydlíme na stejném stanovišti, a proto dbáme na naši krajinu a chceme přispět k její čistotě 
a kráse. 

Počasí v měsíci únoru bylo příznivé, proto se 
setkání jubilantů mohlo uskutečnit 20. února 2019 
v Řetůvce. Když jsme kráčeli na úřad, kde se 
setkání konalo, pan starosta Ing. Pavel Bělovský 
nás po cestě „posbíral“ a naložil do automobilu. 
Setkání jsme měli pěkné, výletní pomalé projížďky 
krokem údolím Řetůvky. Největší radost 
z vyjížďky měla p. Dobroslava Sychrová, které 
jsou výlety vzácnější. 

K dobré náladě všech dvaceti účastníků přispěli 
hudebníci ze Řetové s lidovými písničkami, které 
jsme znali a zazpívali jsme si je s doprovodem 
harmonik. Zastupitelky obecního úřadu jsou zručné 
kuchařky a pekařky, upekly chutné cukrářské 
dobroty a nazdobily chlebíčky. Vše bylo 
vynikající. Jubilanti byli obdarováni pěknými 
kyticemi a dobrotami v dárkovém balíčku. Zúčastnit se mohli všichni důchodci. Kdo si netroufal přijít, mohl si 
objednat dopravu u p. starosty, který celé setkání přivítal a o účastníky se staral. 

Setkání je důležité, protože při něm získáme čas pro své známé, pro bližní i pro sebe. Podle sebe myslím, že 
nejkrásnější místo je tam, kde jsme se narodili. Setkávání dobrých přátel je výborná příležitost ke společnému 
posezení, ke kterému jsme byli pozváni. Dokážeme též ocenit pravidelná setkávání, která pořádají střídavě 
obecní úřady v Řetové, v Přívratu a v Řetůvce. Rovněž na tato setkání se těšíme, neboť máme možnost sejít se 
i s někdejšími našimi spolužáky ze školních let a přáteli podél potoka Husího krku. 

Jsme si vědomi toho, že příprava setkání vyžaduje hodně starostí, osobního času a finančních prostředků. 
Všichni jste pro nás moc důležití. Je třeba, abychom se podporovali, měli se rádi a dokázali za sebou stát. 
Je dobré nepromarnit možnosti setkáním s dobrou společností.    O. Slavíková 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETŮVCE 
V neděli 24. 2. 2019 jsme mezi občany Řetůvky přivítali dvě malé slečny. Josefínku, dceru Kateřiny a Libora 

Vaňousových a Adélku, dceru Jany a Petra Horvátových. Tuto slavnostní chvíli velmi příjemně hudbou 
doprovodili sourozenci Marie a Jan Hnykovi s p. Martinem Klekarem. Děvčata Lucinka Bělovská, Eliška 

Novotná a Natálka 
Maršíková přednesly milé 
básničky. 

Přejeme dětem i jejich 
rodičům hodně zdraví 
a spoustu společně prožitých 
chvil plných lásky a radosti. 
Děkuji všem zúčastněným 
za čas věnovaný přípravě 
této milé události.  

Jana Kroulová 
 
 
 

VÁNOČNÍ DĚTSKÁ BESÍDKA V ŘETŮVCE 
Dne 15. 12. 2018 se v Řetůvce konala dětská vánoční besídka, kterou zahájila skupina ZIPS z České Třebové 

s programem plným her a písniček. 
K příjemné vánoční atmosféře jistě přispěli pan starosta Pavel Bělovský s kytarou a Jan Hnyk s houslemi, 

kteří nás doprovodili při zpěvu vánočních koled. Poté pan starosta slavnostně předal rodičům Honzíka Hondla 
z Ústí nad Orlicí šek na 15 000,- Kč. Peníze byly 
vybrány ve sbírce na vánočním jarmarku. Ještě jednou 
děkujeme všem občanům Řetůvky a návštěvníkům 
jarmarku, kteří přispěli na nákladnou péči o Honzíka. 
Po této vážné, přesto radostné přestávce, se děti opět 
pustily do soutěžení, a pro ty, které nám pověděly 
básničku nebo zazpívaly písničku, byl pod 
stromečkem připravený kornout sladkostí. 

Na závěr besídky si děti mohly vyrobit vánoční 
ozdoby, vymalovat andělíčky nebo kapříky. Věřím, že 
jsme domů odcházeli s pocitem příjemně stráveného 
odpoledne.  

 
Děkuji všem, kteří se 

podíleli na přípravě této 
akce. 

Jana Kroulová  
 

<  Zpívání Vánočních koled 
za doprovodu houslí - 
Honza Hnyk a kytary - 
Pavel Bělovský  
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                          Rozpo čty obcí na rok 2019 
 Řetová P řívrat Řetůvka 

Příjmy (v K č)    
Daňové příjmy  9 850 000 4 566 730  3 619 000 
Dotace ze st. rozpočtu 196 000  772 804  
Bankovní úroky 2 000  1 840  
Ostatní  poplatky (za psy, správní...) 195 700  4 650 8 000 
Nájemné 31 200  171 600  
Transfer z rozpočt. účtů   450 000  
Prodej majetku, pozemků 20 000  49 900  
Poplatky za odpady, místní poplatky 418 200  194 000 125 000 
Výnos z hospodářské činnosti 7 200    
Ostatní příjmy 147 000  729 074 144 300 
Výtěžek z loterií 30 000  19 540  

Příjmy celkem 10 897 300  6 960 138 3 896 300 

Financování 

Přebytek z minulých let    
Splátky úvěrů   81 000 

Výdaje (v K č)    

Lesní hospodářství 20 000  66 000  
Vnitřní obchod 168 000  640 000  
Údržba komunikací 670 000  700 000 468 000 
Vodní hospodářství   10 000  
Kultura, knihovna 394 000  406 800 202 600 
Tělovýchova a zájmová činnost 725 000  51 370 80 000 
Bytové a nebytové hospodářství 22 000  1 428 463 150 000 
Veřejné osvětlení, rozhlas, pohřebnictví 117 300  162 000 370 730 
Komunální služby, sběrný dvůr, bydlení 2 228 000  1 940 000      253 000 
Hospoda, cestovní ruch 22 000   
Životní prostředí (odpady, zeleň) 80 000  65 000 952 500 
Požární ochrana 146 000  135 000 58 500 
Zastupitelé 833 000  360 000 337 600 
Veřejná správa 3 848 000  810 000 761 370 
Škola 1 500 000   
Krizové řízení 20 000  10 000 
Sociální péče, občanské záležitosti 18 000  38 000 
Rezerva   80 000 
Finanční operace 73 000  119 922 43 000 
Úroky z úvěrů   48 000 10 000 
Kapitálové výdaje 13 000  17 583  

Výdaje celkem 10 897 300  6 960 138 3 815 300 
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Z á k l a d n í  š k o l a  
D e n ot ev ř e ný c h  dv eř í  

Naše škola uspořádala 19. března Den otevřených dveří ve školce i škole. Dopoledne mohli zájemci pobýt 
přímo ve výuce u dětí, odpoledne bylo možné si prohlédnout všechny prostory a pohovořit s pedagogy. 
Do školy i školky se přišli podívat místní obyvatelé, budoucí žáčci a děti s rodiči i bývalí žáci, kteří s radostí 
vzpomínali na zdejší školní léta.  

Děkujeme všem za návštěvu. 

C o  ná s  č e ká  v  t o mt o š k o ln í m  r o c e ?  

Během květnových slavnostních dnů nás ve škole čeká alternativní program: 
• žáci budou sportovat v rámci celorepublikového programu Sazka olympijského víceboje, o kterém se 

nyní často hovoří ve sdělovacích prostředcích. Žáky čekají různé disciplíny - např. běh na 500 m, 
akcelerační T – běh, postoj čápa na podporu soustředěnosti a zklidnění atd.  

• Třeťáci, čtvrťáci a páťáci pojedou na exkurzi do Planetária v Hradci Králové, mladší žáci a děti z MŠ 
prožijí hodinu v zážitkovém stanu s tématem Podmořský svět.  

• Další novinkou bude „Den jinak“, kdy žákům nabídneme aktivity a oni si dle zájmu sestaví vlastní 
rozvrh na jeden den.  

• V rámci projektu Mléko do škol si budeme připravovat zdravou svačinku ze surovin dodaných 
v ochutnávkovém koši jak bonusovou součást programu. 

•  A na závěr čeká žáky 4. a 5. roč. dvoudenní projekt v oblasti Dopravní výchovy v Ústí nad Orlicí.   

I nadále probíhá spolupráce s naší mateřskou školou. S předškoláky pokračujeme v realizaci celoročního 
seznamovacího programu pod názvem „Těšíme se do školy“. Tento projekt slouží k postupnému seznamování 
s novými školními kamarády, učiteli i prostředím a zpestří školní rok. Škola si vychovává své budoucí žáky, 
pro které je zářijový přechod mnohem klidnější a příjemnější - jdou do známého prostředí, mezi známé děti 
a učitele. 

Společnými akcemi pro školu i školku budou: Beseda o dravcích, Ukliďme si Česko, Sportovní dopoledne, 
Výlet na Andrlův Chlum, Společné ukončení školního roku. 

 

N a bí d ka  z a m ěs t n á n í  

Základní škola a Mateřská škola Řetová nabízí možnost zaměstnání na pozici „uklízečka v základní škole“. 
Jedná se práci na poloviční úvazek. Další info na tel. čísle 602 113 182. 

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŘETOVÉ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

Zápis proběhne ve středu 15. května 2019 od 15:00 do 16:30 hod v budově MŠ 

K zápisu je potřeba:   
• občanský průkaz zákonného zástupce 
• rodný list dítěte 
• vyplněnou žádost o přijetí dítěte, která musí být potvrzena od lékaře 

 

Žádost o přijetí je třeba si předem osobně vyzvednout v MŠ od 15. 4. 2019 do 26. 4. 2019. 
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SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN V ZŠ 
 

Ve čtvrtek 30. května se u Základní školy v Řetové uskuteční sběr druhotných surovin a následný odvoz. 
 

Sběr prob ěhne od 6.40 hod. do 15.00 hod.  
u zadního vchodu do budovy ZŠ v Řetové. 

V 15 hodin se uskuteční odvoz sběru. 
Vybírat budeme pouze PAPÍR 

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

 

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

                                                        žáci a zaměstnanci školy 
 
 

SBĚR ODPADKŮ V ZACHAROVCI A MRÁZOVCI 
 

v neděli 14. dubna 2019 
sraz v 900 hod. u obecního úřadu 

 

Pojďme společně uklidit nepořádek v našem okolí! 
        Vezměte si s sebou pracovní rukavice. 
Závěrečné zhodnocení akce v hospodě U Coufalů. 
        Podporujeme akci „Ukliďme Česko“. 
 

 

 
 
 
 
 

NABÍZÍ : 
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OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2019 
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla za krásného zimního počasí. V našich obcích se vybralo celkem 57 201 Kč 

(Řetová  25 241 Kč, Přívrat  17 901 Kč, Řetůvka  14 059 Kč). 
Velké poděkování patří všem koledníkům a jejich vedoucím za 
obětavé koledování a návštěvu Vašich domovů. Poděkování 
patří také Vám všem, kteří jste nezištně přispěli do 
pokladniček. V okrese Ústí nad Orlicí se sbírky zúčastnilo 
celkem 603 skupinek koledníků, kteří vybrali na projekty 
Charity částku 3 078 392 Kč.  

Tyto prostředky budou použity na tyto účely: 
- 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 

Miroslav Kada, koordinátor TS 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 V ŘETŮVCE 
Dne 5. 1. 2019 proběhla v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka 

pořádaná Oblastní Charitou Ústí nad Orlicí. V letošním uplakaném 
počasí se podařilo vykoledovat rekordních 14059,- Kč. Děkuji dětem 
- králům i vedoucím skupinek koledníků za jejich čas věnovaný 
dobré věci. Rovněž patří velké díky Vám všem, kteří jste přispěli do 
kasiček Charity.  

Jana Kroulová 
< Vedoucí jedné ze 2 skupin Tříkrálové sbírky v Řetůvce Jana Kroulová s Elenkou 
Hanuškovou, Adélkou Hanušovou, Luckou Bělovskou a Eliškou Hanušovou 

 

VRBA U ŘETOVSKÉHO HŘBITOVA  
Tak jako vše živé, tak i stromy mají svůj „život“, který zasazením začíná. Stejně tak to bylo i s naší vrbou 

u branky před řetovským hřbitovem. Kdy byla zasazena nevím, ale po desetiletí dělala radost všem 
kolemjdoucím. Poslední roky už vrba dělala jen starost. Starost obci o to, aby pravidelnou údržbou se její život 
prodloužil na co nejdéle. Ale ani její údržba nedokázala odvrátit nadlouho její pokácení, protože se stávala 
nebezpečná pro všechny procházející lidi a projíždějící auta. A tak letošní předjaří obec byla nucena vrbu 
nechat odbornou firmou pokácet, a že to bylo vzhledem k její velikosti rizikové kácení, provedla kácení firma 
Zelená radost za použití jeřábu a plošiny. Při jejím kácení se ukázalo, že stav koruny byl opravdu špatný, jak 
jsme předpokládali. A tak kdo máte zájem, můžete si odvézt dřevo z plochy pod Buršovým kopcem, kde je 
přechodně odvezeno a uskladněno. Kdo si s ní chce zatopit, máte šanci si dřevo odvézt na zatopení v krbu nebo 
kamnech. Kdo dříve přijde, toho dřevo bude.      Hana Šafářová, starostka obce 

O m l uv a  pa n u J in d ř ic hu  Š i mk o v i  s t a rš í mu  

Chtěla bych se tímto omluvit panu Jindřichu Šimkovi staršímu, o kterém článek „Jak obec šetří proti své vůli 
aneb zamyšlení nad demokracií“ v minulém zpravodaji opravdu nebyl. Psala jsem ho jako starostka, a tím 
zástupce obce, o Jindřichu Šimkovi mladším, který vlastní dům č. p. 116 a jeho bratru Petru Šimkovi, který ho 
nejednou při různých jednáních zastupoval nebo na jednání například ohledně chodníků byl. 

Děkuji Jindřichu Šimkovi staršímu za pochopení a přeji pevné zdraví 
Hana Šafářová, starostka obce  
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K u l t u r a  

MYSLIVECKÝ PLES V ŘETOVÉ 
Vážení příznivci Mysliveckého spolku Lipovec Řetůvka, tak, jak tomu bylo v loňském roce, i letos jsme 

2. února v řetovském kinosále pro Vás uspořádali tradiční Myslivecký ples. Pro zúčastněné byla připravená 
myslivecká kuchyně složena z pěti chodů. Na výběr byl kančí řízek, zvěřinový guláš, kančí výpečky se zelím, 
myslivecký špíz či klasická zvěřinová sekaná. Tombola proběhla přibližně o půlnoci a výherci, na které se 
usmálo štěstí, si domů mohli odnést například lončáka prasete divokého, které zde bylo zastoupeno celkem ve 
třech kusech. Na své si jistě přišli i tanečníci, kteří mohli za doprovodu kapely Jari-Kurri-Band křepčit až do 
brzkých ranních hodin. 

Chtěl bych tímto poděkovat v první řadě obci Řetová, všem sponzorům, kteří nám podali pomocnou ruku, 
a hlavně Vám, našim spoluobčanům, kteří jste nás navštívili. Zároveň bych Vás tímto rád pozval 22. 6. na 
mysliveckou baštu na statku u Kubů v obci Přívrat, a 24. 8. na veřejnou zkoušku kapely Řetůvanka 
s mysliveckou kuchyní na naší chalupě v Řetůvce. Děkujeme.  

 Luboš Voleský ml., předseda spolku 

HASIČSKÝ PLES V ŘETOVÉ 
Jako každý rok, i letos jsme pořádali hasičský ples. Přípravy nám zabraly více jak týden času, ale opravdu 

stály za to. Podařilo se nám oslovit mnoho sponzorů, a díky nim jsme hostům mohli nabídnout velmi bohatou 
tombolu s hlavní cenou – multifunkčním tabletem. Všem sponzorům touto cestou ze srdce děkujeme za jejich 
přízeň. Když už jsme měli obstarány dary do tomboly, mohly začít vlastní přípravy, jako je příprava sálu 
a občerstvení.  

Bohužel pracovní nadšení a očekávání plesu narušila neblahá událost, kdy u jednoho z našich členů vypukl 
požár rodinného domu. Naštěstí se ho podařilo včas uhasit, ale i tak to znamenalo obrovské škody. 

S přípravou sálu respektive s výrobou dekorací nám velmi pomohli žáci místní základní školy, kteří vyrobili 
ozdoby na stoly a namalovali rozmanité obrázky. Opět i jim velmi děkujeme, a budeme se těšit na další 
spolupráci.  

Letos jsme se rozhodli obměnit také občerstvení. Navařili jsme guláš a k zakousnutí jsme namazali asi 
500 jednohubek. Téměř vše se během večera zdárně zkonzumovalo.  

Velmi mile jsme byli překvapeni vzrůstající návštěvností. Přivítali jsme téměř 120 návštěvníků. Velmi bohatá 
tombola každého lákala, a tak v půl desáté večer byly všechny lístky vyprodány. K tanci nám hrála skupina 
Primátor. Věřím, že všichni, kdo přišli, tak se opravdu bavili a my všem děkujeme za jejich přízeň. I nadále se 
budeme snažit připravovat zajímavé akce pro všechny obyvatele Řetové.    Jana Kazdová 

 

TURNAJ V PRŠÍ V ŘETŮVCE 
Hospůdka Na konci světa uspořádala 29. 12. 2018 1. ročník 

turnaje v tradiční karetní hře „Prší“. Turnaje se zúčastnilo 
16 hráčů, z toho 4 ženy, kteří se chtěli ve vánočním čase trochu 
pobavit. 

Hrálo se na čtyřech stolech, vždy čtveřice hráčů dle předem 
daného rozpisu. Každý hráč odehrál 15 zápasů. Turnaj se hrál 
v příjemné atmosféře, a tak rozhodčí Eliška Štantejská nemusela 
řešit žádný spor. Po čtyřech hodinách byl znám vítěz Milan 
Zastoupil, na druhém místě se umístil Jan Vít a třetí skončil 
Mirek Dušek. 

Každý účastník turnaje obdržel cenu.  
Lada Štantejská 
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HASIČSKÝ BÁL V  PŘÍVRATU 
Letos jsme měli problém s kapelou. Plakátovaná kapela z důvodu nemoci, měsíc před daným termínem hraní 

odřekla. Podařilo se nám na poslední chvíli sehnat kapelu 
Decibels, která mohla 16. února úderem dvacáté hodiny 
začít se svojí produkcí. Také letos jsme nastudovali vlastní 
předtančení, které jsme zatancovali i na masopustu 
v Libchavách a na hasičském plese ve Vlčkově. 

Byla připravena bohatá tombola, kde první cenou byl 
televizor. Chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoli 

způsobem podíleli 
na pohodovém 
průběhu celé akce.
  -pš- 

 

VZPOMÍNKA NA MICHALA TUČNÉHO 
9. března pořádal SDH Přívrat na sále u Coufalů vzpomínku na 

Michala Tučného. 120 příznivcům hrála kapela Makadam. 
Děkuji všem, kteří jste se postarali o organizaci.   -pš- 
 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL S ALDOU A FILDOU 
Deštivé nedělní odpoledne 3. března strávili naši nejmenší 

společně se svými rodiči a prarodiči na sále U Coufalů, kam 
se svým programem přijeli klauni Alda a Filda. Představení 
připravené především pro děti bavilo i nás dospěláky. 

Kromě popletených kouzel, klauniády, soutěží a mini 
diskotéky navíc klauni pro každého malého návštěvníka 
vymodelovali z balónku zvířátko při gejzíru bublin 
a bublinek. 

Po celé odpoledne jsme na sále mohli potkávat princezny, 
klauny ty dva velké, ale i malé, policisty, makovou 
panenku, motýla Emanuela, Harryho Pottera, zvířátka 
a spoustu dalších krásných masek. 

Letošní novinkou byly palačinky sladké i slané, na které 
se stála fronta přes celou hospodu.  

Na závěr karnevalu každá maska dostala sladkou odměnu 
za účast, kterou napekly holky statkářky a tímto jim moc děkujeme.     -pn- 

 
 

MAŠKARNÍ BÁL V PŘÍVRATU 
V sobotu 16. 3. se sál hostince U Coufalů zaplnil řadou různých masek, 

a bylo se na co dívat. Každý zúčastněný obdržel hlasovací lístek, kam zapsal 
nejhezčí masku. A tak se před půlnocí mohly vyhodnotit nejhezčí masky. 
Nejvíce hlasů získalo hejno much, které se slétalo nad hovnem.  

Je na místě poděkovat všem maskám za úsilí a nápaditost. Svou účastí 
přispěli k pohodové náladě, která vládla po celý večer při hudbě Akcentu 
z Chrudimi.          -pn- 
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TURNAJ V PRŠÍ 
Po roce se opět přívratské dámy sešly na sále U Coufalů nad karbanem. Stalo se tak v sobotu 23. února, 

a sešlo se tu 32 hráček převážně z Přívratu a Řetové. Kromě karet pro ně bylo přichystáno malé občerstvení 
a společně jsme si užily pohodové odpoledne. Nehrálo se o žádné velké ceny. Čertovými obrázky nejlépe 
vládla, a z vítězství se radovala Božena Voleská. 

Odpoledne se vydařilo, a již teď se těšíme na příští ročník.      Eva Podhajská 

HUDLÁNÍ OB  HUC PO TŘECH LETECH OBNOVENO  
Bývalá hostinská přívratského hostince U Coufalů Hana Popelková má ráda živou hudbu. Na sklonku roku 

2012 spolu s místním harmonikářem Vítem Moštěkem vymysleli a rozjeli akci s názvem „hudlání“, do které 
přispěje každý svým dílem. 

Vít domluví muzikanty a rozehraje akci, a Hanka přispěje muzikantům jídlem a pitím, a nějakou specialitu 
k jídlu nabídne i dalším hostům. Jednoduché! A tak za Hančina působení proběhlo v HUC něco přes 
25 hudlání, a vždy se hrálo a hrálo, ať už přišlo 20 nebo 60 hostů. 

Po Hančině odchodu hudlání utichlo až do 23. února 
tohoto roku, kdy jsme jej ve spolupráci s obcí rozjeli 
znovu. V ten den přijeli osvědčení hospodští hráči 
z Lanškrouna a okolí v čele s kytaristou Jiřím 
Hurychem. Muzikantů byla taková spousta, že 
prodloužený štamgastský stůl stačil jen tak tak, 
a přítomní se mohli krom obvyklého akordeonu 
a kytar potěšit i zvukem houslí, banja a ukulele. 
Nechyběla ani obvyklá sobotní chvilka bubnování 
hráčů na djembe. Na zaplnění žaludku byl k dispozici 
dobrý guláš. Návštěvníků bylo tak akorát, ale málokdo 
měl výdrž. Muzikanti nakonec ano, ale magické čtvrté 
ráno jsme tentokrát nedosáhli. Další hudlání proběhlo 
v sobotu 30. března. Přijeli na něj muzikanti z okolí 

Brna a Jihlavy, a dovezli s sebou krom kytar také violoncello a hromádku fléten, píšťal a klarinetů. A opět se 
hrálo, zpívalo, veselilo a tvořila se dobrá nálada, a energie neřízeného množství a povahy. 

Kdo se přišel s námi potěšit, případně i rozzářit svůj trup vibracemi vlastního zpěvu, byl myslím spokojen. 
Nechat se unést zpěvem a dobrou náladou je opravdu očistné. A tvrdí to krom doktorů i čtyři z pěti našich 
sousedů z nedaleké Moravy!          Vít Moštěk 
 

 
 

S p o r t  

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

Na tradičním předsilvestrovském 
turnaji Kopanec v České Třebové, 
jsme stejně jako rok před tím obsadili 
třetí místo. A stejně jako tehdy, i teď 
bylo umístění na bedně úspěchem. 

 

N ov o r oč n í  Č is t í r na  C u p  

Tradiční prosincový turnaj Čistírna Cup se sehrál až první 
lednovou sobotu v hale ZŠ Nádražní. Na turnaj jsme se 
sešli v dobré sestavě a ve vynikající formě. A tak není divu, 
že jsme turnaj vyhráli.  
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B ec h e ro v k a  u p ro s t ř ed  kr a j e  

Do letošní sezóny krajského přeboru se přihlásilo 11 družstev, nováčky byly družstva Prosetínu 
a Lanškrounu. Po rozpačitém začátku sezóny jsme začali sbírat body a posunuli se v tabulce výše. Nebýt 
pokaženého posledního turnaje, mohli jsme dosáhnout i na medaili, tedy alespoň tu bramborovou. 

konečná tabulka krajského přeboru futsalu 2018/2019 
1. Zanzibar Lanškroun  20 14 2  4  109: 58 44  
2. S.U.D. Sv ětlá n. Sáz.  20 12 2  6 99: 60 38  
3. AC Hlinsko    20 12 1  7 87: 54 37  
4. Hattrick Svratka  20 11 1  8 55: 71 34  
5. SK Sokol Prosetín  20 10 4  6 93: 90 34  
6. FK Becherovka P řívrat 20 10 1  9 76: 73 31  
7. FK Boca Chot ěboř "B"  20  9 3  8 75: 59 30  
8. FK Nebelvír Chrudim  20  8 1 11 62: 86 25  
9. FC RIO Žamberk   20  7 2 11 65: 76 23  
10.OK Interier Pardubice 20  6 0 14 72:103 18  
11.Pašáci Jeníšovice  20  1 3 16 44:107  6  
 
střelci: 15 - Frňka Martin; 9 - Urbanec Patrik; 7 - Hurt Ondřej; 6 - Fulík Pavel, Hajdari Petrit; 5 - Dvořák 

Michal; 4 - Rataj Patrik, Roušar Lukáš, Rufer Daniel; 3 - Novotný Vojtěch, Vaňous Jaroslav; 2 - Urbanec 
Radek; 1 - Abt Filip, Bohunek Tomáš, Borek Rostislav, Gregor Matěj, Kubásek Michal, Müller Patrik, Stolín 
Jiří 

 

B ec h e ro v k a  B  

Třetí sezónu jsme také nastupovali v Choceňské lize. Kádr se stabilizoval a nastupovali jsme v podobných 
sestavách. Pár zápasů nám uteklo, a tím i o trochu lepší umístění 

konečná tabulka CHOML futsalu 2018/2019 
1. Polib hrocha   22 18 3  1 189 :  68   57 
2. FC Gillotina Choce ň  22 16 3  3 134 :  58   51 
3. Citroni    22 12 2  8 103 :  85   38 
4. AC Cuca Monga   22 12 1  9 103 :  96   37 
5. F.K. Řet ůvka   22 11 0 11 118 : 117   33 
6. BARba ři Vysoké Mýto  22  9 6  7  91 :  81   33 
7. FK Becherovka B   22 10 1 11  87 : 111   31 
8. P.FC Zbloudilá St řela 22 10 1 11  82 : 105   31 
9. Tisako Tisová   22  8 3 11  95 : 116   27 
10.Zanzibar Lanškroun B  22  8 0 14 107 : 116   24 
11.FC Lahev Myslivce  22  5 1 16  88 : 133   16 
12.Cheguavara Team   22  2 1 19  65 : 176    7 
 
Po skončení soutěže se ještě v sobotu 9. února sehrál závěrečný play-off turnaj. V něm jsme nastoupili hned 

v prvním čtvrtfinále, ve kterém jsme podlehli pozdějším finalistům týmu Citroni 1:4. V turnaji stejně jako 
v tabulce zvítězil tým Polib hrocha. 

střelci: 15 - Krása Martin; 14 - Kolář David, Stolín Jiří; 7 - Pilgr Aleš; 6 - Voleský Roman; 5 - Matěj Popelka, 
Motl Daniel, Vaňous Jaroslav; 4 - Kolář Daniel, Vencl Ivoš; 3- Provazník Radek; 1 - Gloser Jiří, Holínka Jan, 
Kaplan Stanislav, Štika Josef 

 

Děkujeme fandům, sponzorům, soupeřům a vůbec všem, kteří nás jakkoli podporují. 
                                                                                                      Sportu zdar! Petr Vaňous, náčelník klubu 
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA FOTBALIST Ů 
V měsíci únoru jsme zahájili zimní přípravu, ve které jsme sehráli několik přípravných 

utkání. První přátelský zápas před jarní sezónou jsme sehráli 2. března proti České 
Třebové „B“, moc se nám nepovedl. Prohráli jsme 1:5 s výkonnostně lepším týmem, který 
paradoxně hraje nižší soutěž než my, většina hráčů hrála krajský přebor mužů. 

V pátek 8. března jsme odjeli na soustředění do biatlonového střediska v Letohradě, kde 
jsme absolvovali tři tréninkové jednotky, a v sobotu od 17.00 hodin přátelský zápas 
s Brandýsem nad Orlicí. Ten jsme odehráli na umělé trávě v Letohradě. Zápas jsme opět nedotáhli k vítěznému 
konci, a nakonec prohráli 3:4 po poločase 0:4. Hráči měli v nohách tři plnohodnotné tréninkové jednotky, což 
se projevilo hlavně v prvním poločase. Soustředění splnilo to, co se od něj očekávalo, myslím, že čtyři tréninky 
plus zápas hráčům hodně daly. U podstatné většiny z nich je vidět opravdové odhodlání něco s nepříznivým 
postavením v tabulce udělat! Ještě bych chtěl, jménem celého mužstva, poděkovat kuchaři Jiřímu Kubištovi za 
jeho kuchařské umění, kterým nám i se svými pomocníky Ondrou Hanušem, Standou Sedláčkem a Martinem 
Sokolem zpříjemňoval náročný sportovní program.  

První jarní mistrovské utkání jsme sehráli v neděli 24. 3. na umělé trávě v Ústí nad Orlicí proti týmu Jiskra 
2008, a skončilo pro nás naprostým debaklem 0:5 po poločase 0:2. Přestože hra nebyla úplně špatná, a hráči se 
vydali ze všech sil, tak v těch nejstěžejnějších okamžicích jsme, jako tým, selhali. Hosté z Králík vyhráli 
zaslouženě, a my přišli o tolik potřebné tři body.      Luboš Jiroušek, trenér mužů 

K rá t c e  o  m lá d ež i  

V mládežnické kategorii máme dva týmy - starší přípravku a starší žáci. Starší přípravka sehrála na podzim 
sedm turnajů. Pětkrát jsme v turnaji zvítězili, dvakrát obsadili druhé místo. Přípravka trénuje pod vedením 
trenérů S. Sedláčka, P. Hladila a O. Bohunka. 

Starší žáci jsou po podzimu čtvrtí v okresním přeboru z celkových devíti družstev. S pěti výhrami a třemi 
porážkami máme skóre 24:21 a 14 bodů. Trenérské trio: Pokorný, Křikala a Vašátko. 

 
Jarní rozpis mužů (D = doma, V = venku) 
Ne  7.4. Sloupnice 16.00 D 
Ne  14.4. Jablonné n/Orl. 16:30 V 
Ne  21.4. Libchavy 16:00 D 
So  27.4. Semanín 16:00 V 
Ne  5.5. Janov 16:00 D 
Ne  12.5. Žichlínek 17:00 V 
Ne  19.5. Tátenice 16:00 D 
Ne  26.5. Lanškroun B 17:00 V 
Ne  2.6. Opatovec 16:00 D 
Ne  9.6. Dolní Újezd B 16:00 D 
So  15.6. Mor. Třebová B 17:00 V

Žákovské zápasy 
Ne 7.4. Jabloné n/Orl. 13:00 D 
So 13.4. Semanín 10:00 D 
So 27.4. Rudoltice 13:00 V 
Ne 5.5. Sruby 13:00 D 
So 11.5. Vraclav / Zámrsk 10:00 V 
Ne 19.5. Tátenice 13:00 D 
So 25.5. Lanškroun 10:00 V 
Ne 2.6. Luková 13:00 D 

 

V sobotu 22. 6. pořádáme Memoriál Standy Sedláčka - turnaj v malé kopané (5+1), Mandl od 9.30 
 

ZIMNÍ LYŽOVAČKA  
Letošní zima byla po dlouhé době i tady 

v Řetové a okolí bohatší na sníh. My jsme 
přesto vyrazili do Rokytnice nad Jizerou, 
která byla naším výchozím bodem pro 
všechny účastníky – lyžaře sjezdové, 
běžkaře, i pěší turistky. Jak se ukazuje i pěší 
si najdou na zimním výletě vždy svůj 
program a dokážou den příjemně strávit. 
Autobus byl zaplněn téměř do posledního 
místa, z čehož jsme měli velkou radost. 
Zúčastnilo se 47 lidí.   
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Počasí nám opět přálo, slunce svítilo, chladno bylo přiměřeně, sjezdovky upraveny, jen těch lidí díky počasí 
bylo na vlecích dost. Sjezdaři mohli využít všechny sjezdovky a vleky v údolí. I pěší si lanovkou vyjeli na 
hřeben spolu s běžkaři a díky umrzlému sněhu si klidně mohli projít část hřebenu a pokochat se krásnými 
výhledy na Sněžku, Ještěd a široké okolí. My běžkaři jsme vyrazili na hodně umrzlé hřebeny Krkonoš, ale s tím 
jsme už po minulém zájezdu tak trošku počítali. Odměnou nám byly krásné výhledy, ale dělat rekordy v délce 
ušlé trasy se nedalo. Na rozdíl od Jeseníků, Rychlebských hor nebo Orlických hor, v Krkonoších běžkaře 
opravdu nerozmazlují úpravou stop. Mazat běžky bylo koníčkem všech, kdo měl klasické běžky, ale stejně 
nejúčinnější bylo „namazat zevnitř“. O zábavu bylo postaráno vtipnými pády. Cestou jsme se mohli občerstvit, 
na to jsou Krkonoše příjemné. Někdo navštívil Vrbatovu boudu, někdo Voseckou boudu a šance byla navštívit 
i Mumlavské vodopády, ke kterým ale bylo hodně náročné v důsledku umrzlého terénu vůbec dojít. A co teprve 
cesta zpět podle dřevěného zábradlí ve výši kolen. To si mnozí odpustili. 

Úspěchem bylo, že všichni do cíle – Harachova došli v podstatě nezraněni (až na odřeniny) a měli jsme ještě 
čas si v hospůdce dát něco dobrého k snědku. Zde jsme počkali na příjezd autobusu z Rokytnice se sjezdaři 
a spolu s pěšími, kteří sem přejeli skibusem, jsme vyrazili směrem domů. 

Děkuji tímto Mirku Provazníkovi za přípravu trasy a vytipování lokality, která byla skvělá. Máme radost, že 
mezi běžkaři jsou i děti, které trasu zvládly bez obtíží a že o zimní zájezd je zájem stále větší. Tak zase příště na 
shledanou. 

za sportovní komisi Hana Šafářová 
 

VÍTEJTE NA MANDLU , VÍTEJTE U NÁS  
V osadě Mandl, ležící na jižní straně obce Řetová, jejíž je součástí téměř 180 let. Je to rozsáhlá rekreační 

oblast s více než 100 chatami, rybníkem, hřištěm, penzionem s restaurací, obklopená lesy a krásnou přírodou.  
Ve 20. letech minulého století si toto místo oblíbili trempové a Sokolové, kteří zde postavili své první 

klubovny a chatky. Vilibald Jansa v roce 1936 přidal restauraci „Na Mandlu“ s velkým sálem a hledištěm. 
Hrávalo se zde divadlo, pořádaly se zábavy, koncerty a bylo to ústřední místo, kde se scházeli „sousedé 
osadníci“. A takto se tu žije dodnes. 

A proč jméno Mandl? Protože zde rychtář Josef Jansa postavil ve 40. letech 19. století budovu bělidla 
a mandlu. Bělení plátna probíhalo za pomoci louhu a popela, následně schlo na okolních loukách a poté se 
mandlovalo. Mandl poháněla voda z rybníků. V domě se např. zachovala klenutá místnost, v níž stávaly kotle 
a kádě. V současné době je „Mandl“ kulturní památkou a zároveň rodinným domem potomků Jansových. 

A Jansovi jsou hlavou i srdcem našeho týmu. Oni, spolu s Bohunkovými, stáli na startu současné bláznivé 
skupinky lidí, kteří mají k Mandlu svůj srdečný vztah. Ať už tady máme chatu, prožili jsme zde své dětství 
anebo zde máme přátele. Kromě zakladatelů nejsme rodáky této osady, bydlíme v blízkém či dalekém okolí, ale 
vždy se s radostí dvakrát do roka sejdeme, abychom statečně bojovali za barvy naší osady. 

Připomeňme si několik nej. v naší HBK historii: 
- 32 startů, první start 9. 8. 2003 a ani jednou jsme už nevynechali 
- nejstudenější 26. zimní hry, nejstudenější a nejdeštivější 29. letní hry  
- 2x první místo, 5x druhé místo, 4x třetí místo, 20x jsme byly v první desítce, 

a ani těch 12 naddesítkových míst nás nemrzí, protože jsme si vždy užili skvělou zábavu, 
bezvadné lidi a podporu od generálního štábu a pořadatelů. 

Jaká nejzábavnější nebo nejšílenější disciplína se Vám vybaví, když se řeknou letní a zimní hry? Mužům se 
jistě moc libila ta se šlehačkou na bříšku jejich žen v Březinách. Pro nás byla např. absolutně nepochopitelná 
disciplína, kdy jsme se museli záhadně napojit, namotat a zase rozmotat v Dobrouči. V Březinách na zimních 
jsme zase přenášeli na pavouku z nití a víčku od petky vajíčka - krásná hra, obzvlášť když jste zmrzlí, a je to do 
kopce. Také soutěže ve vodě jsou plné překvapení - rybník v Březinách nebo na Mandlu, řeka Orlice na 
Kunčicích, koupaliště i hasičské nádrže. Nebo sportovní - např. střílení z luku, kdy Vám místo šípu letí k terči 
ten luk, běh na lyžích - v pěti na jedněch, přeskoky balíků slámy, plazení v pilinách, prolézání krabic a jiné. 
Nebo když v zimě sázíte ve svářecích brýlích květiny - Řetová.  

Co když se řekne průběžka? Nám se vybaví ta v Přívratě na zimních, kdy jsme si užili cestu dolů trubkou 
a rovně dlooouhou bednou. 
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A nejvíc obávaná je jistě žrací. Ještě teď se při pohledu na zelené těstoviny klepeme. Ty, co nám naservírovali 
v Dolním Újezdě budou jistě tím nejhorším, co jsme kdy jedli a ještě jako prasátka, ó. Nejlepší ale byla naopak 
v Mistrovicích, kdy jsme dostali naservírované sněhové trubičky od Jany….ách…mňam. 

V HBK disciplínách se fantazii meze nekladou, a když už není moc kde brát nebo se opakovat, sáhne se do 
dětství, přidají se absurdní pomůcky a recept na veselé hry je znovu na světě. 

I my Mandláci se těšíme na kreativní rok vymýšlení a organizování. Zda se nám to povedlo můžete posoudit 
sami, a to už 18. 5. 2019 kdy se, v rámci tzv. malých HBK, sejdeme u tělocvičny v Řetové na Memoriálu Petra 
Bohunka. Osm týmů bude soutěžit v disciplínách, které nám připomenou koníčky i práci našeho kamaráda 
Petra, který nás předčasně opustil v srpnu 2018. Přijeďte fandit a zavzpomínat na všechny, kteří už s námi 
nemohou být. 

A příští rok v únoru se sejdeme znovu v plném počtu na 56. HBK. Můžete se těšit na pět základních a tři 
finálové disciplíny (nebo radši méně?). Rozhodně Vás ale nebudeme šetřit. Vyzkoušíme Vaši šikovnost, 
postřeh, fyzičku i smysl pro humor. 

Všem, kteří se účastní, organizují, pomáhají, platí, shánějí a třeba i hlídají děti, moc a moc děkujeme, a těšíme 
se na následující 55. HBK ve Vysokém Mýtě 27. 7. 2019. 

Přejeme Vám báječně strávené Hry Bez Katastru.   Vaši „Mandláci“ 

BRUSLENÍ V ŘETOVÉ 
Na počátku byla myšlenka obnovit tradici zimních radovánek na bruslích. A bylo na co navazovat. Vždyť 

většina z nás si poprvé obula brusle tady v Řetové, kde míst s ledovou plochou bylo hned několik. Na Mandlu, 
u „Továrny“ a především vedle tělocvičny, kde se odehrávaly i hokejové zápasy. 

Nově otevřené hřiště se k tomuto účelu hned nabízelo - velká plocha s mantinely a osvětlením a nedaleký 
potok, ve kterém teklo letošní zimu i dost vody. Navíc umělý povrch, který je zde umístěn, byl vybrán 
i z důvodu možného využití pro tvorbu ledové plochy. 

A tak postupně v průběhu ledna 
začala vznikat naše parta „ledařů“. Při 
zakládání prvních vrstev ledu se náš 
spolek navýšil až na téměř 15 osob. 
Někteří z nás obětovali svůj volný čas 
i ve všední dny v brzkých ranních 
hodinách, aby byl led co nejdříve 
k dispozici především dětem. 
Svolávali jsme se přes whatsapp, bylo 
to rychlé a operativní, a informace 
o stavu ledové plochy byly 
uveřejněny na facebooku. Navíc nám 
pomohlo i několik místních firem 
s výrobou filtru pro čerpadlo 
a dodávkou dřevěných podlážek 
a koberců. Mohli jsme tak vybudovat 
alespoň malé zázemí pro přezouvání.  

Jediné, co jsme nemohli ovlivnit, bylo počasí. Mrazivé dny vydržely pouze 2 týdny, ale z vašich ohlasů to 
stálo za to. Možnost bruslení využily i děti s rodiči z okolních obcí, díky osvětlení se bruslilo až do sedmé 
hodiny večerní, kdy většinou ledaři nastoupili, upravovali a dostříkávali led. Ale i na přátelský zápas mužů 
s dětmi letos došlo. A naše škola zde měla i dvě hodiny bruslení v rámci tělocviku.  

Děkujeme Vám za Vaši hojnou účast, a v příští zimě si budeme přát jen více mrazivých dní. A snad se objeví 
i další nadšenci, kteří nám pomohou v další zimní sezóně.     Ledaři z Řetové 

 

p.s.  Za všechny zastupitele bych chtěla poděkovat všem „ledařům“, kteří se podíleli na tom, že naše hřiště 
mohlo být využito i v zimě. Ukázalo se, že nemalá investice se vyplatila a udělala radost i v třeskutých 
mrazech. Jen prosím, apelujte na své děti, ať při odchodu ze hřiště mantinely za sebou po celý rok zavírají. 
Nebudou ve větru, který panuje v našem údolí vlát, a tím nebude hrozit jejich porucha.  Hana Šafářová 
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NÁSTIN HISTORIE ŘETOVSKÉ TOVÁRNY  
Roku 1900 prodal Otto Booms svůj závod - tkalcovnu hedvábí v Hylvátech, a jeho novým majitelem se stal 

Friedrich (Bedřich) Pollak. Byl to vídeňský továrník vlastnící ještě ve Fulneku na Moravě vlnařskou tkalcovnu 
(nespojovat s rovněž vídeňskou firmou Hermann Pollack na Parníku). Historie „řetovské továrny“ se začala 
psát v roce 1907, kdy Friedrich Pollak koupil chalupu čp. 135 s velkou zahradou směrem k potoku a silnici. 
V roce 1911 tu nechal postavit jednopatrovou budovu pro ruční tkalcovnu, kde se pracovalo ještě na ručních 
stavech a vyráběly se zde hedvábné ženské šátky, jejichž výroba v první světové válce zanikla. Tady vzhledem 
k odlišným mzdám oproti Ústí vznikla v roce 1913 stávka, ale brzy skončila vyhověním požadavkům tkalců. 
Vedoucím (ředitelem) byl František Raus, a tkalcovským mistrem Josef Janáček, kteří s rodinami v chalupě 
čp. 135 bydleli. Ta se skončením výroby zůstala neobývaná a neudržovaná, a v roce 1945 byla zbourána. 

 

 
Řetovská továrna na dobové fotografii, dole vlevo je štít a střecha chalupy čp. 135 

(ex: stolní kalendář Toulky historií České Třebové a okolí 2017) 
 

Friedrich Pollak předal v roce 1938 závody svým synovcům, kteří se dohodli tak, že vlnařský ve Fulneku 
převzal Julius a tkalcovna v Hylvátech se stala majetkem Ernsta, a právě o ní bude dále řeč. Za německé 
okupace byl Pollakům jakožto Židům podnik v rámci arizace židovského majetku zabaven, a roku 1942 jej 
převzala se zpětnou platností od 1. ledna 1940 přádelna Spinnstoffwerke Arntz u. Co., jejímž většinovým 
podílníkem byl Friedrich Arntz. Ernst a Gisela Pollak zahynuli v září 1942 v Terezíně. 

Po osvobození byla výroba zahájena už koncem května 1945. Podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 
Sb. byla na podnik vyhlášena národní správa, po jejímž skončení byl znárodněný podnik dekretem ministerstva 
průmyslu ze dne 7. března 1946 se zpětnou platností k 1. lednu 1946 převeden do Spojených českých 
a moravských bavlnářských závodů, n.p. v Ústí nad Orlicí, známějších jako pozdější UTEX. 

Dnem 1. října 1948 byl hylvátský závod z UTEXu převeden do kmenového jmění n.p. MONA v Ústí nad 
Orlicí. Tento podnik se zaměřením na módní výrobu byl založen k 1. lednu 1948 a bylo v něm devět menších 
hedvábnických závodů a jako desátý byl zmíněný hylvátský, který nakonec plnil funkci základního závodu. 
Začlenění do n.p. MONA však trvalo jen tři měsíce a 31. prosince 1948 se celý podnik likvidoval, i když ještě 
v průběhu let 1949 a 1950 ředitelství n.p. UTEX řešilo některé právní otázky a závazky bývalého národního 
podniku MONA a jeho závodů. 

Dnem 1. ledna 1949 tak přešla hedvábnická tkalcovna v Hylvátech zpět do n.p. UTEX a hedvábnická výroba 
byla přeměněna na bavlnářskou, známější nakonec jako PERLA 06. Stalo se tak ke škodě zaměstnanců, neboť 
podle kolektivní smlouvy byly mzdy ve tkalcovnách hedvábí o 15 procent vyšší oproti pracujícím 
v bavlnářských závodech. 

Z neznámých důvodů došlo v dubnu 1950 k obnovení vlastnického práva pro firmu Arntz (10. 5. 1950 píše fa 
UTEX, že vlastníkem továrny v Řetové je původní fa Arntz & Co.). Po vleklých jednáních (v červnu 1951 se 
o objekt zajímala např. neznámá firma TEXTILIA z Ústí nad Orlicí), kdy byla navrhována i demolice na 
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stavební materiál, připadl objekt z rozhodnutí KNV v Pardubicích 12. května 1952 jako konfiskát čsl. státu - 
MNV v Řetové. MNV nemá možnosti řádného využití ani nedisponuje finančními prostředky na okamžitou 
adaptaci, a tak je objekt od něho vyňat z operativní správy a předán ministerstvu lehkého průmyslu v Praze, jež 
ho dnem 1. října 1952 zařadilo do n.p. PERLA Česká Třebová za účetní zůstatkovou nikoliv vyplacenou cenu 
100.000 Kčs. Perla se o pronájem zajímala již v březnu 1952, a nyní ji užívá jako skladiště, když zajistila její 
opravu - budovu po prolomení pod tíhou sněhu nově zastřešila, zasklila okna, u vchodu postavila rampu a nový 
most přes potok. 

Až později si MNV Řetová uvědomil, že na původní zahradě má místní TJ Sokol vybudováno hřiště, 
používané v zimě jako kluziště, což nakonec nebylo zapsáno, ale všemi zúčastněnými nejspíš respektováno. 
V bývalých kancelářích v přízemí byly kabiny pro hráče, z patra měl přehled hlasatel, sníh z plochy se odklízel 
do výšky za mantinely, odkud měli diváci hřiště, osvětlené řadami lamp, jako na dlani a o přestávce mezi 
třetinami si odbíhali zahřát se 
k Vrbickým. 

Hokejisté řetovské školy      > 
trenér František Novotný, rozhodčí 
Rudolf Vaňous    (autor neznámý) 

 
Co bylo pak, se můžeme jen 

dohadovat. Prodávající čp. 135, 
manželé Václav a Emilie Pávkovi, 
odjeli do Ameriky (Václav v r. 1906, 
manželka s dětmi za rok za ním), 
a protože jeho posledními obyvateli 
byli nájemníci Rausovi a Janáčkovi, 
byly po jeho zbourání pozemky 
i s továrnou připsány dodatečně 
a z neznámého důvodu k čp. 102. 
Proto než se najde věrohodnější 
vysvětlení, je možné konstatovat, že 
3. ledna 1958 přidělil místní národní 
výbor jednotnému zemědělskému 
družstvu dvě místnosti v čp. 102 pro 
kanceláře. (Radim Dušek: Řetová, 
příspěvek k dějinám obce, str. 83) 
V září 1961 koupilo JZD čp. 102 od 
rodiny Glosrovy z Ústí nad Orlicí. 
(Kronika obce II, str. 148) Čili 26. října 1961 se podle notářského zápisu o smlouvě kupní ze dne 11. 8. 1961 
vkládá vlastnické právo (k čp. 102) pro Jednotné zemědělské družstvo v Řetové, které si sem od zbourané 
chalupy čp. 135 připsanou továrnu čp. 161 muselo koupit. 

Totiž dekretem prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. a dekretem ministerstva průmyslu ze dne 7. března 1946 
byl se zpětnou platností ke dni 1. ledna 1946 zřízen národní podnik „Spojené české a moravské bavlnářské 
závody se sídlem v Ústí nad Orlicí“, do nichž byl parnický závod začleněn. Nově vzniklý podnik byl 18. září 
1948 vyhláškou ministerstva průmyslu přejmenován na UTEX, n. p. Ústí nad Orlicí. Z něho byl od 1. října 
1949 ustaven samostatný podnik PERLA, n. p. Česká Třebová (která v r. 1952 získala řetovskou továrnu). 
Samostatnost Perly však neměla dlouhého trvání, neboť již 1. dubna 1958 byla opět připojena k n. p. UTEX. 
Tento orlickoústecký podnik si však přisvojil název PERLA, který měl již zřejmě svoji nespornou hodnotu, 
českotřebovská továrna se stala pouhým závodem 02 n. p. PERLA Ústí nad Orlicí a ta „jeho“ továrnu prodala 
kupní smlouvou ze dne 18. března 1960 Jednotnému zemědělskému družstvu Řetová v ceně 25.568,- Kčs 
(za vynaložené náklady na její opravu). Továrna sloužila JZD Řetová rovněž jako skladiště, aby nakonec 
skončila zpět v soukromém vlastnictví, ale to už je jiná kapitola. 

Kromě Kroniky obce Řetová jsem čerpal Z dějin textilu – Studie a materiály, sv. 6, VÚB Ústí nad Orlicí 1984, 
z Pozemkové knihy katastrální obce Řetová, knihovní vložka č. 135 a č. 102 a listin k ní, publikace Martina Šebely 
Parnická textilní továrna, OFTIS Ústí nad Orlicí 2010 a s díky za umožnění Státnímu okresnímu archivu v Ústí nad 
Orlicí, fond MNV Řetová, fascikl Konfiskace budovy čp. 161. 

Miloslav Renčín 
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 Na malé čarodějnice a čaroděje čeká překvapení čarodějnice Elvíry  

 PŘÍVRAT 
 14.4.   Ne Ukli ďme Česko - úklid Zacharovce a Mrázovce. Sraz dobrovolníků v 9.00 u OÚ. 

30.4.    Út 
Pálení čarodějnic  za prodejnou od 17 hodin 
Na malé čarodějnice a čaroděje čeká překvapení čarodějnice Elvíry. 

11.5.   So 21. ročník Festivalu Bennewitz 
Koncert smíšených pěveckých sborů Bendl z České Třebové a Vlastimil  z Litomyšle 
sál u Coufalů od 19 hodin, vstupné dobrovolné 

1.6.   So 
O pohár krále Miroslava - soutěž mladých hasičů, Presy, prezentace od 9h 
Představení nového hasičského auta - náves 18 hodin 

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

 ŘETOVÁ 
30.4.    Út Čarodějnice na fotbalovém hřišti 
11.5.    So Hasičský výlet 

18.5.    So HBK - memoriál Petra Bohunka - hřiště u tělocvičny 
25.5.    So Pěší výlet 
26.5.    Ne vítání nových občánků Řetové 
2.6.    Ne Dětský den 

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

29.6.- 6.7. Dětský tábor 

 ŘETŮVKA 

20.4.    So Výlet na velikonoční Veselý Kopec 

30.4.    Út Pálení čarodějnic 
22.5.     St Sousedské posezení s jubilanty 
25.5.    So Sportovní sedmiboj pořádaný sokolem Řetůvka v Řetové 
1.6.    So Dětský den a farmářský den 

15.6.    So Řetůvský pedál 30. ročník tradiční akce pro všechny milovníky cyklistiky 
6.7.    So Traktoriáda – Memoriál Zdeňka Vašiny 

Přívrat - za obchodem 
30. 4. 2019 
od 17 hodin 

  Program: 

ℑ Čarodějnické úkoly 
ℑ Upálení čarodějnice 
ℑ hrají GRÝNI a spol. 

Občerstvení: 
ℑ Maso z kouřového hrnce 
ℑ Makrely 
ℑ Špekáčky 
ℑ Lektvary a elixíry všeho  druhu 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 
Ke konci roku 2018 a v prvním čtvrtletí roku 2019 se v Řetové Kateřině Beranové a Tomáši Jirečkovi narodil 

syn Josef, Denise Effenbergerové a Josefu Preislerovi se narodila dcera Vivien a Petře a Jakubovi Karlíkovým 
se narodila dcera Valerie Eva. V Přívratu se Ivetě Fraňkové a Jiřímu Krškovi narodila dcera Karolína. 

 

VÝROČÍ 
V prvním čtvrtletí roku 2019 oslavili významná jubilea tito občané: 

 
60 let paní Růžena Fišerová ze Řetové 

 paní Hana Šafářová ze Řetové 
 pan Pavel Kupka z Řetůvky 

 
65 let  pan František Šimek ze Řetové 
 paní Drahoslava Kapounová ze Řetové 
 pan Ivan Volf ze Řetové 
 paní Věra Pávková z Řetůvky 
 pan Petr Semecký z Řetůvky 
 pan Vladimír Hanuš z Řetůvky 
 pan Dušan Vybíhal z Přívratu 
 paní Hana Wacníková z Přívratu 
 paní Hana Doležalová z Přívratu 
 paní Vladimíra Langerová z Přívratu 
 
70 let paní Jaruška Kamenická ze Řetové  
- paní Jarmila Provazníková ze Řetové 
- pan Bedřich Broulík ze Řetové 
- pan Antonín Vaňous ze Řetové 
 pan Jiří Jiruška z Řetůvky 
 
75 let pan Josef Stránský ze Řetové 
 pan František Vaňous z Přívratu 
 

80 let paní Oluše Slavíková z Řetůvky 
 
81 let paní Zdeňka Venclová z Přívratu 
 paní Jarmila Bauerová ze Řetové 
 
82 let paní Alena Kletečková z Řetůvky 
 paní Miluše Pražáková ze Řetové 
 
83 let paní Ludmila Snítilá z Přívratu 
 
86 let paní Alenka Pávková z Řetůvky 
  
87 let pan Jan Novák z Řetůvky 
 
88 let paní Oluše Nováková z Řetůvky 
 pan Jindřich Šimek ze Řetové 
 
89 let paní Zdenka Kmoníčková z Přívratu 
 
91 let paní Dobroslava Sychrová z Řetůvky 
 
92 let paní Vlasta Jansová ze Řetové 
 paní Anna Gajewská z Řetůvky 
 
94 let paní Drahoslava Müllerová ze Řetové 
 
 Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

 

ÚMRTÍ 
V prvním čtvrtletí roku 2019 nás opustili pan Milan Dostál ze Řetové a pan Jiří Snítilý ze Řetůvky. 

Čest jejich památce! 
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 A  z a s e  t y  ma š ka ry  

Tradiční dostaveníčko maškary v sále U Coufalů 
proběhlo letos v sobotu 16. března. 

No, podívejte, jak vypadají! 


