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VÍTÁNÍ NOVÉHO HASIČSKÉHO AUTOMOBILU V PŘÍVRATU 
V sobotu 1. června jsme přivítali do obce nový hasičský dopravní automobil Ford. V rámci 

přivítání došlo současně i ke slavnostnímu předání automobilu našemu Sboru dobrovolných 
hasičů a to za účasti delegací sousedních sborů, 
okrsku, nebo zástupce dodavatele THT Polička. 
Bohaté občerstvení a pohostinná atmosféra (jak 
poznamenal jeden z přespolních účastníků „tak 
typická Přívratským akcím“) opět nechyběla. 

Pro pořízení automobilu jsme získali státní 
dotaci HZS ČR ve výši 450.000,- Kč, kterou 
doplnila podpora Pardubického kraje ve výši 
300.000,- Kč. Dotace tak celkově pokryly asi tři 
čtvrtiny pořizovací ceny samotného vybaveného 
vozidla. 

Při předání byli zvláště oceněni dva členové 
SDH Přívrat, Tomáš Blažek a Ondřej Voleský, kteří se svým přístupem a spoluprací s vedením 
obce nejvíce zasloužili o to, že jsme celý záměr dotáhli až do „vítězného konce“. 

Pevně věřím, že nové vozidlo bude nejen spolehlivou oporou naší zásahové jednotky, ale bude 
spolehlivě sloužit i potřebám SDH v hasičském sportu a v neposlední řadě vypomůže i při 
organizování, pro obec tak důležitých, kulturních akcí. 

Jan Stránský, starosta obce 
 

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ S  JUBILANTY V ŘETŮVCE 
Ve středu 22. května se uskutečnilo v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Řetůvce v pořadí již druhé slavnostní 
setkání občanů – jubilantů, kteří slaví narozeniny ve 
druhém čtvrtletí roku. Nechyběli ani jejich sousedé 
a přátelé z řad občanů Řetůvky, kteří přišli s nimi jejich 
jubilea oslavit. 

Všechny přítomné přivítal a k narozeninám popřál 
starosta obce, pro oslavence byly připraveny dárky, pro 
všechny přítomné drobné občerstvení. Celé setkání 
doprovázel hrou na heligonku a zpěvem pan Bencz ze 
Řetové, za to mu patří velké poděkování. 

Celé pozdní odpoledne proběhlo ve velmi přátelské 
a pohodové náladě, optimismus byl všudypřítomný, 
zkrátka s úsměvem jde všechno lépe. Ti, kteří se nemohli 
ze zdravotních důvodů oslavy zúčastnit, navštívil pan 
starosta osobně. 

Ještě jednou z celého srdce přejeme pevné zdraví a spokojenost a budeme se těšit na třetí 
setkání, které připravujeme v září.        Věra Zemanová 
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SOUTĚŽ O PERNÍKOVOU POPELNICI MÁ NOVÉ VÍT ĚZE 
Už po dvanácté soutěžily v třídění odpadů obce 

v Pardubickém kraji „O perníkovou popelnici“. 
Výsledky soutěže třídění odpadů za rok 2018 byly 
slavnostně vyhlášeny 28. 5. 2019 v golfovém 
Resortu v Dříteči, a to hned ve třech kategoriích 
podle počtu obyvatel měst a obcí.  

Soutěž obcí Pardubického kraje v třídění odpadů 
každoročně vyhlašuje Autorizovaná obalová 
společnost EKO-KOM a.s. společně s Pardubickým 
krajem. Pořadí obcí je výsledkem celoročního sběru 
tříděného odpadu, respektive množství vytříděného 
odpadu na jednoho obyvatele za celý rok 2018. 
Vítězové v hlavních kategoriích si odnesli šek na 
80 tisíc korun, druzí 45 tis. a třetí 25 tis. 

Skokanem roku je obec, která se v meziročním 
srovnání posunula o nejvíce příček v pořadí směrem vzhůru. Takový skok se tentokrát povedl 
Novým Hradům. Tato obec ležící nedaleko Vysokého Mýta, a s necelými třemi stovkami 
obyvatel poskočila o 87 míst.  

Absolutním vítězem napříč všemi kategoriemi je město Seč. Zvítězilo i ve své kategorii obcí 
a měst do 2 000 obyvatel. O rok dříve byla Seč na stříbrné příčce, letos v množství vytříděného 
odpadu porazila druhou Čeperku a třetí Jaroměřice.  

V kategorii nejmenších obcí do 300 obyvatel se objevují na předních příčkách stálice soutěže. 
Za rok 2018 „zlatou“ Perníkovou popelnici vyhrála obec Neratov, která v minulosti už získala 
i několik titulů Absolutního vítěze, následovaná obhájcem loňského druhého místa, obcí Plch, 
a třetími Přepychy. Přitom v ročníku 2017 byli neratovičtí „až“ třetí.  

Nejlepší třídiči odpadů v městech Pardubického kraje jsou v Litomyšli. Město proslulé 
mezinárodním operním festivalem Smetanova Litomyšl a zapsané v seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO předstihlo v kategorii nad 2 000 obyvatel Moravskou Třebovou, 
která se umístila na druhém místě a třetí Opatovice nad Labem.  

ELEKTROWIN v rámci zpětného odběru elektrozařízení oceňuje vítěze ve dvou kategoriích 
dle počtu obyvatel a také skokana roku. V této soutěži se hodnotí nejvyšší dosažená výtěžnost 
zpětného odběru velkých a malých domácích spotřebičů a elektrického i elektronického nářadí. 
V kategorii obcí do 2 000 obyvatel zvítězila obec Pastviny, v kategorii obcí od 2 001 obyvatel 
cenu získávají Opatovice nad Labem. Skokanem roku, tedy obcí, která zaznamenala nejvyšší 
procentuální meziroční nárůst sběru elektrozařízení, je obec Řetová. Naše obec se poprvé 
umístila na hodnoceném místě a jako odměnu obdržela i šek na 20 000,- Kč. 

Umístění obce je odrazem toho, že obyvatelé naší obce si uvědomují, že třídění odpadu je 
cesta, kterou by se měli vydat všichni. Z pořadí v jiných kategoriích je zřejmé, že rezervy 
existují a byla bych moc ráda, kdybychom se v příštím roce mohli umístit i v kategorii třídění 
plastů a papíru, kterého je v mnohých domácnostech ve směsném odpadu hodně. Do budoucna 
třídění bude mít zásadní vliv na výši poplatku za komunální odpad. V každém případě za 
umístění všem občanům děkuji, a danou odměnu obec investuje k rozšíření počtu kontejnerů na 
tříděný odpad.         Hana Šafářová 
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 
Již po páté jsme se zúčastnili této úklidové 

akce, která probíhá na mnoha místech naší 
země, u nás 14. dubna. Letos se nás sešlo 
47 (19 dětí a 28 dospělých), což je zatím nejvíce 
za celou dobu, co se této akce účastníme. Nově 
jsme uklízeli okolí přívratských rybníků 
a hřbitova. Zacharovec a Mrázovec uklízíme 
každý rok, přesto pokaždé nasbíráme 
neuvěřitelné množství odpadků a harampádí, 
které lidé dokáží vyhodit do přírody. 

Mezi nejvýznamnější úlovky se řadí - pokladna 
a sud. Odhadem jsme nasbírali asi 250kg 
odpadu. Po úklidu jsme se přesunuli do hospody 

U Coufalů, kde jsme akci zhodnotili. Dík patří všem, kteří si našli čas a pomohli uklidit naše 
okolí.              -pn- 

ÚKLID V ŘETŮVCE A JEJÍM OKOLÍ  
V rámci celostátní akce ukliďme Česko, se 

v sobotu 6. dubna sešlo několik dobrovolníků, kteří 
se rozhodli, že chtějí zatočit s nepořádkem 
v Řetůvce a jejím nejbližším okolí. Rozdělili jsme 
se na dvě skupiny, jedna se vrhla na úklid kolem 
silnice směrem na Sloupnici a druhá přímo v naší 
obci. Nakonec jsme do kontejneru odvezli 
7 plných vozíků odpadu včetně 14 pneumatik. 

Děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili, že 
věnovali svůj vlastní volný čas a pomohli při 
úklidu naší vesničky.    -pbml- 

OBECNÍ LESY V ŘETŮVCE 
Rád bych vás krátce informoval o stavu obecních lesů v Řetůvce. Obec Řetůvka vlastní asi 

32 ha lesů, převážná část jich je na svazích Hrádeckého údolí. Tak jako všechny ostatní tak 
i Řetůvské obecní lesy byly postiženy kůrovcovou kalamitou. Z tohoto důvodu se muselo 
vykácet 130 m3 dřeva. Vše je způsobeno velkým nedostatkem vody, podle posledních 
informací chybí v lesích roční úhrn srážek, to znamená více jak 600 l na m2. V současné době je 
stav lesů zatím uspokojivý, protože jsme výskyt kůrovce díky deštivému a chladnému květnu 
zatím neobjevili. 

Nejenom kůrovec, ale i silný vítr trápí lesy a letos tomu nebylo jinak. Naštěstí se nám tato 
kalamita až na malé výjimky vyhnula a v současné době se těží náhodně popadané stromy. 

Rád bych využil této příležitosti, a informoval občany Řetůvky o možnosti samovýroby, 
případně přímého prodeje dřeva z obecních lesů. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě 
nebo u p. Pavla Štantejského na tel. čísle 724 753 726. Bližší informace budou zájemcům 
sděleny osobně.           Pavel Štantejský 
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FARMÁŘSKÝ A DĚTSKÝ DEN 
Za příjemného letního počasí proběhl 1. června 2019 v Řetůvce 1. farmářský den. Svojí účastí 

nás potěšilo 10 prodejců, kteří nabízeli koření, květiny na skalku i do truhlíků, kozí sýry, 
uzeniny, sladkosti a další. Pro děti byl 
připraven skákací hrad a pro nás 
ostatní měla paní Lada Štantejská 
nachystané klobásky, uzené maso, 
sekanou a samozřejmě dostatek 
tekutin pro malé i velké návštěvníky. 
K pohodové atmosféře jistě přispěla 
pro nás známá a oblíbená kapela 
Ponny Expres ze Řetové.  

Součástí farmářského dne byl od 
14 hodin Dětský den, kterého se 
zúčastnilo 52 dětí. Připravili jsme 
okruh s deseti soutěžními zastávkami, 
kde si děti prověřily nejen chuťové a čichové buňky, ale i sportovní dovednost a zručnost, když 
si mohly například podojit dřevěnou krávu nebo střílet ,,na špačky“. Po splnění úkolů si děti 
v cíli opekly párky a jako odměnu za účast dostaly drobné dárky. 

Naším přáním bylo, aby každý, kdo k nám do údolí zavítal, prožil pohodový den. Věříme, že 
se nám to podařilo. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě farmářského dne 
i odpoledního programu pro děti.       Jana Kroulová 

DĚTSKÝ KROUŽEK MLOČEK V ŘETŮVCE 
Ve čtvrtek 9. května 2019 jsme se poprvé setkali v Řetůvské zasedací místnosti jako dětský 

kroužek Mloček. Mohou ho navštěvovat všechny místní děti ve věku od 3 do 10 let. 
Máme přihlášeno celkem 11 dětí, z toho 5 školaček a 6 školáčků. Náplň kroužku je různorodá, 

první den jsme vyráběli přání pro maminky ke 
Dni matek, dále jsme malovali včelí úly se 
včelkami, hráli jsme deskové a stolní hry, 
řádili jsme na hřišti, kde jsme si zkoušeli 
přesnost v hodu na plechovky, kroužení 
obručemi, základy líného tenisu, pétanque 
a jiné pohybové hry.  

V případě hezkého počasí budeme chodit 
ven, na procházky, učit se a pozorovat změny 
v přírodě, zpívat, celkově se snažit, aby si 
každý přišel na své, jak malí, tak velcí, holky 
i kluci. 

V tomto školním roce se scházíme každý 
čtvrtek od 16:00 do 17:30 až do 27. 6. 2019.  Pokud to bude v našich silách a možnostech, 
chtěly bychom po prázdninách pokračovat ve stejný den a stejný čas. O všem budeme včas 
informovat. 

vedoucí kroužku Lucie Vašinová a Martina Novotná 
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INFORMACE ZE ZD SLOUPNICE 
Po extrémně suchém dubnu nastal studený a deštivý květen. To byla pro naše pole záchrana. 

Porosty se tak mohly vzpamatovat a zachráněna je snad i první seč pícnin, ačkoliv ji deštivé 
počasí opozdilo. Senáže jsme zahájili 21. 5. 2019 sklizní jílku ve Zhoři.  

Úspěšně jsme zvládli první etapu jarních prací, využili jsme stejně jako vloni dva secí stroje 
pro setí jařin a do provozu jsme uvedli novou přesnou sečku na kukuřici Väderstad TEMPO 8, 
takže setí proběhlo podstatně rychleji a ve vyšší kvalitě. Tento secí stroj navazuje na loni 
pořízenou technologii STRIP-TILL. Osevní postup zahrnuje 1138 ha obilovin, 498 ha 
senážních plodin, 442 ha 
trvalých travních porostů, 
426 ha kukuřice, 386 ha 
řepky, 54 ha cukrovky a 53 ha 
brambor. 

Na začátku března jsme po 
rekonstrukci znovu otevřeli 
prodejnu řeznictví v České 
Třebové v novém grafickém 
konceptu Řezník – uzenář 
Sloupnice. 

Letošní rok je ve znamení 
dvou významných 
investičních akcí. Probíhá 
rekonstrukce budovy 
mechanizačních dílen. Do konce září 2019 se uskuteční postupně výměna oken a vrat, výměna 
světlíků, oprava střechy, rekonstrukce vytápění a nové osvětlení. Od dubna je v provozu nová 
přijímací místnost. Dne 13.5.2019 byla s mírným předstihem skrývkou zeminy zahájena 
rekonstrukce mléčné farmy na Dolní Sloupnici. V současné době probíhá vápenná stabilizace 
podloží pro stavbu dvou stájí a na přelomu měsíce bude provedena demolice bývalého kravína 
K96. 

13. května 2019 jsme se zúčastnili se čtyřmi dojnicemi národní výstavy hospodářských zvířat 
s holštýnským šampionátem v Brně, tentokrát bez umístění na stupních vítězů. 

Koncem dubna 2019 proběhla oprava technologie jímky výkrmny prasat v Dolní Sloupnici, 
s instalací opatření ke snížení zápachu. 

Koncem ledna se uskutečnilo setkání vedení družstva s nově zvolenými zástupci obcí a měst, 
v jejichž katastrech družstvo hospodaří. Mezi témata patřilo hospodaření s vodou, příprava 
výstavby D35, podpora života na vesnici, opravy polních cest. 

ZD Sloupnice zajišťuje již čtvrtým rokem ve spolupráci se základními školami vedení 
Agroenvironmentálních kroužků v rámci osvětového projektu ZS ČR „Zemědělství žije!“ 
Kroužky navštěvuje 24 dětí ze Sloupnice, Němčic a Řetové a kromě teorie, povídání 
o zemědělství, přírodě, hraní her, se děti podívaly na setí pšenice přímo na poli, navštívily 
mléčné farmy, mechanizační dílny, bioplynovou stanici, řeznictví a také den otevřených dveří 
na ISŠT ve Vysokém Mýtě. Kroužky bychom rádi otevřeli i v následujícím školním roce.  
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I náš podnik se připojil ke Dnům českého zemědělství, respektive dnů otevřených dveří 
v zemědělských podnicích napříč republikou. Smyslem a cílem této akce je veřejnosti 
představit zemědělství a tím přispět k jeho pozitivnímu vnímání, a to především jako 
zajímavého a moderního oboru a zároveň odbourat mýty, které o zemědělství kolují. 

Dopoledne 14. června mléčné farmy v Němčicích 
a Řetové navštívilo téměř 300 dětí z okolních 
základních a mateřských škol, odpoledne byla naše 
střediska otevřena pro veřejnost a v tropickém vedru 
k nám zavítalo přibližně 120 lidí. Kromě prohlídek 
stájí a bioplynové stanice zde byla připravena také 
ukázka strojů z prodejního sortimentu družstva 
a ochutnávka mléka. Z ohlasů dětí, jejich učitelů 
i veřejnosti považujeme akci za úspěšnou. Přispěla 
k tomu také prezentace programu „Zemědělství 
žije!“, kde děti zábavnou formou získají nové 

znalosti a dovednosti, které k zemědělství patří, například poznávání plodin, rostlin, různých 
činností, např. dojení a další. Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení z našeho řeznictví. 

Dne otevřených dveří se také zúčastnili krajští radní pro životní prostředí, zemědělství 
a venkov Ing. Václav Kroutil a radní 
zodpovědný za školství Ing. Bohumil Bernášek. 
Při té příležitosti projednali s vedením družstva 
otázku spolupráce se středními školami v rámci 
Pardubického kraje. 

ZD Sloupnice intenzivně spolupracuje nejen se 
zemědělskými odbornými školami, z nichž je 
nutné jmenovat zejména SZaVŠ v Lanškrouně, 
ISŠT Vysoké Mýto, SŠZT Litomyšl. Studenti 
v podniku vykonávají odbornou praxi, řešíme 
zapůjčení techniky, účast na dnech otevřených 
dveří škol i konzultace při přípravě školních 
výukových plánů. 

Musíme ale jmenovat i výbornou spolupráci s VOŠP a SPgŠ v Litomyšli, jejichž studenti již 
čtvrtým rokem vedli agroenvironmentální kroužky v rámci programu „Zemědělství žije!“, které 
družstvo zajišťuje na základních školách v rámci územní působnosti. V tomto školním roce je 
navštěvovalo 24 dětí ze Sloupnice, Němčic a Řetové a kromě teorie, povídání o zemědělství 
a přírodě, hraní her, se děti podívaly na setí pšenice přímo na poli, navštívily mléčné farmy, 
mechanizační dílny, bioplynovou stanici, řeznictví a také den otevřených dveří na ISŠT 
ve Vysokém Mýtě. 

ZD Sloupnice hospodaří na cca 2 990 ha, rostlinná výroba je  zaměřená nejen na tržní plodiny 
jako je pšenice, sladovnický ječmen nebo brambory, ale významný podíl je věnován výrobě 
krmiv pro rozsáhlou živočišnou výrobu, zejména 960 kravám holštýnského skotu 
s bioplynovou stanicí. Chov prasat poskytuje surovinu pro dceřinou firmu ŘEZNICTVÍ 
SLOUPNICE s.r.o. s řeznickou výrobou a devíti vlastními prodejnami. Družstvo se také zabývá 
prodejem a servisem zemědělské techniky. 

Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva 
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Z á k l a d n í  š k o l a  

KVĚTNOVÉ DNY JINAK  
Ve čtvrtek 2. května jsme v rámci programu Sazka olympijský víceboj společně plnili 

sportovní disciplíny – skok do dálky, běh 500 m, postoj čápa, T – běh, hluboký předklon 
a další. 

V pátek 3. května jsme vzdělávali v rámci předmětů Člověk a jeho svět a Přírodověda velmi 
zajímavě: 1. a 2. ročník měl společně s MŠ ve škole „Zážitkový stan“, kde se dozvídali spoustu 
zajímavostí z podmořského světa i o vesmíru. Starší žáci jeli na exkurzi do Planetária v Hradci 
Králové. 

Ve čtvrtek 9. května byl Den Jinak. Děti si samy zapsaly rozvrh dle vlastního zájmu. Byly jim 
nabídnuty tyto aktivity: Výroba přání pro maminky, Ekologická výchova hrou, Tvoření – lapač 
snů, Poznej svoje smysly + mandaly, Logické hry, PC – Lesníkův učeň. V každé hodině pak 
každý dělal něco jiného, s jinou skupinkou žáků, u jiného pedagoga a v jiné učebně. 

V pátek 10. května jsme ve škole vařili a připravovali zdravou svačinku – ovocné talíře, 
jednohubky, tousty, pudink. Poté jsme v rámci společného rautu vše snědli. Chtěla bych 
poděkovat paní kuchařce a panu kuchaři za výbornou spolupráci, bez které by se nám vařilo 
mnohem hůř. Po společné svačince jsme pak odešli do tělocvičny, kde proběhl florbalový 
turnaj. 

Podle ohlasu dětí byly tyto dny jiné, moc zajímavé a chtěly by je zopakovat, což nás velice 
těší. 

ŠKOLNÍ VÝLET – 6. ČERVNA – PRAHA  
Včera jsme byli v Praze a viděli jsme tam Taryho (youtuber, parkourista). Byli jsme na 

Pražském hradě, v muzeu, na Karlově mostě, u Národního muzea atd. Procestovali jsme půlku 
Prahy, ale nejvíc se mi líbilo v Muzeu smyslů. Jeli jsme vlakem a pak i metrem. Výlet se mi 
líbil, ale nejlepší byly ty „Audiny“ – byly tam různé barvy, stříbrná, černá, zlatá, bílá, červená, 
malá, velká a oranžová. Chtěla bych tam ještě jednou. Kvůli tomu, že čtvrťáci jsou nejlepší, 
navrhla bych, že by tam příští rok ve škole jeli za odměnu na Cinetubes (sraz youtuberů). 
         Amálie Asingerová, 4. ročník 

 
Do Prahy jsme jeli vlakem, cesta byla pěkná tam i zpátky. Líbilo se mi, jak jsme chodili různě 

po těch památkách, nejvíc se mi líbil Pražský hrad a Karlův most. Dobré pro mě bylo, že jsem 
jel poprvé vlakem, metrem a tramvají. Všude jsem byl poprvé a výlet to byl pěkný.   
         Šimon Macák, 4. ročník 

 
Do Prahy jsme se jeli kouknout na památky. Líbilo se mi skoro všechno, ale nejvíc, že jsme 

pomohli bezdomovým lidem, kteří měli pejsky. Ještě mi chutnala zmrzlina, já jsem si dal 
vanilkovou a byla dobrá. Byli jsme na Pražském hradě, Karlově mostě, na Václavském náměstí, 
v Muzeu smyslů. Dalším školním výletem bych chtěl jet do Prahy zase na jiná místa a pak do 
Jump parku. Jízda vlakem byla pohodlná. Tentokrát to byl hezký výlet. Ostatním, kteří se tam 
chystají, ať se tam líbí.      Vít Ducháček, 4. ročník 
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Dalš í  sp ol e čn é ne trad i čn í  a kc e,  kt eré  j s m e s i  s po le č ně  u ž i l i  

• 30. 4. uctili žáci 3., 4. a 5. ročníku památku padlých během První a Druhé světové války. 
• dopravní výchova v Ústí nad Orlicí pro 4. a 5. ročník během května 
 

  
 
• beseda o dravcích 
• sportovní dopoledne společně pro děti a žáky ze školky i školy 
• exkurze do ZD Sloupnice – tímto děkujeme organizátorům za pozvání na velmi pěkně 

připravenou akci 
• sběr papíru v základní škole – poděkování zde patří všem, kteří se do této akci zapojili 

PROJEKTY NA NAŠÍ ŠKOLE V RÁMCI EU 
V letech 2017 - 2019 jsme byli v základní i mateřské škole zapojeni do projektu EU, tzv. 

šablon pod názvem Podpora – rozvoj – rovnost. Žáci školy pak mohli navštěvovat Klub 
deskových her, Čtenářský klub, Doučování. Pedagogové se rozvíjeli v rámci aktivity Vzájemná 
spolupráce pedagogů v oblasti inkluze, čtenářské a matematické gramotnosti. Všechny tyto 
proběhlé aktivity považujeme za velmi přínosné. 

V mateřské škole díky této dotaci mohli využít chůvu pro nejmenší děti, která byla velkým 
přínosem hlavně zpočátku školního roku. Paní učitelky mohly využít v rámci projektu také 
inspirativní vzdělávání na téma ,,Předčtenářská gramotnost v MŠ“, ,,Rozvoj matematické 
gramotnosti v MŠ“ a ,,Společně – aneb jak na inkluzi“, logopedické kurzy. Poznatky z těchto 
seminářů se promítly do vzdělávací nabídky naší MŠ. 

V rámci projektu byly pořízeny do školky i školy rozvojové a vzdělávací hry, výukové 
materiály, didaktické pomůcky, knihy. 

Pro další dva školní roky jsme podali opět žádost o dotaci v rámci projektu EU, tzv. šablon II. 
Ve škole se budeme věnovat rozvíjení žáků ve Čtenářském klubu a při Doučování, dále pak pro 
žáky budou připraveny v projektové dny ve škole i mimo školu. Pedagogy z MŠ čeká další 
vzdělávání, ve školce bude v návaznosti na projekt pracovat opět chůva a pro děti budou 
připraveny projektové dny ve školce – Malá technická univerzita. Novinkou je možnost 
zapojení školní družiny, která nabídne dětem Klub deskových her a projektové dny ve ŠD – 
Malá technická univerzita.  
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INFORMACE OHLEDNĚ NOVÉHO FINANCOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH  
Z důvodu nového financování ve školství (které vejde v platnost od září 2019), využíváme 

od září možnost rozšíření pracovní doby v mateřské škole. 
 

UPOZORNĚNÍ 
Od školního roku 2019/2020 bude změna provozu mateřské školy. 

Provoz mateřské školy:  6.15 - 16.15 hodin 
 

NABÍDKA PRÁCE ŠKOLNÍKA  
Hledáme pana školníka, vhodné pro důchodce i turnusové pracovníky. 
Bližší informace na tel. čísle 602 113 182 
 
 
Krásné letní dny a pohodu během prázdnin přeji dětem, žákům, jejich rodičům, 

všem zaměstnancům školy, kterým zároveň děkuji za dobrou spolupráci, 
a čtenářům Zpravodaje.  
         Mgr. Hana Fučíková 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETOVÉ 
V neděli 26. 5. se rodiče Josefa Jirečka, Valerie Evy Karlíkové, Vivien Preislerové a Laury 

Polanslé sešli v klubovně naší tělocvičny na slavnostním přivítání svých dětí za občánky 
Řetové. Nejdříve je přivítaly děti mateřské školy se svými učitelkami, a potom za kulturní 
komisi Katka Křížová a starostka obce. 

Děti byly 
poprvé vítány 
v nové kolébce, 
kde se se svými 
rodiči a poté 
i nejbližší 
rodinou 
vyfotily. Rodiče 
obdrželi od obce 
darem 3 000,- 
Kč, děti drobné 
dárky a maminky kytičku. Rodiče se slavnostně se podepsali do Pamětní knihy naší obce. 
Pevně věřím, že se jim v Řetové bude spokojeně žít.    Hana Šafářová 

PŘÍVRATSKÁ KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH  
Přívratská knihovna o prázdninách bude otevřena: 
ČERVENEC 3. 7., 17. 7., 31. 7.   17,30 - 18,30 
SRPEN           14. 8., 21. 8.   17,30 - 18,30  
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K u l t u r a  

KONCERT BENNEWITZ FESTIVALU  
Jak bývá v posledních letech zvykem, závěrečný koncert již XXI. ročníku hudebního 

Festivalu Bennewitz hostí Přívrat. A bylo tomu tak i letos.  
Druhou květnovou sobotu patřil 

Přívratský sál smíšenému 
pěveckému sboru BENDL 
z České Třebové a jeho hostu, 
smíšenému pěveckému sboru 
Vlastimil z Litomyšle. Jejich 
sbormistři Josef Menšík a Martin 
Profous, dokázali své sbory 
„vybičovat“ ke skvělým 
výkonům, a závěrečné společné 
vystoupení, kdy oba sbory 
zazpívaly společně „Proč bychom 
se netěšili" ze Smetanovy Prodané 
nevěsty, jen podtrhl vynikající 
atmosféru a kvalitu celého večera. 

Jan Stránský, starosta obce 

DOVEDA V ŘETOVÉ 
Po dlouhé době se v Řetové v kinosálu hrálo divadlo. Podařilo se nám najít společně termín 

pro vystoupení a tak divadelní spolek Doveda ze Sloupnice k nám přijel hrát autorský kabaret 
„Český děják“ v pátek 29. 3. 2018. O tom, že to bude vydařené představení, nebylo pochyb, 
protože spolek zvítězil se svým kabaretem na národní přehlídce venkovských divadelních 
souborů, která se v říjnu 2018 uskutečnila ve Vysokém nad Jizerou. Divadelní soubor si 
vysloužil i nominaci na festival amatérského divadla Jiráskův Hronov. Kvalitu divadla nejlépe 
vystihl v recenzi na představení za odbornou porotu Jaroslav Kodeš: 

Usedám do hlediště vyzbrojen programem, ze kterého se dozvídám, že budu svědkem 
autorského kabaretu. Ano, dostane se mi i poučení, cože to ten kabaret, jako divadelní žánr, 
vlastně je. A také, že představení vzniklo letmým výběrem dějinných událostí a významných 
osobností, které posloužily jako základ pro skeče, gagy, písničky a drobné vtípky. Trochu 
didaktické na intelektuála, kterého baví šťourat se v postmoderních traumatech jednadvacátého 
století. Ale budiž, říkám si, špetku pokleslé zábavy, utírání nosu židlí, šedesát minut vydržíš. 
Trochu mě sice v názoru zviklá curriculum vitae renezančního světoobčana Gary Edwardse, 
jakožto režiséra představení, ale vzápětí se ve svém negativním postoji utvrdím myšlenkou: 
„Co nám tady ti Američané mají co fušovat do českého ochotnického divadla, notabene ještě do 
toho venkovského.“ Malovaná opona jde vzhůru a na scénu přichází elegantní dáma, aby trochu 
sonorně škrobeným hlasem oznámila, co uvidíme, a už i nastupuje mládežnická kapela, tedy 
fragment kapely v počtu dvou dívek. Chápu, venkovský kabaret nemůže disponovat 
vícečlenným ansámblem, jak by se na řádný kabaretní orchestr slušelo. Diva z úvodu odchází, 
duo girls dává první takty představení. Hm, slečna za bicími je nejen hezká, jak mi šeptá 
nejmenovaný kolega, ale hraje s chutí a dobře. A druhá stejně tak. Dorazili pěvci.  
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Včas, a včas i nastoupili. Chválím, sice ta frontální aranž není nic nového, zato zpěv je 
přiměřeně amatérsky spontánní. Tak dobře, nezačíná to špatně, ale ještě jste mě, holenkové, 
nedostali. Ukažte mi ten fór, který mě zvedne ze sedačky a udrží mě tam alespoň půl minuty. 
Co?! Neboť, přátelé, má suchopárná nátura se v hledišti jen tak snadno nahlas nerozesměje. A 
pak ten gag přišel. Ne, vlastně ještě ne, to až napodruhé. Hned jsem pochopil, že učitelka chce, 
abychom v hledišti povstali jako žáci na začátku vyučovací hodiny. Nemám rád, když se mnou 
v hledišti někdo manipuluje, ale replika: „Já mám dost času,“ tak ta mě už dostala a já vstal. 
Stejně tak i učitelčina přehnaná dikce, kterou udržela až na malé výjimky po celé představení.  
A pak to už šlo ráz naráz. Pravěk, ve kterém se lámou Svatoplukovy pruty, osidlování našeho 
území Slovany s písní na rtech: „My jsme dobří, milí, hodní …“, a nebráníme se Hunům, 
Němcům, Rusům. Libuše podvodně věštící z karet, věrozvěsti jako rapeři, přinášející něco 
nového, a tak dále, atd. Asi na dvacet komických skečů, hudebních čísel či satirických scének. 
A já se bavil. Skvostně. Občas i ten hlasitý smích mi unikl. Proč tomu tak bylo? Protože jsem 
byl svědkem velmi chytrého kreativního představení. Jeho humor je inteligentní, laskavý a 
nepodbízivý. Inscenátoři nejdou prvoplánově po politické satiře, ale přesto je v představení 
jejich politický názor znát. Využívají důsledně divadelní zkratky, náznaku, překvapivé pointy a 
snad nakonec i ten orchestr na jevišti byl. Nebo ne? Nabyl jsem dojmu, že každý v souboru na 
něco hraje. Dlouho mi v paměti utkví nástup Habsburků na český trůn traktovaný jako kvintet 
invalidních hlodavců hrajících country, nejraději na basu. Nebo scénka o rozdělení republiky v 
roce 1993 udělaná jako souboj mezi boxerem Mečiarem a šlohperem Klausem. Výborný 
Václav a bratr Boleslav, Karel čtvrtý a jeho předvolební projev o tom, co vybuduje, včetně 
báječného kouzelnického čísla s koulí. Však otec vlasti asi musel být kouzelník, když v 
rozprodané zemi tolik dokázal. A nakonec krásně pojednaná píseň na motivy Modlitby pro 
Martu. Paní učitelko, krásně, stručně a s humorem jste nás provedla po některých notoricky 
známých dějinných okamžicích od mýtů až po Nagano. Jen mi napadá, bude se smát i divák, 
který ty historické souvislosti nezná? (konec citátu) 

S touto recenzí nelze než souhlasit a plně vystihuje dané představení. Musím konstatovat, že 
i naplněný řetovský kinosál se ohromně bavil, šlo o humor milý, jaký jsme už dlouho neviděli. 
Opravdu kdo nepřišel, může litovat. Ale budeme se i v budoucnosti snažit do naší obce pozvat 
další ochotnická divadla. Sloupeňáci nám dokázali, že ochotnická divadla mohou skvěle 
pobavit mnohdy lépe než profesionálové, protože dělají divadlo srdcem. Tak příště zase na 
viděnou.           Hana Šafářová 

 

ČARODĚJNICE NA MANDLU  
V Řetové už počtvrté „sousedi“ ve spolupráci s fotbalovým oddílem uspořádali pálení 
čarodějnic jako odpoledne a večer  plný soutěží a zábavy. Velkým lákadlem byla lanová dráha 
a spousta her. Pro děti i dospělé byly na opékání špekáčky a jako zákusek hadi, které si nad 
ohněm už každý musel opéct sám.  

Podvečer a večer za zvuku trampské hudby a zpěvu nám uběhl rychle. Účast dětí i dospělých 
Řetováků byla hojná, počasí přálo a tak se lidé rozcházeli až v pozdních večerních hodinách. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a obsluze všech hladových a žíznivých účastníků 
Filipojakubské noci.         Hana Šafářová 
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC V PŘÍVRATU 
Třicátého dubna areál za obchodem zaplavila 

vůně grilovaných makrel a masa z kouřového 
hrnce. Pro děti byly připraveny soutěže. Mohly si 
vyzkoušet hod pařátem, let na koštěti nebo 
například čarodějný flus. Letošní novinkou bylo 
předtančení přívratských čarodějnic. V pozdějších 
hodinách se k čarodějnicím přidali i ostatním 
a tančilo se, k čemuž nám táborákové písně hrála 
skupina Grýni z České Třebové. Děkujeme všem 
za účast a pěkně strávený večer. 

Miroslavova země 

ČARODĚJNICE V ŘETŮVCE 
Jako každý rok proběhlo 30. dubna tradiční 

pálení čarodějnic na kopci v Řetůvce. Protože 
bylo celé týdny velké sucho, tak jsme se 
trochu strachovali, jestli nebudeme muset 
zrušit zapalování velké hranice. Ale vydatný 
déšť těsně před akcí vše zachránil a velká 
hranice vzplála.  

Za pěkný večer strávený s přáteli a sousedy 
musíme poděkovat našim hasičům, kteří vše 
perfektně připravili a starali se o obsluhu 
všech hladových a žíznivých. Jejich servis 
byl jako vždy skvělý. Děkujeme! -pbml- 

DEN DĚTÍ V ŘETOVÉ 
Letošní dětský den v Řetové se konal první 
červnovou neděli a počasí slibovalo opálit 
tváře všem účastníkům. Úderem čtrnácté 
hodiny se začaly scházet děti z Řetové 
v Pinguin parku v Přívratu. Čekalo je 
odpoledne plné prolízek, trampolín, šlapacích 
autíček, kdo chtěl, mohl vyzkoušet střelbu 
z luku na terč nebo se utkat v nemilosrdné 
vodní bitvě a zkropit protivníka ledovou 
sprškou z vodní pistole. Ti co mají rádi 
adrenalin, mohli zkusit svoji odvahu na 

rychlých strojích vytažených vlekem a vydat se dolů po sjezdovce vysekanými uličkami 
klikatícími se v trávě. Děti mohly využít příležitost a vyrobit si malý dárek v podobě lapače 
snů. Na každého z účastníků bylo pamatováno s malým občerstvením. Věříme, že se dětský den 
podařil a že vykouzlil úsměv na tvářích těch nejmenších.    Libor Šimek 

  



ZPRAVODAJ   2  /  2019 

- 14 - 

S p o r t  

ZÁZRAK SE NEKONAL  
V sobotu 15. června skončila fotbalová sezóna. Smutné loučení s krajskou I.B třídou proběhlo 

symbolicky na hřišti, kde jsme před šesti lety do této soutěže vstoupili. Ale již nějakou dobu 
bylo zřejmé, že sen o záchraně je ztracený. Po velmi špatných výkonech v podzimní části 
soutěže se tým usadil na posledním místě tabulky. Na jaře jsme se zlepšili herně, ale stále nám 
nefungoval útok a střílení branek i ze stoprocentních šancí. A to znamenalo jasný sestup.  

Věříme, že v okresním přeboru v nové sezóně všem fanouškům, kteří nezanevřeli na náš 
fotbal, budeme dělat větší radost a budeme atakovat nejvyšší příčky tabulky. 
konečná tabulka I. krajské B třídy mužů skupiny B 

1. Sokol Tatenice 26 20 4 2 70:29 67 
2. FC Jiskra 2008 26 17 2 7 76:50 54 
3. TJ Semanín 26 16 4 6 58:34 53 
4. Jablonné nad Orlicí 26 14 3 9 45:31 45 
5. Lanškroun B 26 11 5 10 63:57 41 
6. Sokol Pomezí 26 11 4 11 48:49 40 
7. Moravská Třebová B 26 12 2 12 47:49 39 
8. Sokol Dolní Újezd B 26 10 4 12 57:56 37 
9. Sokol Opatovec 26 9 5 12 41:54 35 
10. Sokol Libchavy 26 10 2 14 75:62 34 
11. SK Sloupnice 26 8 7 11 40:44 34 
12. Žichlínek 26 8 5 13 47:66 30 
13. Sokol Janov 26 6 6 14 52:66 26 
14. Sokol Řetová 26 2 3 21 24:96 11 
Střelci branek: 6 - Radoslav Müller, 3 - Filip Vašina, Petr Flídr; 2 - Martin Jiroušek, Miroslav 

Maier, Tomáš Bohunek, Jan Holínka, Alois Šimek, Kristian Berky; 1 - Stanislav Sedláček, 
Roman Voleský, Tomáš Bače, Denys Nikieienko 

mládež  

Starší přípravku trénuje Stanislav Sedláček a Tomáš Červinka a ve středu chodí ty nejmenší 
trénovat Martina Páclová. Na jaře odehrála starší přípravka 7 turnajů. Ve všech zápasech 
vyhrála a mnohdy i s velikou brankovou převahou. Nejlepšími střelci byli: Novotný M. 30 
branek, Kaplan O. 21 branek, Nástraha P. 17 branek, Pácl T. 16 branek, Pávek J. 15 branek, 
Ducháček M. 12 branek, Sedláček S. a Kroul F. 11 branek. Z Pácla se vyklubal velmi šikovný 
brankář. Do příští sezóny jsme přihlásili starší žáky a starší přípravku do okresních soutěží. 
konečná tabulka OP starších žáků 
1. TJ Lanškroun 16 12 3 1 46:16 41 
2. Sokol Sruby 16 11 2 3 48:26 35 
3. Jablonné nad Orlicí 16  9 2 5 47:23 31 
4. Sokol Vraclav 16  7 3 6 25:30 26 
5. Sokol Řetová 16  7 2 7 42:44 25 
6. Sokol Rudoltice 16  6 2 8 39:42 20 
7. TJ Luková 16  6 1 9 28:28 19 
8. TJ Semanín 16  3 1 12 21:53 11 
9. Sokol Tatenice 16  2 2 12 19:53   8  
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Mem ori ál  S tani sl ava  Sedl áč ka  

V sobotu 22. června se odehrál již tradiční Memoriál Stanislava Sedláčka. Tento ročník byl 
jiný v tom, že se k bývalému vedoucímu mužstva a místopředsedovi fotbalového oddílu 
Stanislavu Sedláčkovi, na jehož počest se memoriál pořádá, přidal předseda oddílu Petr 
Bohunek, a tak i jemu tímto turnajem byla vzdána pocta. Za Stanislava Sedláčka tradičně 
nastoupili rodinní příslušníci pod názvem Standa team, a pro rodinné příslušníky Petra 
Bohunka, kteří nastoupili pod názvem Mistr team, to byla letos premiéra. 

Počasí nám přálo a turnaj se vydařil. Děkujeme všem hráčům za jejich účast. Rozhodčím 
p. Vejdovi a p. Křikalovi za jejich výkon. Budeme se těšit na další ročník tohoto memoriálu.  

Pořadí týmů: 1. VÚB, 2. Řetová, 3. Standa team, 4. Pobřeží kocoviny, 5. TMS Slovan 
Pardubice, 6. Mistr team       Standa Sedláček ml. 

MEMORIÁL PETRA BOHUNKA  
Začal krásný sobotní den 18. května, a na hřišti u sokolovny probíhají poslední přípravy před 

začátkem Memoriálu Petra Bohunka. Pořadatelé očekávají příjezd sedmi soutěžních týmů 
a doufají v bohatou diváckou účast.  

Ve 13:30 byl 
memoriál slavnostně 
zahájen, a o pár 
desítek minut může 
začít první soutěž. 
Po vzoru šikovného 
zedníka má družstvo 
za úkol za pomoci 
pevného materiálu 
různých velikostí 
postavit zeď. Během 
si ale musí obstarat 
spojovací materiál. 
Druhá soutěž 
potrápila týmům 
hlavičky. Skládání hlavolamů nebylo tak jednoznačné, jak si mnozí představovali. Třetí soutěž 
již začala hezky míchat pořadím a byla hlavně o šikovnosti. Prověřila zručnost při otevření 
lahváče zednickou lžící – pro muže jistě hravá věc, ale vyzkoušejte si to na čas a bez zranění. 
Po otevření a vypití bylo třeba doběhnout pro písek a na zednické lžíci ho na 2 metry hodit na 
cíl. Čtvrtá soutěž nám připomněla jeden z Petrových koníčků. Kombinace fotbalu a hokeje 
v této štafetové hře ukázala na hravost a trpělivost. Proběhnout s míčem slalom a třikrát ho 
poslat do branky, však nakonec tak jednoduché nebylo. Míč stále utíkal, kam neměl. U páté 
disciplíny jsme se přenesli na automobilové závodiště. K dispozici byly čtyři pneumatiky, 
podlážka, dvě tyče, helma a volant. Čtyři mechanici měli za úkol postavit čtyřkolku, přivolat 
řidiče, a pak hurá přes překážky do cíle. Zde rozhodovala hlavně rychlost. Šestou hrou bývá 
tzv. průběžka, to znamená, že týmy mají na její splnění čas po celou dobu konání první části 
her. Úkolem bylo kopnutím dopravit tři míče různých velikostí do otvorů různých velikostí � 

Bylo lehce po čtvrté hodině, a týmy za sebou měli první část her. Byl čas na oddech, 
občerstvení i diskuze o tom, co se komu povedlo, líbilo nebo naopak. Zatímco pořadatelé 
počítali průběžné výsledky a připravovali se na finálovou část. Čekali nás totiž poslední tři 
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soutěže. Hned první finálová přinesla soutěžícím překvapení. Kapitáni si totiž pro tuto soutěž 
tým losovali. Takže závodil „každý za sebe a všichni za jednoho“. Smyslem této hry bylo 
házení kroužků na vztyčenou tyč. A tato hra přinesla body i těm, kterým se dosud méně dařilo. 
Už nebylo nic jisté a soutěžící mířili k oblíbené disciplíně – tzv. žrací. Už samotný název vám 
jistě prozradí, co je čekalo. Na čas sníst výborné domácí škvarky a zapít je podmáslím. Po této 
maličkaté svačince se ale už už spěchalo na poslední disciplínu. Opět bylo potřeba spoustu 
šikovnosti a hravosti. Na startu bylo připraveno osm trubek různé délky, tloušťky i tvaru. A již 
jen stačilo dopravit tímto vedením vodu z jedné nádoby do druhé a užít si naplno poslední hru. 

Sluníčko již zapadalo, vítr se uklidnil a všechny týmy stály v pozoru u vyhlášení výsledků. 
Pro všechny soutěžící bylo připraveno poděkování a malá odměna.  

Po celý den toto dění sledovala fotografka, tematickou hudbou provázel DJ, slovem Martin 
a Jakub, o výborné občerstvení se nám postaral zkušený tým, a dění na hřišti svou přítomností 
povzbuzovalo pár desítek diváků.  

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a organizaci ze srdce děkujeme. Byla 
to nádherná pocta našemu kamarádovi, a zároveň úžasně strávené odpoledne. Těšíme se na 
viděnou příští rok.      Organizační tým 

MÍČOVÝ VÍCEBOJ  
Sokol Řetůvka uspořádal 25. května na 

krásném novém hřišti a v tělocvičně 
v Řetové již druhý ročník míčového 
víceboje. Klání se zúčastnilo 7 tříčlenných 
družstev. Soutěžilo se v líném tenise, 
stolním tenise, hodu na koš, volejbale, 
fotbale a nohejbale. Sporty doplnila 
i disciplína pití piva na „ex“, která byla 
ušitá na míru těm, co neholdují pouze 
sportu. 

Počasí vyšlo a všichni sportovci si akci 
náramně užili. Schopní organizátoři sehnali štědré sponzory a každý tým dostal hodnotné ceny. 
Na prvním místě se umístil tým Tokyo (Jiří Meduna, Tomáš Asinger, Filip Vašina), na druhém 
místě skončil tým KUKOČI (Jiří, Kubišta, Tomáš Červinka a Radim Kotyza) a třetí byl tým 
Staří dobráci (Ondřej Hanuš, Jiří Gloser, Lukáš Bače) 

Za všechny zúčastněné bych chtěl poděkovat organizátorům a těm, kteří dělali celý den servis 
všem závodníkům. Již nyní se těším na příští ročník této vydařené akce.    -pbml- 

ZALOŽENÍ ŠACHOVÉHO ODDÍLU V ŘETŮVCE 
Vážení příznivci královské hry. V Řetůvce zakládáme 

šachový oddíl a rádi přivítáme mezi sebe profesionální 
hráče / hráčky šachu, nadšené amatéry / amatérky i úplné 
začátečníky / začátečnice. Přijďte mezi nás! 

Pro další informace kontaktujte: 
Lubomír Švéda, Řetůvka 128 
mobil: 777 746 288, e-mail: lubano.b@seznam.cz 
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SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ O POHÁR KRÁLE MIROSLAVA  
Sbor dobrovolných hasičů v Přívratu pořádal dne 1. června 2019 v areálu na Presích již desátý 

ročník hasičské soutěže „O pohár krále Miroslava“. Tato soutěž je zařazena do seriálu 
Orlickoústecké ligy mladých hasičů. O nejrychlejší požární útok ve dvou věkových kategoriích 
bojovalo 16 mladších a 16 starších žákovských družstev. Bez ohledu na věk měla všechna 
družstva stejný cíl, a to v co nejrychlejším čase sestříknout dva terče. 

Počasí nám přálo, proto i účast fanoušků, na které čekalo bohaté občerstvení, byla hojná. 
Věříme, že všichni soutěžící byli spokojeni. Celý den se vydařil, za což bychom chtěli 
poděkovat všem sponzorům a příznivcům, kteří nám soutěž pomohli připravit a budeme se těšit 
v příštím roce. Výsledky 

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

za SDH Přívrat Milan Vaňous 
 

VELIKONOČNÍ VÝLET 
Při prvních pracovních 

schůzkách zastupitelů jsme 
přemýšleli čím obohatit 
společenské dění v Řetůvce 
a čím oslovit všechny věkové 
kategorie. Napadlo nás, že 
oživíme tradici společných 
výletů. 

Podařila se nám obsadit 
všechna místa v autobuse, 
a v sobotu 20. dubna jsme 
v ranních hodinách vyrazili 
směr hrad Svojanov. Zde 
probíhaly jarní slavnosti 
spojené s malým jarmarkem. 
Někteří zvolili prohlídku, jiní 

zůstali na nádvoří, kde jsme shlédli ukázky dobových tanců, zbraní a pobavili nás kejklíři. 
Mnozí se stali součástí programu. 

Dalším cílem byl skanzen na Veselém kopci. V chaloupkách jsme mohli vidět ukázky starých 
řemesel, nejrůznější techniky zdobení kraslic, velikonoční pečení. I tady nás čekal tradiční 
jarmark. Zdejší řemeslníci a výrobci jsou opravdu velmi šikovní a každý z nás si nějakou tu 
drobnost odvážel. 

V podvečer jsme se vrátili domů a z pozitivních ohlasů víme, že lidé byli spokojeni. Pro nás je 
to motivací pokračovat a vymyslet, kam se příště znovu společně vydáme.   

Lenka Vítková  
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VÝLET SDH ŘETOVÁ 
Letos jsme s tradičním jarním výletem, který se konal 11. 5. 2019, zavítali na Vysočinu. 

Nejprve jsme se projeli vyhlídkovou lodí po nejhlubší přehradě Dalešice. Prohlédli jsme si 
okolí a poslechli odborný výklad pana kapitána. Po té jsme se lehkou pěší túrou přesunuli 
přímo na přehradu Dalešice, odkud se nám naskytl nádherný pohled na vlastní vodní dílo i na 
okolí. 

Kolem poledne jsme přejeli jen několik kilometrů dál do obce Dalešice. Zde jsme rozděleni na 
dvě skupinky absolvovali prohlídku pivovaru i s ochutnávkou, kde se natáčel známý český film 
Postřižiny. Pochutnali jsme si nejen na výtečném domácím pivu, ale i na rozmanitých druzích 
guláše. 

Posilněni jsme vyrazili na zpáteční cestu, na které jsme měli připraveny ještě dvě zastávky. 
Nejprve jsme si prohlédli zámek Náměšť nad Oslavou, jeho park a okolí. Po té následovala 
třešnička na závěr. V obci Drásov jsme zastavili, abychom se pokochali zahradní železnicí. 
Penzionovaný právník pan Jobánek nám předvedl svůj celoživotní koníček - domácí 
úzkorozchodnou železnici. Renovuje, sbírá a zprovozňuje repliky vagónků, jejichž historie sahá 
až do počátku 20. století. Vychutnali jsme si historickou jízdu po trati dlouhé cca 500 m se 
sedumnácti výhybkami. Elán a nadšení pana Jobánka nás velmi oslnilo. 

Plni dojmů jsme nasedli do autobusu a spokojeně odjeli domů. Výlet byl velmi vydařený, také 
počasí nám přálo. Jsme rádi za bohatou účast, a doufáme ve vaši přízeň i nadále. Třeba již na 
tradiční pouti.       Jana Kazdová 

VÝLET OKOLÍM VÍRU 
V sobotu 25. 5. 2019 se plný autobus turistů ze Řetové vydal na pěší výlet okolím Vírské 

přehrady. Odjíždělo se v 8 hodin od obecního úřadu a autobus nás dovezl až k rozhledně 
Karasín. Počasí bylo příjemné, a tak jsme měli možnost pokochat se výhledy na jarní krajinu. 
Na rozhledně většina nepohrdla občerstvením, kterého na trase tentokrát mnoho nebylo. 

Potom jsme vyrazili údolím řeky Svratky do obce Vír, kde většina využila možnost 
občerstvení, protože se už schylovalo k poledni. Po občerstvení jsme šli ke zřícenině hradu 
Zubštejn, kde se neočekávaně naskytla možnost koupit nějaké to pivko. Pod zříceninou v obci 
Pivonice na některé počkal autobus, protože jsme všichni měli v nohách 12 kilometrů.  

Zdatnější ještě nečekaně kopcovitou cestou podél říčky Bystřice vyrazili do Bystřice nad 
Perštejnem, kde na náměstí marně hledali otevřenou restauraci na zasloužené občerstvení. 
Většina pak nepohrdla výbornou zmrzlinou. Jiní navštívili market s jediným cílem - 
nejnutnějším doplněním kalorií. Pak jsme došli k autobusu, kde na nás zbylí turisté čekali. 
V autobusu proběhlo hodnocení, a v Řetové už každý spěchal domů nebo do hospůdky U čápa, 
aby fandili našim hokejistům v zápase s Kanadou na mistrovství světa. 

A co na závěr dodat? Doufám, že se s většinou účastníků sejdeme na cyklo výletě v neděli 
8. 9., který letos bude začínat v Krucemburku, a kolem rybníku Řeka a vodní nádrže Dářko 
dojedeme do Přibyslavi. Cestou budeme moci navštívit zahradní železnici Polnička, kde se děti 
mohou pokochat, svézt vláčkem, oddechnout a občerstvit se ve vagónu salon expresu. Závěr 
cyklojízdy bude ze Sázavy 9 km po cyklostezce vybudované na bývalé železniční trati do 
Přibyslavi. Základní délka cca 45 km je pohodově zvládnutelná i pro děti, individuálně si ji 
může každý prodloužit. 

V případě volného místa v autobusu se mohou zúčastnit i pěší, autobus tomu bude 
přizpůsoben. Přednost mají Řetováci.   za sportovní komisi Hana Šafářová 



ZPRAVODAJ   2  /  2019 

- 19 -  

NA MANDLU NEBO V  MANDLI? 
V minulém Zpravodaji č. 1/2019 vyšel článek „Vítejte na Mandlu, vítejte u nás“ jako 

připomenutí a pozvánka na Hry bez katastru a položme si otázku, který název by měl být 
správný. Obojí se týká chatové osady Mandl, původ pojmenování místa je od plátenického 
mandlu v čp. 137, poháněného vodním kolem. 

Při určování rodu některých místních jmen zakončených v 1. pádu mimo jiných na „-l“ 
vznikají pochybnosti, neboť tato jména mohou podle svého zakončení teoreticky patřit jak 
k jménům rodu mužského, tak ke jménům ženským. Kategorie rodu těchto jmen neplyne 
jednoznačně z jejich zakončení, ale vyplývá z tradice a historických faktů jazyka. Změna 
gramatického rodu neproběhla pouze v nářečí („ta“ osada Mandl, možná spolupůsobením plodu 
„ta“ mandle, či „ta“ hospoda), ale i v jazyce spisovném, a přestože pro rodové zařazení není 
kritérium formální a pochopitelně ani významové, lze konstatovat, že patří dnes ve spisovném 
jazyce k rodu ženskému a (zakončená na souhlásku) skloňují se podle vzoru „píseň“, 2. pád 
mají tedy (do) Mandle a 6. pád v Mandli (nebo „na“ Mandli). 

Oproti tomu v minulosti se předložka „na“ spojovala s těmi jmény osad, které ležely výše než 
sousední osady, a také se jmény osad, které ležely hlavně na horních tocích řek nebo potoků 
(mandlovský potůček), třebaže se toto pravidlo neuplatňovalo vždy důsledně. Jako maskulina 
(kategorie mužského rodu vyjadřovaná u jmen pomocí koncovek) se tedy chovají místní jména 
zřetelně související se jmény obecnými rodu mužského („ten“ mandl) a většina jmen 
zakončených na „-l“ (vzor hrad), tedy na Mandlu (nebo „v“ Mandlu). 

Jak vidno, jazykověda řešení nediktuje a oba tvary jsou správné, i když užití předložky „na“ je 
spíše povahy úzce místní a lze k němu do jisté míry přihlížet, zatím co spojení s předložkou „v“ 
mají charakter více celonárodní, všestranný. 
 

 
< Hospoda Mandl už jen pro 
pamětníky 

 
 
Poznámka: Tak trochu 

podobně na tom jsou 
i v sousední Sloupnici. 
Přídavné jméno 
sloupnický je utvořené 
pravidelně a tedy 
jazykovědně správně. 
Naproti tomu hovorově 
užívané sloupenský je 
utvořené ze základu 
Sloupno, z místního 
jména Sloupnice by 
přídavné jméno 

analogicky mělo znít sloupnicenský. Jenže nařídit dodržování spisovné terminologie není 
prakticky proveditelné a přirozenou mluvu nezbývá než tolerovat. (Martin Škeřík, Jak nám pusa 
narostla, in: Sloupnický PELMEL prosinec 2014, str. 15) 
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A c o jm éno Pr esy?  

A co samotné jméno Presy znamená je také ne zrovna jasné. Poprvé se vyskytuje u historika 
Litomyšle Františka Jelínka, že 
„darowal král Wáclaw kostelu 
nassemu (litomyšlskému roku 
1390) les jménem Napresy tím 
aumyslem, aby kanownici za 
jeho a manželky jeho králowny 
Žofie rodiče při hlawnim oltáři 
kostela kathedrálniho Marie 
Panny každodenně ranni mssi 
swatau zpiwanou o Panně 
Maryi slaužili“. Kupodivu 
mezi „Pomístními jmény 
v Čechách“ nejsou Presy 
uvedeny, rovněž ani jako 
místní jméno obce jižně od 
Chrudimi u Profouse. Ten ale 
o (10.) Břežanech, Pressern má 
za to, že se i zvukově podobá 
staršímu jménu českému 
a možno míti za to, že české jméno, ale jiného významu, bylo přejato do němčiny a bylo 
smyslem a pak i tvarem spojeno s obecným jménem Presser, lisovač. Takže až novodobá 
encyklopedie nás nenechává na pochybách, že se jedná o území při silnici z Chrudimi do 
Slatiňan za Vlčí horou, jejíž název je znám od 16. století a pochází od starých viničních presů 
(lisů), které se používaly na vinicích na svazích Vlčí hory. Větší vinice měly presy vlastní, 
kromě nich však existovaly presy veřejné, které byly pronajímány. O přítomnosti presů svědčí 
dodnes používaný místní název Presy, či názvy již zaniklých hostinců (Pres, Prese), které stály 
v místě dřívějších vinic. Jenže vinice, a tady? 

Teprve vševědoucí Internet mi dal jasnou odpověď. Presy byly 
a jsou prostě present, pozornost. Obyčejný čuček, zapuštěné 
tlačítko, které se vopchá do konektoru pro sluchátka, abyste si 
zbytečně nezapatlali obrazovku dotykového displeje, třeba při 
focení. Nehledě na to, že stisknout tlačítko je přirozenější 
a pohodlnější. A proč dvě S? Dost možná proto, aby se přívratští 

nemohli dožadovat podílu na obchodním názvu. 
Miloslav Renčín 

 
Kdo by si chtěl ověřit mnou napsané, má možnost na: 
Polívková Alena: Naše místní jména (a jak jich užívat), ACADEMIA Praha 1985, str. 25-27, 39/40, 
Jelínek František: Historie města Litomyšle díl I., Litomyšl 1838, str. 207, 
Olivová-Nezbedová Libuše a kol.: Pomístní jména v Čechách (O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest), 
ACADEMIA Praha 1995, 
Profous Antonín: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, Díl I. A-H, ČSAV Praha 1954, str. 
192; Díl III. M-Ř, ČAVU Praha 1951, 
Kobetič Pavel-Pavlík Tomáš-Šulc Ivo a kol.: Chrudim (Vlastivědná encyklopedie), Milpo Media Praha 2005, str. 95, 200, 
a kdo by chtěl vědět víc, podívej se na http://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/313573-jednoduchy-napad-
mladikum-vydelal-miliony.html 

  

Presy také už jen pro pamětníky 
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 Miroslavova země pořádá soutěž 
ve vaření kotlíkového guláše 

v sobotu 31. srpna 2019 od 1000 hodin na návsi 
 

Všechny Vás srdečně zve na již 9. ročník 
Pro mlsné jazýčky budou kromě soutěžních gulášů připraveny i loňský vítězný, maďarský nebo veselý guláš, 

grilovaná kýta a mnoho dalších dobrot nejen z udírny. 
 

Guláš Festival Přívrat 2019 
Předpokládané zahájení ochutnávky gulášů ve 1400 hod. 

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

Doprovodný program: vyhlídkové lety z přívratského heliportu, country skupina PĚNA, 
FLASH SHOW skupiny Timbre Music, TURBO 

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

Král Miroslav a jeho družina 

Vstupné dobrovolné 
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PŘÍVRAT 
13. července, 

So 
letní kino – Ženy v běhu od 21.15h za prodejnou 
od 19 h otevřeno pro všechny s občerstvením 
Na shledanou se těší společenství Miroslavova země. 

27. července, 
So 

letní kino -  LOVEní od 21.00h za prodejnou 
od 18.30 h zvěřinová kuchyně a grilování. Na shledanou se těší myslivci. 

3. srpna, So B e c h e r C u p  od 12:30h hřiště u OÚ - turnaj v malé kopané 
info: Aleš 721002954, občerstvení zajištěno 

3. srpna, So letní kino – Po čem muži touží od 21.00h za prodejnou 
od 18 h gurmánské posezení s mysliveckou kuchyní 
Na shledanou se těší FK Becherovka. 

24. srpna, So D ě t s k ý  d e n  za prodejnou, od 17 hodin 

24. srpna, So letní kino – Teroristka od 20.00h za prodejnou 
Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší hasiči. 

31. srpna 
So 

G u l á š  f e s t i v a l  –  9. ročník soutěže ve vaření guláše od 10h na návsi 
Doprovodný program: vyhlídkové lety z přívratského heliportu, country 
skupina PĚNA,  FLASH SHOW skupiny Timbre Music, TURBO 

13.-14. září 
Pá-So 

 

33. Přívratské vinobraní 
pátek od 17 hodin na návsi koncert skupin: 
Minami, Vypuštěné koupaliště, Motor Band + zábava Quiz 
sobota od 13 hodin na návsi:  Karolína, Staropražští pardálové, Richard 
Nedvěd, Keks, Hrdza, Tanja, Láďa Křížek a CITRON, večer na sále bál 
Po oba dny odrůdová bílá i červená vína, burčák, křapáče, kuřata na roštu, 
atrakce pro děti, areál je zastřešen. 

19. října 
So 

B E C H E R O B R A N Í  0 1 9 :  tradiční slavnost č. 24 v sále U Coufalů od 19:09 
hrají skupiny: El Camino, Interstate 60 a FernetŠok a další dobrodružství! 

ŘETOVÁ 
29. 6. – 6. 7. Dětský tábor 

20.-21. července Řetovská pouť – na hřišti u tělocvičny 

8. září, So Cyklovýlet 

21. září, So Posvícenská zabíjačka 

ŘETŮVKA  
6. července 

So 
Traktoriáda – Memoriál Zdeňka Vašiny  
na louce u točny od 9 hodin, doprovodný program, bohaté občerstvení 

24. srpna, So Myslivecké vycházky s Řetůvankou 

31. srpna, So Loučení s prázdninami 

25. září, St Sousedské posezení s jubilanty 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 
Ve druhém čtvrtletí roku 2019 se v Řetové Lucii a Janu Volfovým se narodila dcera Barbora. 

SVATBY  
Ve druhém čtvrtletí roku 2019 si své ano řekli Martina Pekárová ze Řetové a Jan Šilar 

z Přívratu. 
Blahopřejeme 

VÝROČÍ 
Ve druhém čtvrtletí roku 2019 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60let paní Miroslava Brandová z Řetůvky 
 pan Jaroslav Asinger ze Řetové 
 pan Pavel Gajdošík ze Řetové 
 paní Marie Šimková ze Řetové 
 pan Vladimír Vencl z Přívratu 
65 let paní Božena Jedličková ze Řetové 
 paní Jaroslava Holá ze Řetové 
 pan Václav Fišer ze Řetové 
 paní Votavová Věra ze Řetové 
 pan Josef Jakesch z Řetůvky 
 pan Jan Killer z Přívratu 
70 let paní Božena Voleská z Přívratu 
 pan Petr Krejsa ze Řetové 
75 let paní Jana Provazníková z Řetůvky  
 pan Zdeněk Voleský z Přívratu 
 pan Zdeněk Chudý ze Řetové 

80 let pan Miroslav Koupil ze Řetové  
81 let paní Hana Fišarová z Přívratu 
83 let paní Jaroslava Kršková z Přívratu 
 paní Marie Blanařová ze Řetové 
84 let paní Anna Hotmarová ze Řetové 
 paní Zdeňka Šimková ze Řetové 
 paní Věra Jansová z Řetůvky 
85 let paní Libuše Gajdošíková ze Řetové 
87 let paní Anna Kovářová ze Řetové 
88 let paní Jana Betlachová ze Řetové 
 paní Bohumila Crhová ze Řetové 
89 let paní Zdeňka Patočková z Přívratu 
 pan Pavel Jirsa z Přívratu 
91 let pan Vladimír Voleský ze Řetové 
 pan Miloslav Novák z Řetůvky 

 
Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

VZPOMÍNKA  
Dne 18. července vzpomeneme 5. výročí smrti Standy Sedláčka. Stále vzpomíná celá jeho 

rodina a kamarádi. 

ÚMRTÍ 
Ve druhém čtvrtletí roku 2019 nás navždy opustili paní Anděla Hašková ze Řetové, paní Věra 

Novotná a pan Miloslav Vencl z Přívratu a pan Jan Koudelka z Řetůvky. 
Čest jejich památce! 

 
 

Společný čtvrtletní zpravodaj obcí Řetůvka, Řetová a Přívrat. Vydává OÚ Přívrat, OÚ Řetová a OÚ Řetůvka. 
Kontakt: bsl@seznam.cz. Vychází čtvrtletně a zdarma. Uzávěrka tohoto čísla 26. 6. 2019. Šéfredaktor: Ing. Vladimír Kolář (vk), 
redakční rada: Ing. Hana Šafářová (hš), Pavel Bělovský ml. (pbml), Petr Štangler (pš), Pavlína Nováková (pn) Evidenční číslo 
MK ČR E 11170 u Ministrstva kultury České Republiky. Tisk: Grantis Ústí nad Orlicí. Náklad 580 výtisků. 

 



 

 

 Ví te j  Vi l í ku!  

Na Viléma v úterý 
28. května, přijel do Přívratu 
nový hasičský vůz Ford 
Tranzit. 

Křtiny měl v sobotu 
1. června za veliké účasti 
hostů. 

Sjely se sbory 
z okrsku, na prapor 
byla připevněna 
stuha. Odborně se 
diskutovalo. 
Vilík svítil štěstím. 


