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SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ VARHAN V ŘETOVÉ 
Tato významná událost řetovské 

farnosti a celé obce se konala 22. září. 
Po 14. hodině byla zahájena slavnostní 

mše svatá, při které byly v úvodu 
posvěceny varhany. Mši sloužil biskup 
Josef Kajnek. Zavítali mezi nás také 
kněží z Ústí nad Orlicí a Dolního 
Újezdu. Mši doprovázel hrou na 
zrestaurované varhany prof. Václav 
Uhlíř a místní varhaník Jiří Kada. Účast 
věřících a obyvatel obce byla velmi 
hojná. Byla zaplněna všechna místa na 
sezení, a velké množství lidí muselo při 
mši svaté také stát. Na závěr se ujal slova správce farnosti Miloš Kolovratník, zaznělo 
poděkování všem dárcům, za obec Řetová starostce Haně Šafářové, za Pardubický kraj Romanu 
Línkovi, který se z pracovních důvodů omluvil, ministerstvu kultury, jehož prostředky se 
podařilo získat prostřednictvím Dany Kličkové, a všem dárcům z řad řetovských občanů 
a farníků z okolí. Poděkováno bylo i prof. Václavu Uhlířovi a všem varhanářům, kteří se 
slavnosti zúčastnili i se svými rodinami.  

Poté jsme se přesunuli do kinosálu, kde farníci připravili bohatý raut, který přítomné mile 
potěšil. Zde byl prostor pro společná setkání.  

Od 17 hodin proběhl opět v zaplněném kostele koncert prof. Václava Uhlíře. Zazněly skladby 
z období 17. – 20. století. Po koncertě byl zpřístupněn kůr kostela, kde si mohli všichni 
přítomní prohlédnout nově zrestaurovaný nástroj i s odborným výkladem.  

Do varhanní skříně bude umístěn též tubus se jmény dárců, kteří na opravu varhan přispěli, 
jak ve sbírce v obci, tak i ve sbírkách, které pořádala Římskokatolická farnost Řetová.  

Průběh opr av  varhan v  Ř etové  

Prvotní plán byl pouze likvidace červotoče, který se ve varhanách velice dobře zabydlel. 
Po přizvání odborníků bylo zjištěno, že samotná sanace červotoče není možná. Bylo tedy nutné 
přistoupit ke kompletnímu zrestaurování této kulturní památky. Z výběrového řízení vyšla 
vítězně firma Dlabal – Mettler, s.r.o. z Bílska. Celková částka byla 2 289 650 Kč.  

Bylo rozhodnuto, že takto nákladná rekonstrukce musí proběhnout v několika etapách. 
S pracemi se započalo v r. 2016. V tomto roce bylo proinvestováno 345 000 Kč. Částka byla 
vynaložena na demontáž varhanního stroje a čištění částí stroje v dílně, odstranění nepůvodních 
nátěrů. Byly restaurovány dřevěné píšťaly a byl pořízen nový ventilátor pro 20 rejstříků. V roce 
2017 bylo proinvestováno 400 000 Kč. Byly zrestaurovány vzdušnice pedálu a proběhla 
rekonstrukce dřevěných píšťal a rekonstrukce jednoho klínového měchu. V roce 2018 došlo 
k proinvestování 920 000 Kč. Byla demontována zbylá část varhan, petrifikace varhan 
(zpevnění dřeva). Byl restaurován hrací stůl a traktury. Proběhla rekonstrukce jazykového 
rejstříku v pedálu. V letošním roce 2019 byla tato rekonstrukce dokončena. Částka byla 
624 650 Kč. Byly opraveny zbylé části varhan a došlo k sestavení a naladění více než tisíce 
píšťal. 

Každý rok probíhaly kontrolní dny ve varhanářské dílně, zda byla správně částka 
proinvestována a zda jsou práce vedeny odborným způsobem tak, jak je nutné u kulturní 
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památky. Těchto kontrolních dnů se pravidelně zúčastňovali: za obec Miroslav Kada, za 
římskokatolickou farnost Řetová Miloš Kolovratník a Jiří Novotný, za NPÚ Petr Koukal, 
z Pardubického kraje Veronika Cinková a za odbor kultury, sportu, cestovního ruchu 
a propagace města Ústí nad Orlicí Dana Kličková. Za diecézi Hradec Králové se zúčastňoval 
Václav Uhlíř. 

Při rekonstrukci došlo k opravě všech dřevěných, cínových a mechanických součástí varhan 
tak, aby zněly jako při svém sestavení v roce 1831. Hudební nástroj však nebyl nově štafírován. 
Tato poslední etapa, kdy varhany budou mít opraven i vnější vzhled, nás čeká v nejbližší době. 
Sbírka Obce Řetová bude pokračovat ještě do konce roku 2019 a vybrané prostředky budou 
použity právě na opravu skříně varhan. 

Věříme, že nově opravené varhany budou sloužit nejenom při bohoslužbách, ale také při 
různých koncertech. Letošní koncert byl zařazen do XV. ročníku cyklu mezinárodních 
varhanních koncertů Zdeňka Pololáníka. Pevně doufáme, že to bude i v příštích letech, vzácné 
opravené varhany v řetovském kostele by si to zasloužily. V tomto roce proběhne ještě jeden 
adventní koncert, a to 8. 12. 2019 od 17 hodin, hrát na varhany bude Jan Lorenc. Všichni jste 
srdečně zváni. Fotografie varhan a jejich svěcení vytvořil pan David Hordejčuk. 

Jan a Jiří Kadovi 
 

CHRÁNĚNÉ STROMY V ŘETOVÉ 
V naší obci máme čtyři památné stromy, a již třetí rok se snažíme jejich vitalitu podpořit 

odbornou údržbou koruny, aby nám mohly dělat radost ještě po další léta. Stromy jsou na 
pozemcích soukromých vlastníků, ale obec se dlouhodobě o jejich údržbu stará.  

Údržbu provádí firma Zelená radost pana Šilara, ale úkol to není snadný. Veškeré zásahy musí 
být předem schváleny, posouzeny Agenturou ochrany přírody a vydáno na každý strom zvlášť 
rozhodnutí města Ústí nad Orlicí, odborem životního prostředí. A tak jsme se již v roce 2017 
začali společnými silami snažit získat dotaci na jejich údržbu. Firma napsala projekt, navrhla 
řešení a obec podala žádost a úřadovala s orgány životního prostředí. 

U památné borovice na Mandlu jsme narazili nejvíce. Strom je po zasažení blesku částečně 
poškozen. Agentura ochrany přírody provedla posouzení stavu jeho vitality přístrojem Arbo 
Sonic 3D a výsledek byl rozpačitý. Zdravotní stav borovice byl vyhodnocen jako výrazně 
zhoršený a stabilita je tím snížená. V současné době a za běžných povětrnostních podmínek 
strom okolí neohrožuje. Tak zní výrok odborné firmy. Takže se okolí může snad jen modlit, 
aby více nefoukalo, nesněžil mokrý sníh a nebyla námraza. Údržba koruny nebyla schválena. 

U ostatních třech stromů byla údržba schválena někde v rozsahu nižším, než byl navrhován 
firmou Zelená radost. Letos jsme žádanou dotaci získali a nebránilo nic tomu začít s údržbou 
stromů. U dubu letního údržba proběhla v průběhu září stejně jako u buku lesního. U dubu bude 
ještě pravděpodobně v příštím roce proveden řez na jedné větvi, ale i ten podléhá novému 
rozhodnutí. Bohužel u lípy srdčité u statku pana Dostála po vylezení do koruny byly zjištěny 
velké defekty ve větvení a schválená údržba nemá význam. Je potřeba přikročit k razantnějšímu 
zásahu do větví, který nebyl schválen.  

U tohoto stromu začne obec úřadovat znovu. Je opravdu někdy frustrující, když po 1,5 letém 
úřadování a získání dotace na údržbu ji nelze celou využít a můžeme začít znovu od začátku. 
S nadějí, že se podaří vyřešit papíry dříve, než se stane horší varianta a větve se začnou lámat.  

-hš- 
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BEZ VAŠÍ PODPORY BY TO NEŠLO ! 
Jsme jednou z mála obcí v okolí, jež provozuje prakticky všechny důležité služby, které jsou 

pro občana (jakékoli) obce důležité …plus něco navíc (o tom ale jindy). V žertu občas říkám, 
že nám chybí už snad jen licence na autobusovou dopravu a autobus k tomu. 

Chtěl bych se teď zastavit u prodejny a hospody. Provozovatelem prodejny a hospody 
v Přívratu je již nějakou dobu obec, a je zde na místě napsat, že zatím se to daří. To zdánlivě 
nenápadné slovíčko „zatím“ je nicméně důvod, proč jsem se rozhodl zde sepsat těchto pár 
řádků. Nic se neděje jen tak samo. Za provozem se skrývají hlavně šikovní a ochotní 
zaměstnanci, kteří jsou schopni a ochotni dát své práci vždy i něco navíc. A proto máme 
v prodejně Jitku Kalibánovou, jejíž ochota a obětavost (zdá se) nezná mezí. Proto máme 
v hospodě Pavla Kuklu, který svým přístupem znovu dostal Přívratskou hospodu na výsluní 
a přívlastky „tam kde mají to skvělé pivo“ nebo „ochotný hospodský“ k ní prostě patří. Je to 
prostě o lidech. O lidských vztazích, respektu, ale i ochotě dát Přívratu kus sebe. Na druhé 
straně je to samozřejmě i o našich obyvatelích – o všech Vás, kteří víte, že mít hospodu 
a prodejnu, je pro obyvatele, ale i pro rozvoj celé obce nesmírně důležité. Důkazem toho, že 
Přívraťákům není jedno, co se kolem nich děje, je výše uvedené konstatování. V překladu tedy, 
že díky Vaší praktické podpoře – tedy, že chodíte nakupovat do našeho obchodu, a ve volném 
čase zajdete na pivko – jsme schopni držet tyto provozovny, bez závažnějších problémů. Za to 
Vám všem moc děkuji! Je to pro nás důkaz, že naše rozhodnutí převzít obě provozovny bylo 
správné. Ano, tuto větu si opakuji i v dobách, kdy nám z toho není úplně do smíchu, zejména 
v okamžicích, kdy nám přijde během šesti týdnů pět kontrol na něco, co už nedokážu z hlavy 
ani vyjmenovat a paragrafy létají vzduchem jak vlaštovičky. 

Na závěr tedy ještě jednou: děkuji Vám všem za podporu naší prodejny a hospody, a pevně 
doufám, že Vaše úsilí nepoleví ani v následujících letech. 

Ing. Jan Stránský, starosta obce 

PŘÍVRATSKÉ INVESTICE V ROCE 2019 
Tento rok, byl pro Přívrat ve znaku významných investic. Začali jsme investicí do výměny 

venkovního mobiliáře (lavičky, stoly a odpadkové koše). Rok pokračoval pořízením nového 
hasičského auta, které jsme v červnu slavnostně předali našim hasičům. Nové auto evidentně 
nejvíce svědčí našemu soutěžnímu družstvu – důkazem jsou jejich stále se zlepšující výsledky. 
Důkazem je i vítězství 21. září na soutěži Svitavské ligy v Květné. Dále jsme zakoupili 
minibagr, díky němuž jsme rozšířili naše „komunální schopnosti“ a navíc už nyní velmi slušně 
vypomáháme rozpočtu obce. Pokračování investiční činnosti proběhlo rekonstrukcí povrchu 
další části záhumení cesty dvěma asfaltovými vrstvami. V tuto chvíli se dá říci, že máme 
¾ záhumeních cest pokryty zcela novým, kvalitním asfaltem. Pokračování v rekonstrukci zbylé 
části je v záměru a je velmi aktuální. Do konce roku dále stihneme nakoupit a nainstalovat 
novou vánoční výzdobu. Podrobnosti, včetně dalších záměrů a tradičních informací 
o novinkách a o tom, jak se obci daří, se budete moci opět dozvědět na veřejné výroční schůzi 
zastupitelstva, která se bude konat v pátek 29. listopadu 2019 od 19 hodin. 

Po několika připomínkách z minulých let, že schůze svojí tradiční délkou cca 1,5 hodiny 
neumožňuje ke konci účastníkům již plnou koncentraci, jsem přijal na tento rok nápravné 
opatření: schůze bude mít standardní průběh, ale po dobu jednání bude, vzhledem k úspěšnému 
roku, občerstvení všech účastníků schůze v režii obce. Tímto Vás všechny srdečně zvu! 

Ing. Jan Stránský, starosta obce 
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OBECNÍ KNIHOVNA V ŘETŮVCE 
Ti, co navštěvují pravidelně obecní knihovnu v Řetůvce, jistě zaznamenali změnu. Naší novou 

knihovnicí se stává paní Jenovefa Semecká. Naše dlouholetá knihovnice, paní Jana Reichlová 
byla nucena ze zdravotních důvodů svou činnost ukončit. Za její dlouholetou práci knihovnice 
ji náleží veliký dík nejen všech čtenářů, ale i vedení obce. Paní Semecká převezme od příštího 
roku i správu obecní kroniky a stane se naší novou kronikářkou. Přejeme hodně sil a děkujeme 
za rychlé operativní řešení nastalé situace.     starosta Pavel Bělovský 

 

WEB OBCE ŘETŮVKA KONEČNĚ AKTUÁLNÍ  
Již dlouhou dobu se potýkáme s problémem, jak spravovat a aktualizovat obecní web. 

A sláva. Přihlásil se nám Petr Semecký, který ve funkci správce webu působil kdysi 
v zaměstnání. Dnes, kdy se přistěhoval z Prahy do naší obce, nám svou kvalifikaci nabídl 
k využití. Věřím, že se nám postupně podaří aktualizovat a udržovat web v takovém stavu, že 
občané budou velmi dobře informováni o všem, co je třeba o dění v obci vědět. Panu 
Semeckému mockrát děkuji za jeho ochotu se tohoto úkolu zhostit.  

starosta Pavel Bělovský 
 

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY  
Chcete aktivně trávit svůj volný čas a přitom pomáhat druhým? Pak se 

neváhejte obrátit na naše dobrovolnické centrum a přispějte tak ke zlepšení 
kvality života přímo ve vašem regionu. Být dobrovolníkem přináší, kromě 
dobrého pocitu ze smysluplné činnosti, také načerpání nových zkušeností 
a vykouzlení nejednoho úsměvu na tváři. K tomu všemu stačí třeba jen 

1 hodina týdně! Aktuálně mohou dobrovolníci pomoci v těchto neziskových organizacích 
v Ústí nad Orlicí a Žamberku: 

Amalthea z.s. – doučování dětí z pěstounských a sociálně znevýhodněných rodin, hlídání dětí 
na vzdělávacích akcích pro pěstouny a rodiče; 

CEDR o.p.s. – pomoc sociálním pracovníkům při vzdělávacích, volnočasových, 
komunikačních a terénních aktivitách pro osoby s duševním onemocněním; 

PAS z.s. – akce, výlety, tábory a relaxační pobyty dětí s autismem a jiným postižením; 
Rodinné centrum Srdíčko z.s. – volnočasové programy pro děti, mládež a rodiny; 
Cesta pro rodinu, z.ú. Žamberk – výtvarné kroužky pro děti v rodinném centru, aktivity 

předškoláků a doučování v azylovém domě, pomoc na akcích pro veřejnost. 
Podrobné informace získáte na www.konep.cz, na tel.: 605 822 531 nebo na e-mailu: 

muzikova@konep.cz. 
Kateřina Mužíková 

koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP pro region Ústí nad Orlicí 
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Z á k l a d n í  š k o l a  

Zprávič ky  ze škol y a  škol ky  

• V letošním školním roce máme v základní škole 44 žáky, 1. ročník navštěvuje 7 žáků. 
• V mateřské škole 44 dětí. 
• V letošním školním roce má ZŠ v nabídce tyto zájmové kroužky: zpívání, sportovní hry, 

keramický kroužek, počítačový kroužek, gymnastiku a hravé cvičení. Jsme rádi, že tyto 
odpolední aktivity můžeme nabídnout. 

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

• V rámci zapojení do projektu EU pod názvem Šablony II - Podpora – rozvoj – rovnost, 
který proběhne v následujících dvou školních letech, jsme se zaměřili na rozvoj lidských 
zdrojů a osobnostní rozvoj pedagogů, které v dnešní době vede ke zkvalitňování práce, 
modernějšímu přístupu ke vzdělávání, reflektuje současnou dobu a společnost. V průběhu 
dvou let se budeme vzdělávat formou mentoringu, podpory a supervize s profesionálním 
průvodcem (mentorem). V rámci tohoto projektu je dále podporováno mj. personální 
zabezpečení v MŠ (chůva) a aktivity pro školní děti – doučování, čtenářské dílny a klub 
zábavné logiky (v rámci ŠD). Školní i školkové děti čeká i projektové vyučování. 

• Spolupracujeme s neziskovou organizací MAS Orlicko (projekty, školení). 
• Dále žáci školy dostávají pravidelně zdarma neochucené mléko a balíček ovoce či zeleniny 

v rámci projektu EU Ovoce a mléko do škol. 
 

Pro  budoucí  prvňáč ky a  je j ich  r odič e  
 

Těšíme se do školy 
 

Celoroční seznamovací projekt pro předškoláky, 
který přispěje k tomu, aby byl přechod z MŠ do ZŠ v Řetové pro Vaše dítě co nejjednodušší. 

 
Vážení rodiče, připravili jsme pro Vašeho předškoláka na celý školní rok zajímavý program. 
 

Váš budoucí školáček se může těšit na tyto akce: 
říjen – Předškoláci poprvé ve škole 
listopad – Pomáhej a spolupracuj (vzájemná spolupráce předškoláků a žáků ZŠ) 
– schůzka rodičů budoucích školáků 
prosinec – Zpívání se školáky 
leden – Setkání se školou a školáky 
únor – Zábavné učení v počítačové učebně 
březen – Předškoláci a interaktivní tabule 
– Den otevřených dveří 
duben – Hrajeme si v ŠD, Jarní vyrábění 
– Zápis do 1. ročníku ZŠ 
květen – Hravé a sportovní dopoledne pro děti 
konec školního roku – dotazník pro rodiče 
 

Věříme, že naše akce pomohou k seznámení s novými školními kamarády, učiteli i prostředím a zpestří letošní 
školní rok. V případě zájmu a bližších informací nás můžete kontaktovat na tel. č. 602 113 182. 

Mgr. Hana Fučíková 
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Poděkování  

Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří v rámci sponzorského daru 
přispěli na rozvoj naší školy i formou 
drobného materiálu, který využijeme 
při vzdělávání či výchovných 
činnostech. Předem děkujeme i za 
malé sponzorské nabídky, které máte 
možnost škole či školce věnovat. 

Novinky  

V letošním školním roce plánujeme 
uskutečnit akce, které bychom rádi 
nabídli široké veřejnosti. Bližší 
informace budou zveřejněny vždy 
včas na plakátnicích (ve zpravodaji). 
Každý bude vítán. 

Co napsal i  býval í  páťáci :  O  koč ce a  je j ích  př átel ích  

„Mami! Kotě!“ zakřičela malá holčička. „To je krásné!“ A hned, jak se tato kočka narodila, 
bylo poznat, že je hrozně nafoukaná, že je plná pýchy. Ale byla hrozně krásná. Kočka rostla 
a jak rostla, byla hrozně nafrněná. A jednou byl ve vesnici bál, na který chodili kočky i kocouři. 
„Mami, proč se na mě všichni tak koukaj?“ řekla kočka. „Asi chtějí být tvými přáteli.“ Tak jo, 
kočka měla hned spoustu kamarádů. Ale jak se k nim chovala, to bylo hrozné: „Co děláte, máte 
být tady! Nechte toho! Já jsem velitelka!“ A tak zvířata udělala poradu, ale bez kočky – 
nemůžeme si na sebe nechat řvát, přestaneme s ní kamarádit.  

A když se měli s kočkou sejít, tak nepřišli. A kočka byla smutná a po několika dnech se 
rozhodla, že se jim půjde omluvit a budou zase kamarádi. Nechovejte se ke svým kamarádům 
špatně nebo nebudete mít žádné!        Markéta Štantejská 

Škola nabízí maturitní obory : 
Informační technologie, 
Elektrotechnika, Provoz 
a ekonomika dopravy, 
Mechanik elektrotechnik, 
Operátor dřevařské 
a nábytkářské výroby 
učební obory: Elektrikář, 
Truhlář, Strojní mechanik. 

Napr ogr amuj  si  r obota  

Škola ve spolupráci s MAS 
Orlicko nabízí žákům 4. – 6. 
tříd základních škol kroužek 
robotiky se stavebnicí LEGO . 

Schůzky jsou od 30. 9. každý týden v pondělí od 14 do 16. Víkendový maraton s roboty 
proběhne v sobotu 30. 11. od 9 do 16 hodin. Kroužek i Maraton je pro přihlášené ZDARMA. 
Zájemci, hlaste se na emailu petra.bartova@vda.cz, více na www.vda.cz. Těšíme se na Vás. 

1. školní den v 1. třídě 
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K u l t u r a  

GULÁŠ FESTIVAL PŘÍVRAT 2019 
Poslední prázdninovou sobotu, 31. srpna, se na přívratské návsi již tradičně rozhořely ohně 

pod 12 kotlíky, ve kterých soutěžní družstva vařila své guláše. Souběžně probíhala soutěž 
a ochutnávka 10 regionálních piv a 10 skládaných kynutých buchet. Každou z kategorií 
hodnotila odborná i laická porota. Pro návštěvníky byla kromě soutěžních ochutnávek 
připravena řada nejrůznějších pochutin. Od sladkého z cukrárny, přes bramborové vrtule, maso 
z udírny a grilu až po guláše z polní kuchyně. Na čepu bylo 6 piv z regionálních pivovarů.  

O dobrou náladu se během dne staral moderátor Ondra Pokorný, country skupina Pěna, 
dudák, průřez hudebními hity od třicátých let předvedla skupina Timbre Music. 

Po slavnostním vyhlášení všech tří soutěžních kategorií vystoupila plzeňská skupina Turbo. 
Tečkou za celodenním programem byla diskotéka, která hrála do ranních hodin.  

Výsledky: 
Guláš – odborná porota  
1. Red hot chilli pikant 
2. Čtyřka Karla Ocílky 
3. Řeznictví Sloupnice 
 

Buchty – odborná porota 
1. Miroslava Nováková 
2. Iveta Voleská 
3. Jana Hamsová 
 

Pivo – odborná porota 
1. Medvěd  
2. Volf 
3. Na.ex 

Guláš – laická porota 
1. Řeznictví Sloupnice 
2. Skoti 
3. Red hot chilli pikant 
 

Buchty – laická porota 
1. Iveta Voleská 
2. Miroslava Nováková 
3. Hana Štiková 
 

Pivo – laická porota 
1. Veronika 
2. Volf 
3. Prorok  

 

Na závěr je na místě poděkovat organizátorům akce, všem, kteří pomáhali s přípravou 
a průběhem festivalu a samozřejmě všem sponzorům.     Josef Řezníček 

PINGUIN PARK ZA VYSVĚDČENÍ 
Poslední školní den strávili Přívraťáci pohodové odpoledne se svými dětmi a vnoučaty na 

sjezdovce ve SKI areálu, kam byli pozváni zastupitelstvem obce. Po náročném školním roce 
měly děti volný vstup do Pinguin parku. U větších dětí, ale i u dospělých, zvítězily horské 
koloběžky a káry. Každé dítko dostalo sladkou odměnu. 

Děkujeme manželům Menclíkovým za vstřícnost při pořádání této akce.   -pš- 

DĚTSKÝ DEN A LETNÍ KINO V PŘÍVRATU 
Chraň a poznávej přírodu. Takové bylo téma letošního dětského dne pořádaného v sobotu 

24. srpna dobrovolnými hasiči z Přívratu. Od 17 hodin mohli rodiče s dětmi vyjít na 
dvoukilometrový okruh po katastru naší obce. Poznávali přírodu, bylo jim vysvětleno, co 
mohou v přírodě po sobě zanechat, dále se učily třídit odpad a podobně. Na posledním 
stanovišti se děti svezly po rybníku na raftu. Součástí dětského dne bylo večerní promítání 
komedie Teroristka. Je třeba poděkovat všem, kteří pomohli na stanovištích a samozřejmě 
i těm, kteří nám připravili a podávali občerstvení.       -pš- 
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PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ 2019 

Počasí, to je vždy základním kamenem každé akce 
pořádané pod širým nebem. A my jsme letos 
základy vinobraní postavili z počasí krásného. Dal 
jsem přednost počasí před těmi, kteří nám pomáhají 
Je jich strašně moc, a já jim chci touto cestou 
poděkovat. Poděkovat všem, kteří se jakýmkoli 

způsobem podíleli na 
organizaci i přípravě. 
Chci poděkovat všem 
sponzorům a samozřejmě 
všem, kteří byli ve 
službách. 

Program vinobraní začal 
v pátek v 17 hodin. Letos 
s kapelami Minami, 
Vypuštěné koupaliště, 
Motorband a Quiz. 
Pokladnami prošlo něco 

málo přes čtyři stovky lidí. 
Sobotní program, který se konal pod záštitou 

hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, rozjela kapela Karolína. Pak se na podiu 
postupně střídaly kapely Staropražští pardálové, kouzelník Richard Nedvěd, skupiny Keks, 
Hrdza, Citron a Fernetšok. Na sále se od dvacáté hodiny snažila místní policie uhlídat vinohrad, 
což se samozřejmě opět nepovedlo. K tomu všemu hrála na sále kapela Plazma Rock. Kolik se 
sobotního programu zúčastnilo lidí? Bylo nás na návsi 1600. 

A co závěrem? Ještě jednou Vám všem poděkovat a doufat, že se všichni sejdeme zase příští 
rok, a to na už 34. Přívratském vinobraní.   -pš- 

MEMORIÁL ZDEŇKA VAŠINY 
6. července letošního roku proběhl v Řetůvce 7. ročník 

traktoriády, která se od roku 2016 jezdí jako Memoriál 
Zdeňka Vašiny, na paměť iniciátora a jednoho z prvních 
vítězů této nádherné akce. Výsledky letošního ročníku: 

Jízda zručnosti na překážkové dráze 
1. Lukáš Bače  2:07 min. domácí výr., Žigulik 
2. Daniel Rykala 2:22 min. Guldner, tovární výroba, renovovaný veterán 
3. Jan Jirmásek 2:24 min. Zetor 5718, veterán po GO 
Jízda v terénu 
1. Lukáš Bače  2:28 min. domácí výroba, Žigulik 
2. Miloš Onderka 2:55 min. domácí výroba, jezevčík Oktavie + co dům dal 
3. Pavel Bělovský 3:26 min Yanmar 7, tovární výroba malotraktor 
Couvání s vlekem 
1. Luboš Novotný 1:41 min. Zetor 25 K, tovární výroba, veterán r.v. 1957 
2. Daniel Rykala 1:46 min. Guldner, tovární výroba, renovovaný veterán 
3. Jiří Novotný  2:08 min. Kubota, tovární výroba malotraktor  
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Vedle soutěží traktoriády proběhly i soutěže pro diváky – hod sudem pro dospělé a válení 
sudu pro děti. Občerstvení zajistili hasiči a sokolové. Zvláštní poděkování náleží všem ženám, 
které napekly vynikající domácí koláčky, buchtičky a bábovky. 

Odpoledne a večer pokračoval program vystoupením hudebních skupin Ponny Expres a Smart 
Band. Počasí nám přálo, a spokojení diváci vydrželi 
až do brzkých ranních hodin. Poděkování patří všem 
sponzorům, organizátorům, těm, co se starali 
o občerstvení a dobrou náladu všech zúčastněných, 
a samozřejmě i těm, co připravili soutěžní kolbiště, 
prima zázemí pro účastníky i těm co všechny celou 
akcí prováděli. Ještě jednou velký dík všem. 

starosta. Pavel Bělovský 

HASIČSKÉ ODPOLEDNE V ŘETŮVCE 
Hasiči z Řetůvky připravili na poslední srpnovou sobotu zábavnou akci pro malé i velké a to 

odpoledne s hasiči. Ten den bylo krásné letní počasí, které přispělo k veselé náladě všech 
zúčastněných. 

Hlavním programem bylo dobře se pobavit, seznámit se s náplní práce a současným 
i historickým vybavením hasičů v Řetůvce. Děti si mohli vyzkoušet zjednodušenou verzi 
požárního útoku, stříkání s džberovou stříkačkou, jízdu k zásahu v cisterně Trambusu i Avii, 
stříkání z vodního děla nebo požární stříkačky. Všichni byli za svoji zvídavost odměňováni 
dárečky s hasičskou tématikou a také nějakými dobrotami. Dospělí účastníci se mezitím mohli 
občerstvit, prohlédnout si hasičskou zbrojnici a zjistit něco o používané technice hasičů. Celou 

akci doprovázel reprodukovanou 
hudbou p. M. Poslušný, za což mu patří 
velký dík. Na závěr hasiči předvedli 
tvorbu pěny, jak využívají technické 
prostředky jim svěřené a díky tomu děti 
odcházeli domů důkladně vymydlené 
a navoněné zatímco někteří dospělí 
ještě poseděli a pobavili se o právě 
proběhlém odpoledni.  

Na závěr je potřeba poděkovat všem, 
kdo přišli, i když jich nebylo mnoho 
a politovat ty, co si nechali hezké 
slunečné odpoledne s hasiči z Řetůvky 
ujít.    Libor Stárek 

 

INDIANA JONES A EGYPTSKÝ BŮH PODSVĚTÍ 
SDH Řetůvka ve spolupráci s SDH Horní Sloupnice a obcemi již třetím rokem pořádaly letní 

tábor pro děti z okolních vesnic. Ve dnech 29. 6. – 5. 7. se tábora zúčastnilo 40 dětí z Řetůvky, 
Řetové, Sloupnice, z toho 17 dětí z okolí České Třebové, Ústí nad Orlicí, Litomyšle a dokonce 
až z Příbramska. Letní tábor Mloček se letos nesl na téma Indiana Jones a egyptský bůh 
podsvětí. První den se děti zúčastnily archeologického kurzu přežití, kde se seznámily 
s doktorem Henrym Jonesem a doktorem Marcusem Brodym. Ten měl pro Henryho zvláštní 
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úkol, a to přivézt zlatou sošku z Egypta, kterou stráží bůh podsvětí – Anubis, a kterou lze získat 
pouze v určitou dobu za správné konstelace hvězd. Pokud by sošku nezískal, nastalo by trvalé 
zatmění Slunce, které by vedlo ke konci světa. Jelikož se na tuto výpravu už cítil Henry starý, 
rozhodl, že místo sebe vyšle 40 dětí a 11 dospělých do Afriky ověřit získané dovednosti 
z kurzu. Tak jsme se ocitli uprostřed pouště. 

První den naše výprava pochodovala pouští, kde byly velké teplotní výkyvy mezi dnem a nocí 
a nikdo nevěděl, zda se svlékat nebo oblékat. Přecházeli jsme vratký most v džungli, který nás 
dovedl až k pyramidě, povedlo se nám vyřešit vstupní hlavolam a dostali jsme se dovnitř. Díky 
zastaralému systému otevírání dveří se spustila obranná past a pronásledovala nás valící se 
koule. Té jsme úspěšně utekli, propletli jsme se mezi pavučinami, vymotali jsme se mezi 
mumiemi, v noci jsme procházeli mezi chřestýši a na konci cesty na nás čekal bůh Anubis. 
Ukázal nám, jak vypadá soška, kterou musíme získat, ale ještě nebyl ten správný čas. 

Ve středu nás čekal důležitý úkol. Utéct z pyramidy. Luštili jsme zašifrované azimuty, 
hieroglyfy, ručkovali jsme nad propastí, vázali jsme uzly, ale když jsme vyběhli z pyramidy 
ven, zjistili jsme, že se při zemětřesení zřítil už tak chatrný most. Nezbylo nám nic jiného než 
se po vzoru Indiana Jonese zhoupnout přes propast na biči. Podařilo se to celé výpravě, a tak 
jsme se ve čtvrtek rozhodli, že to pořádně oslavíme. Pro děti byla připravená diskotéka, 
karneval, módní přehlídka v maskách a soutěž Svratouch má talent. 

Pokud děti správně rozluštily šifry a hieroglyfy, dozvěděly se, že se v pátek v 8:59:32 musí 
vydat za Anubisem, aby jim vydal zlatou sošku. Poté je už čekal poslední úkol – odhadnout, 
kolik soška váží, aby se nespustila další past.  

Součástí tábora byl také celodenní výlet do Toulovcových maštalí, koupání v nedalekém 
rybníku Chochol, letecký den s nejpočetnější sbírkou táborových čuňátek nebo noční přepad, 
který trval 2 hodiny! Děti ale byly statečné a vlajku získaly zpět. 

Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě a chodu tábora, vedoucím, kteří se starali 
o zábavu dětí, kuchařům za každoročně vynikající kuchyni, zdravotnicím za foukání drobných 
bolístek, panu řidiči za bezpečnou dopravu na tábor a na výlety, sponzorům – obci Řetůvka 
a obci Sloupnice, díky kterým můžeme obohacovat a rozvíjet herní program a naše děti si 
odvážejí krásné odměny, panu Voříškovi a firmě JV Tranzit za poskytnutí autobusu, a už teď 
můžeme prohlásit, že začínáme pracovat na přípravách tábora na příští rok! 

Věříme, že Vás to s námi baví stejně jako nás s Vámi! 

Za celý tým LT Mloček Lucie Vašinová a Martina Tonarová 
 

Fotky z tábora naleznete na stránkách www.tabor-mlocek.proweb.cz 
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ŘETŮVANKA V  POLSKU  
Na podzim minulého roku dostala dechová hudba Řetůvanka opět jako jediný zástupce České 

republiky pozvání k účasti na třídenním mezinárodním festivalu dechových orchestrů ve městě 
Swiecia v Polsku. A protože i přes velkou vzdálenost téměř 700 km a vysoké finanční náklady 
na dopravu se taková příležitost pro naši dechovku neodmítá, pozvání jsme přijali a začali 
pravidelně zkoušet program, který se skládal z koncertních skladeb, klasické dechovky 
a promenádních pochodů v doprovodu mažoretek. Po téměř půlročním trénování nadešel 
očekávaný pátek 21. června, kdy dechová hudba Řetůvanka v počtu 30 hudebníků 
a 12 mažoretek vyrazila vstříc novým zážitkům a předvést vše co je v nich. 

Tohoto festivalu se kromě Řetůvanky zúčastnily velké orchestry z Dánska, Litvy, Ukrajiny 
a čtyři polské orchestry, každý v doprovodu početné skupiny mažoretek. Třídenní program byl 
velice náročný. Každý den dechové hudby absolvovaly téměř dvoukilometrový průvod městem, 
dále v pátek a sobotu večerní samostatné koncerty, vystoupení na různých místech ve městě. 
V neděli pak prezentace orchestru na stadionu a závěrečný galakoncert. Zajímavostí tohoto 
festivalu byly určitě zahajovací koncerty, které proběhly v pátek večer do pozdních nočních 
hodin. Pořadatelé připravili pro návštěvníky neuvěřitelně propracovanou prostorovou 
a grafickou podívanou. Zvuk dechové hudby, půvab mažoretek a bohatá barevnost kostýmů, to 
vše bylo doplněno noční laserovou show. 
Řetůvanka se ve společnosti ostatních orchestrů opravdu neztratila. Předvedla společně 

s mažoretkami bezchybný program, zpěvačka Radka Mikulecká kromě skvělého zpěvu 
vystřihla sólo na akordeon a Řetůvanka společně s domácím orchestrem na závěr zahajovacího 
dne zahráli všem známou skladbu Škoda lásky, ve které si dirigenti vyměnili pozice a náš 
kapelník tak vedl polský orchestr. Velký obdiv zasloužily i skvělé výkony mažoretek 
z Lačnova, které pod vedením paní Lucie Novotné předvedly krásné sestavy a byly ozdobou 
dechové hudby Řetůvanky. 

 
Poděkování patří zastupitelstvu obce Řetůvka za finanční příspěvek na autobusovou dopravu, 

hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému, pod jehož záštitou se akce uskutečnila, 
a dále všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravě a samotné realizaci tohoto 
zájezdu. Poděkování zaslouží jak kmenoví členové Řetůvanky, tak i přizvaní hostující 
muzikanti za jejich společný zodpovědný přístup a výborný hudební výkon a vzornou 
reprezentaci obce Řetůvky. Největší dík však patří našemu kapelníkovi Jiřímu Zemanovi za 
celou organizaci zájezdu.         Věra Zemanová 
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MYSLIVECKÁ VYCHÁZKA S ŘETŮVANKOU  
Třetí srpnovou sobotu se v Řetůvce v areálu před mysliveckou chatou uskutečnila akce 

s názvem Myslivecká vycházka s Řetůvankou. Místní myslivecké sdružení Lípovec ve 
spolupráci s obcí Řetůvkou a dechovou hudbou Řetůvankou se pokusili obnovit dávno 
zapomenutou tradici, která se kdysi 
v Řetůvce každým rokem před 
myslivnou konala. Počasí přálo, členové 
sdružení připravili už k obědu opravdu 
skvělou mysliveckou baštu, koláčky 
a v horku nezbytné tekuté občerstvení 
a ke všemu údolím Řetůvky zněla řízná 
dechovka. Není nic lepšího než 
skloubení výborného jídla a příjemné 
muziky, o čemž svědčila i hojná účast ze 
širokého okolí. 

Děkujeme všem, kteří se o prožití 
sousedského odpoledne zasloužili: zaměstnancům obce za přípravu a úklid areálu, 
mysliveckému sdružení za výborné jídlo a muzikantům z Řetůvanky, že i přes odpolední vedro 
bezmála čtyři hodiny vyhrávali k poslechu všem zúčastněným.   Věra Zemanová 

POSVÍCENSKÁ ZABÍJA ČKA V ŘETOVÉ 
A kdy že byla poprvé? O tom jsme diskutovali na několika zabíjačkách a tak jsem se probírala 

starými zpravodaji a mám jasno. První ročník byl v roce 2006, a tak letos jsme měli v Řetové 
už 14. ročník. Ráz akce se po léta trošku měnil, ale troufám si tvrdit, že k lepšímu. Stále se koná 
na hřišti u tělocvičny, ale jeho vybavení na akce je každým rokem lepší, přibylo rekonstruované 
sociální zařízení v tělocvičně se vchodem zvenku, víceúčelové hřiště, na kterém si děti mohou 
bez starosti pobíhat, přibyl stánek na prodej koláčů, který po zbytek roku slouží jako zázemí pro 
hřiště a letos ještě pergola, která se může proměňovat na prodejní stánky a v létě poslouží pro 
sezení ve stínu.   

Letošní počasí přálo všem velkým akcím v údolí, i zabíjačka proběhla v téměř letním počasí, 
a tak jsme ani nemuseli stavět třetí stan. O kulturní vystoupení se postaraly kapely z bližšího 
i trošku vzdálenějšího okolí obce - Ponny expres, řetůvská Metaxa a na závěr zahrála 
Lanškrounská kapela Hadron. Po celé odpoledne byla k dispozici dětem i dospělým mobilní 
lezecká stěna, kterou si užili jak děti, tak jejich rodiče. A v přestávce bylo ještě vystoupení 
kouzelníka. Ten pak během celého odpoledne obcházel mezi hosty a ukazoval kouzla 
z mikromagie.  

Díky teplému počasí byla návštěvnost zabíjačky velká, lidé ocenili výborné vyráběné 
zabíjačkové speciality, koláče řetovské byly brzo prodány, ale o sladké potěšení ani potom 
návštěvníci nepřišli. Byly k dispozici koláče z cukrárny PUP a zákusky z heřmanické 
hospůdky. Letos poprvé jsme s počátečními obavami chtěli přispět ke snížení množství 
vyprodukovaného odpadu a tak pivo a nápoje pro dospělé byly podávány ve skle, maximálně 
jsme se snažili využít papírových obalů. Vše se osvědčilo, takže příště bude i prdelačka 
v papírových miskách.  

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě zabíjačky, výrobě koláčů a zabíjačkových specialit 
a obsluze stánků, bez jejichž nezištné pomoci bychom takovouto akci těžko dělali. A příště na 
15. ročníku se těším na shledanou.         -hš- 
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S p o r t  

ZPÁTKY V OKRESE  
Po minulé velice nepovedené sezóně a pádu z 1. B třídy jsme zahájili sezónu 

v Okresním přeboru. Vstup do soutěže se nám příliš nepovedl, prohráli jsme 
s Dolní Dobroučí 3:1, následovaly tři porážky na penalty (Verměřovice, Rybník 
a Jehnědí). V dalším zápase jsme zabrali a porazili tým Albrechtic 4:1, ve kterém jsme již 
předváděli hru, kterou bychom chtěli hrát. Bohužel tuto výhru jsme nepotvrdili v následujícím 
zápase v Sopotnici, se kterou jsme prohráli po velmi špatném výkonu 2:0. 

Po polovině podzimní části se nacházíme na 9. místě ze 14 účastníků. Bohužel nás stále trápí 
koncovka, se kterou se o přední příčky soutěže prát nemůžeme. 

průběžné pořadí: 8. (ze 14) Řetová  8   3  3  2   19:16   12 bodů 

Fotbal ová ml ádež  

Předně bychom rádi informovali, že nábor dětí do našich družstev stále probíhá a vaše 
ratolesti se mohou k našim družstvům stále připojit. 

V letošním roce máme do soutěží přihlášená družstva starších žáků a starší přípravky. Obě 
družstva (20 mladých nadějí) se letos zúčastnila soustředění na Mandlu, které se konalo 
16.-18. srpna. Vydařené soustředění probíhalo pod dohledem našich trenérů Standy Sedláčka 
a Pavla Hladila, a zároveň jeden trénink proběhl za účasti našeho trenéra mužů. Soustředění 
bylo zakončeno společným obědem v restauraci Mandl, kterým bychom tímto rádi poděkovali. 
Starší žáci zahájili sezónu porážkou v Jablonném nad Orlicí. Starší přípravka se účastnila dvou 
turnajů v Libchavách a Rybníku, oba turnaje po podařených výkonech vyhrála. 

O mládež se dále starají trenéři Josef Pokorný, Richard Křikala, Tomáš Červinka a Martina 
Páclová. 

Setkání  legend řetovského fotbal u  

V neděli 1. září si při domácím utkání proti Jehnědí dali na hřišti dostaveníčko bývalí hráči 
našeho oddílu, kteří v sezóně 1978-79 se stali okresními přeborníky a vybojovali tak postup do 
I.B třídy. Tu odehráli v sezóně 1979-80, tedy právě před 30 lety. Legendy si prohléhly 
zrekonstruované kabiny, hřiště, areál. A samozřejmě se vzpomínalo. 
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Účastníci I.B třídy 1979/1980; vzadu zleva stojí: jednatel oddílu Miloslav Renčín, Luděk 
Gajdošík, Pavel Pinčka, Karel Pirkl, Miloslav Kebrle a Pavel Crha; dole s vnučkou Laurou 
Volfovou Jaroslav Kovář, Václav Pávek, Otto Rybka, Josef Morkes, Karel Brusenbauch, 
Oldřich Kubík, Břetislav Gloser a Milan Krátký, na fotce chybí Alois Šimek, Jaroslav Vencl, 
Ladislav Vaňous, Ivan Uhlíř a již zemřelí Zdeněk Jasanský a trenér Luboš Kašpar. 

 

zbývající domácí utkání v Mandli: 
Ne  6. 10.  od 15:30 muži Řetová – Brandýs n/O 
Ne 13. 10.  od 10:00 žáci Řetová – Jablonné n/O 

od 15:00 muži Řetová – Rudoltice 
Ne 27. 10.  od 10:00 žáci Řetová – Luková 

od 14:00 muži Řetová – Dolní Čermná 
Ne 3. 11.  od 10:00 žáci Řetová – Tatetnice     za FO Filip Vašina 

STŘÍPKY Z BECHEROVKY 
S yc hra vé  l et n í  k in o   

Zatímco v předešlých letech nám počasí vždy přálo, letos to žádná sláva 
nebyla. Přes den nám sprchlo a tak jsme byli nuceni odvolat tradiční turnaj 
Becher Cup, protože hrát na mokrém tartanu je fakt o ústa. K večeru se přece jen 
počasí umoudřilo, ale letní noc to byla z kategorie těch studenějších. Večerní 
návštěva přesto vůbec nebyla zlá. Promítali jsme českou komedii Po čem muži 
touží, která podobně jako ostatní filmy v přívratském kině, promítala se toto léto 

v letňácích po celé republice. I když se po filmu nikdo moc nepozdržel, a i celková návštěva 
letos klesla, akce to rozhodně byla úspěšná.  

Nová sezóna 

Do soutěží přihlašujeme družstvo A, které bude hrát krajský přebor, začínáme v neděli 
24. listopadu v Heřmanově Městci. Béčko je ještě v jednání, hrát by mělo Choceňskou ligu. 
Rozpis zápasů včas rozmístíme na vývěsky OÚ, HUC a www. 

Sportu zdar, futsalu zvlášť!  Petr Vaňous, náčelník klubu 

TEREZA L IPAVSKÁ - SPLNĚNÉ SNY A LOUČENÍ V SEZONĚ 2019 
Rok plný očekávání.  Spousta emocí - šťastné úsměvy, ale také plno slziček a smutku. Čím 

úspěšnější a výkonnější sportovec, tím větší náklady na vybavení a trénink. V jezdeckém sportu 
to platí dvojnásob. Na úspěch i neúspěchy jsou dva – jezdec a kůň, kteří si musí navzájem 
vyhovět. Dva sportovci, kteří spolu utvoří jeden celek. Postupem do vyšších kategorií se 
zvyšují nároky na výkony jezdce a v této fázi přichází ještě důležitější věc – výkony koně. Je to 
srážka s realitou, když si konečně přiznáte a překonáte pocit beznaděje, že sice máte dítě 
s talentem a touhou být nejlepší, ale nemůžete mu dát to, co by pro svůj další rozvoj 
potřebovalo. Ani talentovaný jezdec na průměrném koni nedokáže zázraky. V konkurenci 
„milionových“ koní dovezených ze zahraničí je pro jezdce s obyčejným českým koněm 
úspěchem každý dobře zajetý parkur nebo úloha bez šance na přední umístění.  

Po zdravotních komplikacích v sezoně 2018 se také letos Terezka věnovala parkurovému 
i drezurnímu ježdění. Skoky – vstup do nové etapy v kariéře. Nová parťačka, klisna jménem 
Lord Licca, a obtížnost soutěží, kterou ani jedna z nich předtím neabsolvovala. Velký otazník, 
jak se s novou situací holky poperou a zda se jim podaří vyšplhat na danou úroveň. Díky 
pravidelné účasti ve Sportovním centru mládeže v Olomouci, kam byly vybrány, nasbíraly pod 
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dohledem znalých trenérů mnoho zkušeností. Pod jejich vedením podávaly dobré výkony při 
kontrolních závodech ve Zduchovicích, na závodech Junior Spring Cup Olomouc se účastnily 
soutěže Grand Prix  S** s výškou překážek 130 cm. Účastnily se také soutěží Junior Cup 2019, 
které se pořádají v rámci Českého skokového poháru, kde dosáhly největšího úspěchu 
v kvalifikační soutěži ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde obsadily 3. místo. Bodovaly také ve 

stylovém poháru dětí a juniorů kategorie A. Neuvěřitelné 
se stalo skutečností, a splnila se kvalifikace na MČR 
v kategorii jednotlivců. Odjížděly jsme trochu s obavami, 
jestli není tato těžká tříkolová soutěž, vzhledem k tomu, 
že na této úrovni začínají, nad jejich síly. Obavy se 
rozplynuly po dobře zajetém prvním kole. Neskutečnou 
radost, když druhé kolo absolvovaly bezchybně, nemohlo 
zkazit ani třetí kolo, kdy trochu došly síly. Krásné 
16. místo v silné konkurenci byl důvod k oslavě. Nyní 
ještě dvojici čeká Mistrovství Východočeské oblasti 
v Suché u Litomyšle, a také, pokud to finanční možnosti 
dovolí, kontrolní závody ve slovenském Šamoríně na 
začátku listopadu. 

Drezura - ukončení jedné krásné etapy. Stará parťačka 
klisna Rozárka a její poslední sezona. Letos byly 
drezurní závody pouze okrajovou záležitostí a Terezka se 
s Rozárkou, která jí provázela kariérou od úplných 
začátků, zúčastnila pouze několika závodů za účelem 

splnění kvalifikace na MČR.  Zajely několik hezkých úloh v Olomouci, v Dolním Přímu a také 
v Mněticích, kde získaly mezi seniory bronzovou medaili v oblastním mistrovství VČO. 
Mistrovství ČR v Královicích bylo poslední akcí, ve které spolu závodily. Před poslední úlohou 
v rámci mistrovství proběhlo rozloučení s Rozárkou a krátká rekapitulace společné kariéry, 
takže došlo i na slzy dojetí.  

V příštím roce bude pro Terezku ještě těžší držet krok se svými vrstevníky vzhledem 
k přestupu do kategorie U25. Hlavním cílem bude spokojený kůň, spokojený jezdec, když se 
zadaří, tak alespoň nějaká pentlička a hlavně žádné zdravotní komplikace. 

Děkujeme za podporu a toleranci celé rodině – bez Vás by to nešlo! Také děkujeme Obci 
Řetová a zastupitelům obce za finanční podporu.     Pavla Lipavská 

KONAL SE OSMNÁCTÝ DEN REGIONU ORLICKO - TŘEBOVSKA  
Svazek obcí Orlicko – Třebovsko uspořádal pro své příznivce, přátele a cyklisty v pátek 

6. září 2019 cyklistický výlet regionem. Akce má za cíl ukázat veřejnosti, co se podařilo 
v obcích našeho regionu vybudovat nebo opravit. 

Akce začala v Českých Libchavách prohlídkou nové budovy obecního úřadu a společenského 
centra. Šedesát účastníků pak přejelo na kolech do parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí. Starosta města seznámil účastníky s historií a průběhem revitalizace parku 
a kaple zasvěcené sv. Janu Pavlu II.  

Cyklojízda pokračovala do Semanína, kde si účastníci prohlédli postup restaurování 
kulturních památek v areálu kostela sv. Bartoloměje. Akce končila ve sportovním areálu na 
Srnově v obci Rybník. V cíli byly pro účastníky připraveny ukázky výcviku psů a podvečer 
zpříjemnila kapela Ponny Expres.         -hš- 
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CYKLISTICKÝ VÝLET  
Tradiční výlet na kolech jsme letos naplánovali na neděli 8. 9. 2019 do okolí Žďáru nad 

Sázavou. Ještě v sobotu nám počasí dávalo očividně najevo, že se blíží podzim. Pršelo celý den, 
ale předpověď počasí na neděli nám dávala naději, že by mohlo být alespoň bez deště, a tak 
s vírou, že snad nepromokneme úplně, jsme se ráno v 7:30 scházeli před obecním úřadem. 
A zocelených cyklistů bylo tentokráte méně, především díky turnajům ve fotbale, které byly 
přeloženy na tento termín. Cestou ještě autobus i stěrače využil, protože občas pršelo. My jsme 
ale v Krucemburku vyráželi na trasu už prakticky za mírného krápání, na které pláštěnka nebyla 
nutná. A během pár ujetých kilometrů přestalo pršet, a tak jsme si výlet mohli užít. Nejdříve 
jsme se sjeli na hrázi vodní nádrže Dářko, kde byla první zastávka na občerstvení po výškově 
náročnější části výletu. Lesní železnice v Polničce díky deštivému víkendu byla zavřená a tak 
jsme jen prošli nabízené atrakce. Někteří poobědvali v místní hospodě a ostatní jeli dál k vodní 
nádrži Pilská, kde jsme vyzkoušeli venkovní work-outové hřiště pro děti, mládež i dospělé. 
Potom jsme navštívili Památku UNESCO - Žďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře. Počasí se umoudřilo a bylo příjemně.  

Po důkladném poznání centra Žďáru nad 
Sázavou jsme vyjeli směrem k Šlakhamru 
v Hamrech nad Sázavou. Objekt je kulturní 
památka.  Původně středověký hamr – 
mechanická kovárna, měl za úkol 
zpracovávat železnou rudu těženou v okolí. 
Zanikl v 17. století. Mlýnský náhon byl 
poté využit pro obilní mlýn, který pracoval 
až do období druhé světové války. 
Posledními majiteli byla mlynářská rodina 
Brdíčků. V roce 2011 zde Technické 
muzeum v Brně otevřelo expozici 
věnovanou hamernictví, dřevařství 
a bydlení za posledních majitelů. Jádrem 
expozice je plně funkční hamerské zařízení, 
získané z nářaďového hamru v Podhůří 
u Nepomuku, na kterém při speciálních 
akcích pracují kováři. Při běžných 
prohlídkách je návštěvníkům předváděna 

činnost vodního kola, potřebného pro provoz hamerského kladiva a měchu do pece, ale nejen 
to. V expozici jsme mohli vidět v činnosti i katr poháněný strojem ze začátku 20. století, 
mlátičku obilí i sekačku obilí americké výroby ze stejného období, která byla tažena koňmi 
a shrnovala obilí pro pozdější vázání do snopů.  Všichni, kdo jsme zde prošli expozicí, jsme 
byli nadšeni i díky perfektnímu podání našeho průvodce.  

Z Hamrů nad Sázavou jsme po cyklostezce dojeli do Sázavy, odkud už vedla krásná 
cyklostezka po náspu bývalé železniční trati do Přibyslavi. Tady jsme završili krásný výlet 
návštěvou cukrárny, která byla jen sladkou tečkou na konci výletu. Tak zase za rok se doufám 
uvidíme se všemi a dalšími nadšenci na kolařském výletě.     -hš- 
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ETAPOVÝ ZÁVOD  
Dovolila jsem si napsat krátký příspěvek o jedné akci, která není zatím moc v povědomí 

našich občanů. Nebudu se zmiňovat o historii této akce, která vstoupila do povědomí pomalu 
a samovolně. Snad jen připomínka, že velký podíl na opakování akce má i pan Mgr. Petr 
Bucháček, ředitel závodu. Obec Řetová tuto akci sponzoruje. Soustředím se na přítomnost.  

Jde o Mezinárodní cyklistický etapový závod juniorů pod názvem Regionem Orlicka, který se 
jel ve dnech 2. až 4. srpna 2019. Letos šlo již o jeho 33. ročník.  

Proč o tom vlastně píši. Tento závod projíždí, mimo jiné, i naší 
obcí a tento den se již několik let sejde parta nadšených lidí, kteří 
se dopoledne shromáždí na náměstíčku a společně čekají na 
příjezd závodníků, které potom hlasitě vítají a povzbuzují. 
K ukrácení času do jejich příjezdu jim hraje kapela, kterou 
účastníci doprovázejí zpěvem. Nemůže chybět nějaké občerstvení, 
které si přinesou účastníci, pivo a i něco ostřejšího. Nejstarším 
a velmi aktivním účastníkem je pan Vladimír Voleský st., který 
vždy každého příchozího uvítá dobrým přípitkem, umožní 
připojení elektřiny pro chlazení piva a hraje na vozembouch. Další 
nepostradatelnou osobou je pan David Kubišta, hlavní barman 
a pomocník na všechny práce. Velký dík patří dále kapele, která 
vytváří příjemnou atmosféru. Dík patří i dalším, kteří zajišťují vše 
potřebné pro klidný průběh akce, zejména panu Jiřímu Šimkovi 
a panu Václavu Broulíkovi.  

Doufám, že se příští rok účastní další občané a tato tradice bude 
dále pokračovat.       Marie Filipová 

NA MANDLU JEŠT Ě JEDNOU 
Ne, nemýlíte se, nadpis je správně, protože řeč nebude o osadě, ale o zařízení, které jí dalo 

jméno. 
Zděnou hospodářskou usedlost tu postavili po roce 1835 na konci pozemků oddělených 

od řetovské rychty čp. 1. Pak restauraci převážně s letním provozem v roce 1936 vystavěl 
tehdejší majitel mandlu. 

Vše se tam odbývalo v podlouhlém sálu, zvaném lokál mandlu. U venkovní zdi na straně 
k lesu bylo dřevěné ozubené paleční kolo (6), které pohánělo nad sebou vodorovně ležící silný 
dřevěný hřídel (2) o průměru přibližně 70 cm. Na něm byl obtočen železný řetěz připevněný 
svými konci k běhounu (1) mandlu. Spodní stůl (3) mandlu 72 cm vysoký měl šířku 1,3 m 
a délku 9,5 m. Nad ním byl běhoun zvaný truhla nebo „kisňa“ o šířce též 1,3 m a délce 9 m 
a zcela naplněný kamením. Mezi stolem a běhounem bylo na dvou válcích (4) o průměru 19 cm 
natočené čili „nakulené“ plátno. Při práci byly vždy 2 válce v zásobě ženami připravené. Když 
běhoun docházel, na jeden či druhý konec dělník u protější zdi „kormidlem“ (vekslem 7) obrátil 
chod mandlu. Jeho nepozornost mohla způsobit havárii celého zařízení. Proto byl mandl 
obsluhován personálem jen k tomu vybraným a řízený „mandlírem“, který hlídal a úderem 
palicí usměrňoval běh válců. Zkušený mandlír také dokázal údery palicí docílit lesku plátna. 
Když bylo vše hotovo, dělník nechal sjet běhoun až do krajní polohy a opřít na kozu, a tím 
uvolnit válec s plátnem. 
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Na ilustračním obrázku místo vodního kola pohání mandl jedna koňská síla. 
Mandl byl hnán 

silou vody zadržené 
ve dvou rybnících, 
zvaných dodnes 
Dolní a Horní, kde 
se v létě koupalo. 
Vodní kolo mandlu 
mělo v průměru 8 m. 
Aby bylo možné po 
skončení práce nebo 
v případě potřeby 
chod co nejrychleji 
zastavit, dalo se 
tekoucí vodu ze 
žlabu odvést mimo 
kolo „drátem“ 

(táhlem) z mandlovny. 
V přízemní světnici směrem ke stodole byl zařízen lis na balení plátna. Mandlovat se tady 

přestalo kolem roku 1895, takže zdejší faktoři pak vozili plátno do Ústí, kde se už mandlovalo 
modernějším způsobem. 

 
 

Dolní rybník a náhon 
mandlu na indikační 
skice stabilního 
katastru 1839 
© ČÚZK, 
a totéž v reálu (2013) 

 
 
 
 
 
 

Jak vidno zříti, stačí v mluvě nevyjádřitelné velké a malé 
písmeno, a jak trefně vystihli už naši předci – 

 „jeden o voze a druhý o koze“. 
 

Podle Radima Duška „Řetová, příspěvek k dějinám obce“, OFTIS 
Ústí nad Orlicí 2004, str. 30 a tam podle Knihy B a D Václava 
Macha, passim. 

Obrázek s popisem je z knížky Jiřího Langra a Josefa Vařeky 
„Naše lidové stavby“, sv. 63, ALBATROS Praha 1983, str. 222-224. 
Tam na stránce 199 je i obrázek vinařského vřetenového lisu (presu) 
k článku v minulém Zpravodaji. 

Miloslav Renčín 
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O společ nosti  Zem ěděl ské  družstvo se sí dlem  ve Sl oupnic i  

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici hospodaří na cca 3 000 ha zemědělské půdy. 
Kromě vlastní rostlinné a živočišné výroby provozuje i bioplynovou stanici a zajišťuje také 
služby pro ostatní zákazníky – služby zemědělskou technikou, dopravu, zemní práce, opravy, 
servis a prodej strojů a náhradních dílů. 

Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici hledá pro rozšíření našeho servisního týmu 
zemědělských strojů vhodného uchazeče na pozici: 

 

Servisní technik zemědělských strojů 
Co bude náplní Vaší práce: 

• Servis a opravy zemědělských strojů CASE, 
STEYR, Siloking, Dieci 

• Diagnostika a opravy závad  

• Práce ve vybaveném servisním zázemí 
i na výjezdech u zákazníka 

• Předprodejní příprava nových strojů 
Požadavky, které na Vás máme: 

• Vzdělání technického směru – zaměření na 
opravy zemědělských strojů nebo automobilů 

• Praxe v opravárenství strojů/automobilů 
je výhodou, ale uvítáme i absolventy 

• Schopnost provádět diagnostiku, 
hledat a odstraňovat závady 

• Znalost práce na PC 

• Pasivní znalost anglického jazyka (není 
podmínkou) 

• ŘP skupiny B podmínkou, T výhodou 

• Komunikativnost, zodpovědnost 
a pozitivní přístup k zákazníkům 

Co Vám za to nabízíme? 

• Atraktivní práci na moderních strojích, 
kontakt se špičkovou technikou 

• Vynikající dílenské a servisní zázemí, 
kvalitní pracovní oděv 

• Platové ohodnocení podle Vašich schopností 

• Pravidelná účast na školeních v oboru 

• Služební mobilní telefon 

• Možnost konzultovat opravy 
s technickou podporou 

• Mnoho zajímavých zaměstnaneckých 
benefitů, mezi které patří týden dovolené 
navíc, příspěvek na penzijní pojištění, 
příspěvek na dovolenou, naturální benefit, 
výhodnější volání, náborová/stabilizační 
odměna ve výši až 20 000,- Kč 

Jak získat tuto práci? 

• Pošlete nám svůj životopis a pár vět, 
proč Vás tato pozice zaujala. 
Budeme se těšit na setkání s Vámi! 
 

Místo pracoviště: Sloupnice 
Pracovní vztah - práce na plný úvazek 
Smluvní vztah - pracovní smlouva 
Pracovního poměr na dobu neurčitou 
 
 

 
  

Pozice je vhodná pro absolventy. 
Učně bez praxe rádi zaučíme.  
 

Kontakt: 
Jitka Karlíková 
zd@zdsloupnice.cz 
tel. 465 549 212 
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POZVÁNKA NA 5.ROČNÍK PŘÍVRATSKÉHO PÁLENKOVÉHO KOŠTU  
5.10.2019 v  r ámci  sousedského setkání  na  statku  U Kubů 

Rok 2018 byl v našich oblastech z hlediska produkce surovin pro 
výrobu pálenek rokem téměř ideálním, spousta sluníčka 

a minimum faktorů, které úrodu dokáží znehodnotit. 
Ovoce mělo velký obsah přírodních cukrů, 

bylo zdravé, nenapadené plísní. 
 

Z tohoto důvodu po roční pauze v Přívratu pokračujeme v tradici 
pálenkového koštu, na který vás všechny, ať už jako soutěžící, hodnotící 

anebo jen přihlížející, co nejsrdečněji zveme. 
Rozhodně bude velmi zajímavé porovnat um a fortel výrobců. 

 

Vás, kteří pálíte, vyzýváme – nevypijte všechno sami, dejte vzorek do soutěže, 
přijďte se pochlubit, inspirovat, ochutnejte vzorky konkurentů! 

Cílem koštu je zhodnocení a propagace výroby pěstitelských pálenek, 
určení nejlepší a nejchutnější z nich. 

 

Košt probíhá anonymně ve třech kategoriích: 1-slivovice, 2-jablkovice, 3-ostatní pálenky 
 

Soutěžní vzorek musí pocházet z vlastního sběru soutěžícího, musí to být vzorek ovocného 
destilátu bez příměsí, sladidel, aromat a barviv. Objem vzorku do soutěže musí být 0,5 l. 

 

Příjem vzorků proběhne na místě konání anonymně v pátek 4. 10. od 18 do 19 hodin 
a v sobotu 5. 10. od 13.30 do 14.30 hodin. 

Soutěž je omezena na maximální celkové množství 40 přijatých soutěžních vzorků. 
Vlastní koštování a hodnocení vzorků bude probíhat od 15 do 17.30 hodin. Vyhlášení 

výsledků a odměnění vítězů pak bude v 18 hodin. První 3 vítězné vzorky v každé kategorii 
obdrží praktické pěstitelské věcné ceny - plastové sudy na kvas, demižony, lihoměry včetně 

odměrných válců, apod., všichni soutěžící pak pamětní list. 
 

Po dobu celé akce bude na statku již tradičně k dispozici bohaté a chutné občerstvení. 
Bližší informace poskytne na tel. čísle 602329427 Jarda Vencl 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 
Ve třetím čtvrtletí roku 2019 se v Řetůvce Veronice a Petrovi Hudcovým narodil syn Matěj. 

V Řetové se Sabině Keprtové a Jiřímu Gloserovi narodil syn Jáchym, Petře Sokolové Pirklové 
a Marku Sokolovi se narodila dcera Marie. 

SVATBY  
V průběhu druhého čtvrtletí roku 2019 uzavřeli manželství Veronika Krupková z Ústí nad 

Orlicí a Petr Hudec ze Řetůvky, Michaela Musilová a Josef Šindelář ze Řetůvky. 
Ve třetím čtvrtletí roku 2019 si své ano řekli Klára Bělohlávková  a Petr Stránský ze Řetové. 

 
Blahopřejeme 

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

60 let paní Jaroslava Šimková ze Řetové 
 pan Jaroslav Kolář z Přívratu 
 
65 let pan Jaromír Lodr z Přívratu 
 paní Vladislava Kovářová ze Řetové 
 paní Jana Hůlková ze Řetové 
 pan Miloslav Macháček ze Řetové 
 paní Marcela Voleská ze Řetové 
 pan Jan Votava ze Řetové 
 
70 let  paní Marie Broulíková ze Řetové  
 pan Jaroslav Mikule z Řetůvky 
 pan Vladislav Rybka z Přívratu 
 
75 let paní Růžena Váňová z Přívratu 
 paní Bohumila Slezáková z Přívratu 
 

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

 
Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 
Ve třetím čtvrtletí roku 2019 nás navždy opustila paní Jana Kaplanová z Přívratu. 

Čest její 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 29. 9. 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. 
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Přívrat 

5. října So Přívratský košt + sousedské posezení- statek u Kubů od 14 h 
občerstvení, posezení s písničkou 

19. října   
 

So 
 

v 
 

1919 

BecheroBraní 019 
PROGRAM od ±19:19 hh:mm  
koncerty slavnému publiku 
Interstate 60 - El Camino - FernetŠok  
    sál U Coufal ů -  PŘÍVRAT 
                                           Becheru zdar! 

27. října Ne Halloween plný her - od 16 v sále U Coufalů. 

23. listopadu So Dětský prodejní předvánoční jarmark - od 14 hodin v sále 
U Coufalů, kavárnička, hraje skupina Nahonem. 

29. listopadu Pá Výroční schůze obecního úřadu, U Coufalů od 19 hodin 
30. listopadu So Vystoupení přívratských dětí + koncert kapely Cimballica 

sál U Coufalů od 17 hodin 

 7. prosince So Mikulášská nadílka v sále U Coufalů 

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

24. prosince Út Betlémské světlo na návsi od 10hodin rozdají přívratské děti 
28. prosince So PředSilvestrovská zábava od 20 h v sále U Coufalů 

Řetová 

 2. listopadu So Halloween 

 9. listopadu So Setkání důchodců ze Řetové 
29. listopadu Pá Rozsvěcení vánoční výzdoby v obci 

30. listopadu So Mikulášská nadílka v kinosále 
 8. prosince Ne Adventní koncert Jana Lorence 
25. prosince St Vánoční turnaj ve stolním tenise v řetovské tělocvičně 

26. prosince Čt Vánoční turnaj v nohejbale v řetovské tělocvičně 

Řetůvka 

19. října So zájezd do divadla 
16. listopadu So Turnaj v líném tenise smíšených dvojic 
20. listopadu St Sousedské posezení s jubilanty 

23. listopadu So Charitativní jarmark v kulturním dom ě v Řetůvce 

 8. prosince Ne Mikulášská besídka 
22. prosince Ne Adventní koncert v kapli v Řetůvce 

 



 

 

 
Slavnostní  žehnání  var han 

 

v Řetové v kostele sv. Máří Magdaleny 
neděle 22. září 2019 

Rekonstrukci varhan provedla v letech 2016-
2019 dílna Dlabal-Metteler za finanční 
podpory obce Řetová, Pardubického kraje, 
Ministerstva kultury a dalších dárců. 
Původní varhany postavil r. 1831 Jiří Španěl. 

 

Mši svatou sloužil 
biskup Josef Kajnek. 
 

Správce farnosti 
Miloš Kolovratník 
poděkoval všem 
dárcům. 

varhanní koncert 
prof. Václava Uhlíře, 
skladby z období 17. – 20. století 

raut v kinosále, společná setkání 
fotografie David Hordejčuk 

 


