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Bezva jízdu rokem 2020 
Vám přeje redakční rada 

Zpravodaje. 
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        Vážení spoluobčané, 
Na závěr roku bych chtěla poděkovat zastupitelům a všem, kteří se jakkoli zapojili do života 

naší obce. Bez všech těch dobrovolníků, kteří jsou ochotni ve svém volném čase pomoci 
organizovat kulturní a sportovní dění v obci, by život v naší vísce byl chudý. Pevně věřím, 
že nám pomohou i v následujícím roce a podaří se nám tradiční akce zachovat a třeba 
i přidat něco nového. 

Také bych chtěla touto cestou popřát všem lidem dobré vůle šťastné a veselé vánoce 
a do nového roku 2020 především pevné zdraví, spokojenost, 
pohodu a mnoho štěstí a radosti. 

Hana Šafářová, starostka obce Řetová 
 
   Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám i Vašim blízkým popřál jménem zastupitelů obce i jménem svým 

pohodové a klidné prožití vánočních svátků. V novém roce přeji hodně spokojenosti 
i úspěchů, nechť láska, štěstí a pevné zdraví provází Vás po celý nadcházející rok 2020. 
Chtěl bych touto cestou zároveň poděkovat Vám všem, kteří se aktivně podílíte, nebo 

jakýmkoli způsobem podporujete, kulturní a společenský život v naší obci.  
Ing. Jan Stránský, starosta obce Přívrat 

 
   Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem 

zastupitelstva obce Řetůvka popřál krásné prožití svátků 
vánočních, pevné zdraví a hodně štěstí po celý nový rok. 
Přeji nám všem i dostatek vstřícnosti a tolerance 
v sousedském soužití, dostatek sil a vůle k naplnění 
našich společných přání a očekávání. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se 

v uplynulém roce podíleli na kulturním a společenském 
životě v naší obci, pomáhali ho organizovat a zajišťovat, 

i všem co se starali o udržování a zkrášlování naší obce. Krásné vánoce a šťastný nový rok 
2020 Vám přeje 

Ing. Pavel Bělovský, starosta obce Řetůvka 
 

HODNOCENÍ ROKU V ŘETOVÉ 
Máme za sebou první rok volebního období nového zastupitelstva a mohu s potěšením 

konstatovat, že i přes výměnu téměř poloviny zastupitelů jsme plynule navázali na léta 
předchozí a noví členové byli velkým impulsem k rozvoji obce. Mám velkou radost a chtěla 
bych moc poděkovat panu Jiřímu Stránskému, novému předsedovi fotbalového oddílu a všem 
dobrovolníkům, kteří se zúčastnili brigád, přiložili ve svém volnu ruku k dílu a pomohli obci 
při opravě a dalším rozvoji našeho fotbalového stadionu a zázemí pro hráče a návštěvníky. 
Podařilo se dílo, na které můžeme být právem pyšní. Na financování opravy ochranných sítí 
na hřišti a opravě střechy fotbalových šaten se částečně podílel Pardubický kraj částkou 
50000,- Kč.  
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 Vážím si také všech trenérů naší mládeže ve fotbale a stolním tenisu, kteří ve svém volnu 
s dětmi v obci pracují. Je to záslužná činnost náročná na čas a trpělivost a určitě přispívá 
k tomu, že v mužském fotbale budeme mít následovníky dnešních hráčů. Stejně tak moc 
děkuji obecním zaměstnancům, především panu Martinu Bohunkovi, který se po celý rok 
snažil suplovat práce, které bychom za standardní situace zadávali firmám. Dělal je v rámci 
své pracovní doby, a přesto ostatní úkoly na něj kladené neopomínal. Napříjklad dlažba pod 
přístřeškem na hřišti u tělocvičny a dostavba krytého stání pro kontejnery u horní zastávky je 
z velké části jeho zásluhou. Na takovéto drobnosti se firmy hodně těžko shání. Novou pergolu 
jsme již zaběhli na obecní zabíjačce a posloužila tak, jak jsme si představovali. V létě bude 
útočištěm před sluncem pro ty, kteří si budou chtít při sportování oddechnout. Stavba krytého 
stání pro kontejnery na separovaný odpad byla také z poloviny financována z „Programu 
obnovy venkova“ a nebyla levnou záležitostí, celkově i při provedení hodně prací pracovníky 
obce stála více než 220 000,- Kč a částkou 110 000,- Kč přispěl právě Krajský úřad. 

Další neočekávanou stavbou je rozšíření veřejného osvětlení v horní části obce od č.p. 245, 
ke kterému jsme byli donuceni poruchou na zkratce do Zacharovce. A tak v prosinci se ještě 
nebudeme v klidu těšit na vánoční svátky, ale budeme pracovat na tom, aby bylo zúžení na 
zkratce co nejdříve znovu osvětlené. Snad sníh ještě chvilku počká. 

Pevně věřím, že všechny další přípravy investic na rok 2020, které jsme letos financovali 
a zařizovali, se zúročí při získání větších dotací v nastávajícím roce. Do toho bych chtěla 
popřát zastupitelům hodně elánu a zdraví.      Hana Šafářová 

PRVNÍ ROK SPOLEČNÉ PRÁCE ZASTUPITELSTVA ŘETŮVKY 
Naše zastupitelstvo má za sebou první rok společné práce. Musím s potěšením konstatovat, 

že se podařilo vytvořit dobrý, dělný tým. Všichni členové zastupitelstva se aktivně zapojili do 
práce, na pracovních zasedáních vládne tvůrčí atmosféra a ochota řešit úkoly, které před námi 
stojí. Jako dobrou vidím i sebereflexi práce Obecního úřadu, rozdělení a plnění úkolů starosty 
a místostarostky i naší účetní. S oběma se mi dobře spolupracuje, je na ně spolehnutí. 
Hodnocení činnosti zastupitelstva a Obecního úřadu však více přináleží našim občanům, 
kontrolnímu a finančnímu výboru. 

Co se  nám dař í :  

• Zlepšili jsme informování občanů – hlášení obecního rozhlasu, soustavná aktualizace 
obecního webu, informace ve společném Zpravodaji. 

• Obnovení kulturního a společenského života v obci, postupné zlepšování sounáležitosti 
občanů, projevy pozitivních trendů ve vztazích mezi občany. 

• Zlepšování údržby v obci, stabilizovali jsme tandem obecních zaměstnanců, podpořený 
aktivním týmem brigádníků z řad občanů obce. Děkujeme všem za aktivitu a vstřícnost při 
realizaci veřejně prospěšných prací. 

• Zlepšování hospodářského výsledku obecní prodejny. Díky stotisícové dotaci 
Pardubického kraje na podporu provozu prodejen potravin v malých obcích již prakticky obec 
nedotuje provoz prodejny. 

• Dobré výsledky hospodářské činnosti v obecních lesích i přes složitou situaci 
s kůrovcovou kalamitou – pochvalu zaslouží Pavel Štantejský na pozici lesního hospodáře 
obce.  
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Co se  nám dař í  m éně:  

• Dosáhnout na dotace – přestože jsme začali spolupracovat s odbornými institucemi 
řešícími žádosti o dotace, nepodařilo se nám zatím dosáhnout na klíčovou podporu 
investičních záměrů a oprav. V roce 2019 jsme získali celkem 279.000,- na podporu provozu 
prodejny a veřejně prospěšných prací. Žádané dotace na opravy - cca 500.000,-, o které jsme 
žádali, jsme nezískali. 

• Řízení odpadového hospodářství – roste nám objem svozu komunálního odpadu, klesá 
množství bioodpadu (je patrné, že končí v popelnicích), investice do kompostérů nepřináší 
očekávaný efekt, tříděný odpad stagnuje, dotace obce na likvidaci odpadů na jednoho 
poplatníka roste a dosahuje částky 264,- Kč/rok. 

• Správa a údržba majetku obce – zůstaly nám na řešení nejnáročnější objekty – místní 
komunikace, mosty, kulturní dům, hřbitov. Hledání cest k obnově či modernizaci jsou 
zdlouhavé a finančně náročné. Bez dotací realizujeme jen malé postupné kroky. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a zaměstnancům obce za aktivní a dobře 
odvedenou práci. Věřím, že vydržíme v nastoupené cestě a že se nám naše dílo bude dařit 
lépe i v budoucnu.      Ing. Pavel Bělovský, starosta obce Řetůvka 

Z VÝROČNÍ VEŘEJNÉ SCHŮZE OBECNÍHO ÚŘADU V PŘÍVRATU 
V pátek 29. listopadu se v sále U Coufalů konala výroční veřejná schůze obecního úřadu. 

Starosta obce Jan Stránský shrnul uplynulý rok do těchto bodů. 
• Investice 2019 - celkem za rok 2019 přes 3 mil. Kč, celkové dotace z Pardubického kraje, 
ČR, EU cca 1,8 mil. Kč. Nejvýznamnější položkou byl automobil pro výjezdovou 
hasičskou jednotku (1 mil. Kč), dále rekonstrukce části záhumení cesty, 1. etapa úprav před 
obchodem, minibagr, vánoční výzdoba, dětské hřiště. 

• Investice 2020 - rekonstrukce prostoru před obchodem – dokončení, rekonstrukce 
v hospodě - kuchyň, investice do statku, obchod, chodník (závislé na dotaci), obecní 
komunikace, rekonstrukce budovy obecního úřadu. 

• Odpadové hospodářství - Obec potřetí nedoplácí na odpadové hospodářství. (V minulosti 
2012: -195 Kč, 2016: -47 Kč) 

• Vodohospodářství - Hlavník již neznamená omezení pro Přívrat, omezení v Malém 
Přívratu trvá. Podpořeny 3 žádosti zřizování ČOV. 

• Dopravní obslužnost - Autobusy – žádné změny. V plánu kraje na 2020 pokračovat 
v rekonstrukci silnic k budoucí dálnici přivaděče. 

• Prodejna - výsledek hospodaření +13 tis. Kč. Širší sortiment - drogerie, služby i pro okolní 
obce a spolky, obložené mísy uzenin a sýrů, regionální produkty. 

• Statek - provozní výsledek cca +100 tis. Kč, změna na pozici vedoucí. 
• Hospoda - provozní výsledek také přibližně +100 tis. Kč  
• Kultura a společenské akce – zdařilé setkání seniorů od Husího krku (Patrola Šlapeto), 

obnovení akce Přívratský košt v rámci sousedského setkání, nová kronikářka Hana 
Vaňousová, fungující knihovna 

• Hasiči – Zakoupen především z dotací nový automobil pro výjezdovou jednotku a jeho 
zdařilé uvítání. 2020 - SDH Přívrat bude slavit 130 let. 
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PŘÍVRATSKÁ TERMÍNOVKA 2020 
I letos se konala schůzka organizátorů kulturních a společenských akcí v Přívratu. Tentokrát 

se konala v pátek 1. listopadu, opět v salónku naší hospody. Se zástupci všech spolků činných 
v naší obci jsme probrali plány na příští rok, vyměnili jsme si zkušenosti z minulého roku 
a všichni přítomní byli seznámeni s plánovanou podporou jejich činnosti v roce 2020. 
Termíny nejvýznamnějších Přívratských událostí byly opět rozeslány i okolním obcím. 
Vypisovat zde všechny plánované akce je asi zbytečné, nicméně data našich největších akcí 
zde mohu určitě uvést. Guláš Festival se bude konat 29. srpna a Přívratské Vinobraní 
18. – 19. září.        Jan Stránský, starosta obce 

CO SE V ŘETOVÉ DĚJE? 
Kni hovna a  obecní  byt  

Dlouho jsme si byli vědomi, že úroveň naší knihovny již neodpovídala současným trendům. 
Impulsem pro přestavbu úřadu bylo opuštění prostor využívaných Českou poštou. Nadešel 
tedy čas na projektování a celkovou rekonstrukci, kterou si budova určitě zaslouží. 

Od ledna bude v budově obecního úřadu probíhat velká rekonstrukce. Prostory po České 
poště budou přestavěny na malý byt, a celé půdní prostory budou využity pro potřeby obce. 
Objekt bude zateplen, a instalováno bude i tepelné čerpadlo a ústřední vytápění. V půdních 
prostorách bude malý sklad, archiv obecního úřadu a ve většině prostoru bude komunitní 
centrum spojené s knihovnou. Místnost bude možné využívat i pro setkávání seniorů 
a maminek s dětmi. 

Ale proč to píši?  Od začátku roku bude knihovna přestěhována do prostor bytu nad 
pohostinstvím „U čápa“, kde bude po celou dobu rekonstrukce úřadu. Pevně věřím, že 
výstavbou nových prostor pro knihovnu se rozšíří okruh lidí, kteří ji budou navštěvovat, a že 
prostory budou využity podobně jako klubovna tělocvičny. 

Pohostinství  

Po šesti letech dochází ke změně nájemce pohostinství. Od 1. ledna se do pohostinství 
„U Čápa“ vrací pan Jaroslav Dočkal. Zastupitelstvo obce si váží jeho rozhodnutí a doufá, že 
se do naší hospůdky zase postupně vrátí všichni, kdo mají rádi zlatavý mok, sportovní zápasy 
a především pohodu a klid. Z důvodu změny nájemce bude pohostinství pravděpodobně 
v prvních dvou týdnech uzavřeno.       Hana Šafářová 

BEZPEČNĚJI PRO DĚTI A SENIORY  
V období let 2020 – 2021 se předpokládá realizace stavby „Modernizace mostu ev. č. 360-

014 Řetůvka“. Součásti stavby je demolice mostu na silnici II. tř. 360 v Řetůvce přes Řetovku 
(Husí krk), výstavba mostu nového a rekonstrukce části křižovatky. Na tuto stavbu navazuje 
i modernizace celé silnice II. tř. 360 z Ústí nad Orlicí do Litomyšle. Naše obec si v rámci 
připomínkování stavby vymohla realizaci místa pro přecházení chodců v křižovatce. Bylo 
toho dosaženo za cenu toho, že se obec Řetůvka stala investorem a stavitelem chodníku na 
straně silnice u rychty. Pro místa na přecházení chodců platí pravidlo, že na obou stranách 
komunikace musí být pro chodce bezpečná místa (chodníky). Protože nám na straně rychty 
chodník chybí, musíme ho vybudovat. 
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Projektovou dokumentaci stavby chodníku pro obec zajistil Pardubický kraj. Obec si musela 
zajistit zpracování podrobného rozpočtu, vyřešit majetkové vztahy v budoucím místě 

chodníku, vyřídit územní rozhodnutí 
a stavební povolení. Dále obec zadala 
zpracování projektu na osvětlení místa 
pro přecházení chodců. V současné 
době se pokoušíme zajistit financování 
prostřednictvím dotace z evropských 
strukturálních a investičních fondů 
(ESIF) přes Integrovaný regionální 
operační program (IROP) 
v programovém období let 2014 – 2020 
v rámci Místní akční skupinu (MAS 
Orlicko). Pokud nebudeme úspěšní 

v žádosti o dotaci, vybuduje obec chodník a osvětlení místa pro přecházení chodců 
z vlastních zdrojů. Tuto stavbu považujeme za velký přínos ke zvýšení bezpečnosti, hlavně 
našich dětí dojíždějících do škol a seniorů, využívajících často veřejnou autobusovou 
dopravu.          Pavel Bělovský, starosta 

SETKÁNÍ ŘETOVSKÝCH SENIORŮ 2019 
Setkání důchodců v Řetové proběhlo jako obvykle na začátku listopadu. Tentokráte bylo 

pořádáno pod záštitou radní Pardubického kraje paní Ing. Hany Štěpánové, která akci 
i finančně podpořila. Lidé se začali scházet již ve 13:30, a tak ještě před začátkem vystoupení 
měli čas si vzájemně popovídat. Na začátek vystoupili žáci naší základní školy, kteří jako 
každoročně připravili poutavé pásmo uváděné Vítkem Ducháčkem a Amálkou Asingerovou. 
Moderování nadchlo obecenstvo a udrželo jejich pozornost po celou dobu vystoupení. Moc 
dětem i učitelkám děkujeme. 

Potom už na řadu přišlo duo MIX z Libchav a jako tradičně zvedlo ze židlí i ty, které klouby 
už trošku bolí. Zábava se protáhla až do večerních hodin. Občerstvení pro nás uvařil ve školní 
jídelně Honza Volf, a soudě podle reakcí bylo kuřátko výborné, a možná přiláká k odebírání 
obědů ve škole některé z důchodců. Bylo důkazem, že úroveň jídel je ve školní jídelně na 
vysoké úrovni, a rozhodně se zde vaří zdravě a chutně. Dík patří i všem, kteří pomohli 
s obsluhou a postarali se o bezproblémový chod celé akce. V příštím roce nás čeká setkání 
seniorů z celého údolí a chystáme i zajímavé vystoupení kulturní. Tak zase za rok na viděnou 
se všemi, kdo se rádi setkávají se známými a rádi se baví. Těší se také tým organizátorů. 

Hana Šafářová 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ S JUBILANTY V ŘETŮVCE 
Ve středu 20. listopadu proběhlo již čtvrté sousedské posezení s jubilanty. Vedle přání 

jubilantům jsme na tomto setkání poděkovali i paní Janě Reichlové za více jak 20 letou 
činnost knihovnice v obecní knihovně. Naše nová občanská aktivita se docela ujala. Společně 
s jubilanty se začínají scházet i další sousedé, na setkání vládne příjemná nálada, pravidelné 
setkávání spoluobčanů má příznivou odezvu a přispívá k podpoře sounáležitosti občanů obce. 
Proto se i my organizátoři těšíme na další setkání v únoru příštího roku. 

Pavel Bělovský, starosta 
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019 V MAS  ORLICKO  
Konec roku se blíží a my v MAS Orlicko se ohlížíme za tím, co jsme letos zaseli. Na jaře 

jsme schválili podporu 21 projektů za bezmála 30 milionů korun, které putovaly do škol 
v území MAS ORLICKO, kde pomohly rekonstruovat a vybavovat třídy a zázemí pro 
kroužky.  

Jedno z hlavních témat letošního roku bylo projednávání nevyčerpaných prostředků. 
Nakonec se přerozdělilo téměř 20 milionů korun v Programu rozvoje venkova, které půjdou 
na rozvoj občanské vybavenosti – do škol, školek a na veřejná prostranství v našem okolí. Na 
příští rok chystáme celkově poslední výzvu z tohoto programu, která bude v objemu asi 
30 milionu korun a bude určena na podporu zemědělství v našem území. 

Během léta probíhal s naší podporou již třetí ročník příměstských táborů, kdy proběhlo 
29 turnusů pod vedením pěti volnočasových zařízení. V Operačním programu zaměstnanost 
jsme v letošním podzimu také schválili dva projekty za cca 7 milionů korun na podporu 
sociálně vyloučených lokalit. 

Již potřetí jsme vybírali projekty v programu „Malý Leader“, který je zaměřen na 
občanskou vybavenost menších obcí. Vybrali jsme 13 nových projektů v hodnotě dohromady 
1,4 milionu korun, jejichž realizace se plánuje na rok 2020. Letos se v Malém LEADERU 
z loňského výběru realizovalo 9 projektů.  

Po celý rok jsme poskytovali podporu pro ředitele škol a pomoc s administrací Šablon, díky 
kterým můžou školy žákům nabízet pestřejší nabídku volnočasových kroužků, zajímavější 
formy výuky a učitelům nabídnout další vzdělávání v oboru. První Šablony s 22 zapojenými 
školami v hodnotě žádostí 9,2 milionů korun končila letos v září a návazně na to startovala 
druhá etapa, kam se zapojilo 43 škol se žádostmi v hodnotě 24,6 milionů. Z narůstajícího 
zájmu škol o naši podporu máme ohromnou radost! 

V projektech MAP II - Místní akční plán vzdělávání pokračujeme v podpoře a rozvoji 
vzdělávání. Na území Orlickoústecka a Českotřebovska máme 8 dlouhodobých projektů 
a v rámci sběru investičních záměrů jsme za rok 2019 obdrželi 37 projektových záměrů. 
Součástí projektů je pořádání různých workshopů, kulatých stolů, ukázkových hodin, 
seminářů, volnočasových kroužků, exkurzí a dalších aktivit, díky kterým se snažíme 
podporovat a zlepšovat vzdělávání žáků do 15 let. Děkujeme všem za velký zájem 
o jednotlivé akce i za nádherné zpětné vazby. 
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Z á k l a d n í  š k o l a  
Setkání  s  r odič i  v  MŠ aneb „ Jab l íčkování“  

Ve čtvrtek 24. října jsme se sešli s rodiči a dětmi v naší školce, abychom strávili společné 
odpoledne. Účast sice nebyla velká, ovšem ti, kteří dorazili, si odpoledne velmi užili. Pro děti 
i rodiče bylo připraveno mnoho aktivit podporujících smyslové vnímání, spolupráci 
i motoriku. Vyrábělo se z odpadového materiálu a většina si poprvé vyzkoušela mokré plstění 
z ovčí vlny. Největším zážitkem pro všechny byla ale ochutnávka výborných „dobrot“ 
z jablíček, které připravily děti z MŠ i maminky, kterým patří velké díky. 

Velmi se těšíme na další společné setkání a věříme, že již ve větším počtu. 
                                                                                                            kolektiv MŠ Řetová 

Společ né vánoč ní  vyr ábění  a  zdobení  s trom ku v Řetové  

V úterý 26. listopadu bylo v řetovském kinosále opravdu veselo. Sešli se tu rodiče s dětmi 
jak ze základní školy, tak i z mateřské, aby společně vyrobili ozdoby na vánoční strom 
v Řetové. Účast byla opravdu veliká a rodiče i děti si také odnesli domů krásné výrobky, 
kterými mohou ozdobit i své obydlí. Atmosféru zpříjemnilo i občerstvení, které bylo zajištěno 
z naší kuchyně. 

V pátek se pak děti ze ZŠ a MŠ i přes nepříznivé počasí sešly u vánočního stromku na 
návsi, kde za pomoci obecních zaměstnanců společně strom 
vyrobenými ozdobami vyzdobily.  

Děkujeme všem, kteří se této vydařené akce zúčastnili. 
Děkujeme panu kuchaři za přípravu moučníků, děkujeme obci za 
poskytnutí prostor, zajištění materiálu a spolupráci při zdobení 

stromu na 
návsi. 

Doufáme, že 
tato akce se pro 
další roky stane 
tradicí. 
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ZÁPIS DĚTÍ do 1. ročníku 
 

Milí budoucí prvňáci, vážení rodiče, 
 

v úterý 2. dubna 2020 se bude konat 

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

 
Na všechny se těší paní učitelky. 

 

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

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

PF  2020 

Vážení čtenáři, přejeme Vám krásné vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti 
a úspěchů v osobním i pracovním životě v roce 2020. 

 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETOVÉ 
Druhé letošní vítání občánků v Řetové se za účasti rodičů, sourozenců a prarodičů konalo 

již tradičně ve slavnostně vyzdobené klubovně tělocvičny v Řetové. Vítány byly 4 děti – 
Barborka Volfová, Jáchym Gloser, Marie Sokolová a Lucie Bohunková. Krátké pásmo 
písniček a říkanek si pro ně připravily děti a paní učitelky z naší mateřské školky. Pak nadešel 
čas na přivítání starostkou obce. Rodiče se podepsali do knihy vítání občánků a byly jim 
předány dárky 
a maminkám 
kytička. Poté se 
každé dítě 
vyfotilo 
s nejbližšími 
v kolébce 
symbolicky pod 
znakem naší 
obce, aby na 
slavnostní den 
mělo s rodiči 
milou 
vzpomínku. 
Pevně věříme, že 
se jim v naší obci 
bude líbit.               -kulturní komise- 
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AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY  
Jízdní řády platí od 1. 12. 2019. Oproti loňsku došlo jen k zanedbatelným změnám. 

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

 

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

X  jede v pracovních dnech 
+  jede v neděli a státem uznané svátky 
6  jede v sobotu 
~  spoj jede po jiné trase 
20  nejede od 23.12. do 1.1. 
17  jede 23.12., 27.12., 30.12. 
25  nejede od 24. do 25. 12., 1.1. 
31  nejede 31.12. 
42    nejede od 22.12. do 3.1. 
52    nejede od 24. do 25.12., 1.1., jede 31.12. 
53    nejede od 24. do 25.12. 
56    nejede od 24. do 25.12., jede 31.12. 
61    nejede od 23.12. do 3.1., 31.1., 10.- 16.2., 9.4.-13.4., 
        1.5. a 8.5., 1.7. - 31.8., 28.9., 26.-28.10., 17.11. 
71    jede 23.12., 27.12., 30.12., 2.1., 3.1., 31.1., 10.- 16.2., 9.4. 
  1.7. - 31.8., 26.-27.10. 
 
 

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2020 
Přívrat : Popelnice se odváží každé pondělí po celý rok. Obě záhumení se sváží, pokud 

nejsou pod sněhem. Poplatky za popelnice 480,- Kč/osoba (děti do 15 let 240,-, chataři 480,-
/objekt), je splatný do konce února 2020. 
Řetová: 
Počínaje prosincem do konce března bude sběrný dvůr v Řetové otevřen pouze ve středu od 

15 do 17 hodin nebo 
po dohodě v pracovní 
dny, v sobotu je 
zavřeno! 

Poplatek za odpady 
500,- Kč je splatný do 
31. 3. 2020, za psa do 
30. 4. 2020. V zimním 
období listopad - 
březen bude svoz 
prováděn ze zimních 
stanovišť.  

 
 Linka     700916 X 20 X 20 

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

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

Měsíc 

Svoz popelnic- 
pondělí 

(čísla týdnů) 

Plasty- 
pondělí nebo 

středa 

Papír- 
úterý 

Sklo- 
středa 

Neb. 
odpad 

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

únor 6,7,8,9 5,7 7 6   

březen 10,11,12,13,14 9,11,13, 11     

duben 16,18 15,17 15     

květen 20,22 19,21 19 19 27.05. 

červen 24,26 23,25 23     

červenec 28,30 27,29 27     

srpen 32,34, 36 31,33,35 31,35 32   

září 38,40 37,39 39     

říjen 41,42,43,44 41,43 43   01.10. 

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

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

km Linka   700932 X 22 X 61 X 31 6+ 25 X 20 X 31 X 31 X 61 X 31 X 61 X 22 X 18 
X 6+ 
31 53 

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

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

7 Přívrat,,k řiž. 5:40 5:42 6:33 6:34 8:40 10:34 12:34 13:34 14:45 15:34 16:34 16:34 18:34 

8 Přívrat,,Na Presích 5:42 5:44 6:35 6:36 8:41 10:36 12:36 13:36 14:47 15:36 16:36 16:36 18:36 

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

10 Řetová,,kampeli čka 5:47 5:49 6:40 6:41 8:45 10:41 12:41 13:41 14:52 15:41 16:41 16:41 18:41 

10 Řetová,,dol.zast. ~   6:42 6:43  10:43 12:43 13:43 14:54 15:43 16:43 16:43 18:43 

12 Řetůvka,,k řiž. ~   6:44 6:45 
 

10:45 12:45 13:45 14:56 15:45 16:45 16:45 18:45 
18 Sloupnice,,aut.st. 5:58    6:58 6:59  10:59 12:59   15:09   16:59 16:59 18:59 

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

      
 

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

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

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

21 Řetůvka,,k řiž. 4:56 5:14   7:06   11:15 13:15 13:46 15:20 15:50 17:14 17:15 19:15 

23 Řetová,,dol.zast. 4:58 5:16   7:08   11:17 13:17 13:48 15:22 15:52 17:16 17:17 19:17 

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

24 Řetová,,hor.zast.  5:02 5:20 5:57 7:16 8:52 11:21 13:21 13:52 15:26 15:56 17:20 17:21 19:21 

25 Přívrat,,Na Presích 5:05 5:23 6:00 7:18 8:55 11:24 13:24 13:55 15:29 15:59 17:23 17:24 19:24 

26 Přívrat,,k řiž. 5:07 5:25 6:02 7:24 8:57 11:26 13:26 13:57 15:31 16:01 17:25 17:26 19:26 
30 Č.Třeb.Pod Březinou 5:12 5:30 6:09 7:30 9:02 11:31 13:31 14:02 15:36 16:02 17:30 17:31 19:31 

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

Ústí n.Orl.- Řetová-Sloupnice-Litomyšl  
km Linka   680901 X 31 X 20 X 61 X 71 X 20 X 31 6+ 25 X 31 X 42 X 20 X 18 6+ 56 X 42 X 31 6+ 52 

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

                 km Linka   680901 X 20 X 31 X 31 X 31 6+ 25 X 31 X 20 6+ 56 X 42 X 31 X 42 X 31 6+ 52 X 20 
 

0 Litomyšl,aut. 4:40 5:35 6:45 8:40 9:15 10:40 12:40 12:45 13:40 14:41 15:40 16:40 16:46 18:40  
8 Sloupnice,aut 5:01 5:55 6:58 9:01 9:27 11:01 13:01 12:57 14:01 15:01 16:01 17:01 17:00 19:01  
14 Řetová,Man. 5:13 6:07 7:10 9:13 9:39 11:13 13:13 13:09 ~ 15:13 ~ 17:13 17:09 19:13  
15 Řetová,kamp  5:15 6:10 7:11 9:15 9:41 11:15 13:15 13:11 ~ 15:15 ~ 17:15 17:10 19:15 

 
15 Řetová,dol.z. 5:16 6:11 7:13 9:16 9:43 11:16 13:16 13:13 ~ 15:16 ~ 17:16 17:11 19:16  
17 Řetůvka,k řiž. 5:18 6:13 7:15 9:18 9:45 11:18 13:18 13:15 14:12 15:18 16:12 17:18 17:13 19:18 

 
22 UO u žel.podj. 5:25 6:20 7:22 9:25 9:53 11:25 13:25 13:23 14:20 15:25 16:18 17:25 17:22 19:25  

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

24 Ústí n.O. aut. 5:30 6:25 7:30 9:32 10:00 11:32 13:32 13:29 14:27 15:34 16:22 17:30 17:25 19:30  
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CESTOVANÍ NA KRAJSKÉ ŽELEZNICI OD 15. PROSINCE 2019  
Kdo bude  za j i šťovat  železnič ní  dopr avu  v  kr a j i ?  

• České dráhy (dále ČD)– všechny tratě v Pardubickém kraji s výjimkou tratí 024 a 025  
• LeoExpress – tratě 010 (vlaky Praha – Lichkov – Wroclaw), 024 (Ústí nad Orlicí – 

Letohrad – Králíky – Mlýnický Dvůr) a 025 (Dolní Lipka - Hanušovice). 

Co se  změní  pr o  cestu j íc í ?  

• Na tratích provozovaných ČD nedochází k žádným změnám, přestupy jsou možné na jednu 
jízdenku, nadále platí tarif ČD, IN karty, síťové jízdenky atd. 

• Na spojích Leo Expressu je uznáván tarif IREDO, karty IREDO a jízdné Leo Expressu. 

Co m ám  děl at,  pokud budu přestupovat  m ezi  dopr avci ?  

• Držitelé karet IREDO přestupují mezi spoji bez jakékoliv změny - s kartou IREDO je 
možné bezplatně na jednu jízdenku přestupovat mezi vlaky obou dopravců na území 
Pardubického, Královéhradeckého kraje a dalších vybraných úseků.  

Vzorový příklad:  Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích 
přestupní jízdenku IREDO až do Lichkova. Tuto jízdenku bude mít cestující uloženou na 
kartě IREDO, kterou předloží při kontrole, jak ve vlaku Českých drah, kterým cestující 
pojede z Pardubic do Ústí nad Orlicí, tak ve vlaku Leo Expressu z Ústí nad Orlicí do 
Lichkova.  

• V případě přestupu mezi vlaky obou dopravců bez karty IREDO bude nutné si pořídit dvě 
jízdenky. Jestliže se cestující ve vlaku prokáže jízdenkou z předchozího spoje, je poté 
cestující odbaven v návazném vlaku bez jakékoliv přirážky. 

Vzorový příklad:  Cestující jedoucí z Pardubic do Lichkova si zakoupí v Pardubicích 
jízdenku Českých drah (tarif IREDO) pouze do Ústí nad Orlicí. Zde přestoupí na 
navazující vlak Leo Expressu, kde si zakoupí jízdenku do Lichkova. V případě předložení 
jízdenky z předchozí cesty z Pardubic vlakem ČD, bude cestující na své cestě do Lichkova 
odbaven bez přirážky k jízdnému. Stejně tak je tomu i při přestupu z vlaku Leo Expressu 
na ČD a naopak mimo Pardubický a Královéhradecký kraj. 

Vzorový příklad:  Cestující jede z Letohradu do Prahy. V pokladně Leo Express si zakoupí 
jízdenku Leo Expressu do Ústí nad Orlicí, kde přestoupí na vlak ČD do Prahy. Ve vlaku 
ČD si zakoupí jízdenku Českých drah do Prahy. V případě předložení jízdenky Leo 
Expressu z předchozí cesty z Letohradu, bude cestující na své cestě do Prahy odbaven bez 
přirážky k jízdnému. 

Výhody  kar ty  IREDO:  

• Bezkontaktní čipová karta IREDO umožňuje zakoupení časové jízdenky, jednorázové 
přestupní jízdenky nebo platbu elektronickou peněženkou, která je součástí karty IREDO. 

• Přestupovat se dá mezi jednotlivými dopravci, přestupy z vlaku na autobus apod. 
• Karta platí  v osobních, spěšných vlacích a autobusech na území Pardubického kraje 

s rozšířením na úseky tratí: 019 Tatenice – Zábřeh na Moravě, 025 Červený Potok – 
Hanušovice, 236 Ronov nad Doubravou – Žleby, 238 Vitanov – Ždírec nad Doubravou. 
Dále karta platí v rychlících (mimo R 640 a R641) a také ve vybraných vlacích vyšší 
kvality (IC, EC, rj). 
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Kar ta IR EDO od 1 .12.  do 30.1.  za  30  korun.  

Počínaje 1. prosincem 2019 do 30. ledna 2020 bude stát karta symbolických 30 Kč namísto 
dosavadních 150 Kč a to na všech výdejních místech v Pardubickém kraji. Nejbližší místa: 
Česká Třebová - České dráhy, nám. Jana Pernera 579 
pondělí - čtvrtek 6:00 - 15:00, pátek 6:00 - 16:30, neděle 12:00 - 20:00 
Ústí nad Orlicí - ČSAD Ústí nad Orlicí, Lochmanova 177 
pondělí, středa 9:00 - 11:30, 12:30 - 15:25, úterý, pátek 9:00 - 11:30, 13:00 - 14:30, 
čtvrtek 9:00 - 10:30, 1. pracovní den v měsíci zavřeno. 
Zažádat o kartu lze též elektronicky na www.iredo.info. 
V průběhu roku 2020 by měla být snazší cesta také s klasickou papírovou jízdenkou pro 

občasné cestující. Pracuje se na zavedení přestupní papírové jízdenky, která bude opatřena 
QR kódem, který si na svém úseku načte ten či onen dopravce. 

Zm ěny v  tar i fu IR EDO od 15.12.2019 

 
Kde se dozvím  více  o systém u IDS  IREDO a  vhodném  spojení ?  

• Více o tarifu IDS IREDO na www.iredo.info nebo na tel.: 491 580 333 
• Seznam dálkových vlaků zařazených do IDS IREDO www.oredo.cz 
• Tarifní kalkulátor IDS IREDO www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho  
• Vyhledávač IDOS https://idos.idnes.cz/ 
• České dráhy www.cd.cz  Leo Express www.leoexpress.com/cs 

Upozor nění  

Změna pravidel v cestování nastává od 15. 12. 2019 i v jiných krajích. Výše uvedená 
pravidla platí pouze v oblasti OREDO - v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ve většině 
krajů jsou tato pravidla obdobná (cestování na jízdenky krajů i dopravce). 

Pozor ale na cestování v Jihomoravském kraji (IDS-JMK)! Tam v osobních a spěšných 
vlacích vypravovaných Jihomoravským krajem (v jízdním řádu značených Os a Sp) platí 
pouze jízdenky IDS-JMK. Neplatí tedy jízdenky ČD ani jiného dopravce a to včetně režijních 
průkazů či kilometrické banky. Ty tam i nadále platí v rychlících (značeno R), a vlacích vyšší 
kvality, které Jihomoravský kraj nevypravuje. Více na www.idsjmk.cz.  
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K u l t u r a  

PŘÍVRATSKÉ BECHEROBRANÍ  
Přívrat 19.10.2019  Kdo si hraje, nezlobí. 

V duchu tohoto hesla se nesl začátek 
letošního Becherobraní. Zahájili jsme ho 
Chytrým rocko quízem, čímž jsme si 
zahřáli hlavy na provozní teplotu. Je nad 
slunce jasné, že otázky do quízu se týkaly 
rockové muziky - audio, video i na ty živé 
„duety“ došlo. 

Hudební, tedy tu podstatnou, část 
slavnosti zahájila skupina Interstate 60 
z České Třebové. Kluci nám v Přívratu 
zahráli poprvé před sedmi lety a tehdy, 
stejně jako letos, na výbornou. 

Po pauze je vystřídala další, takřka domácí, kapela El Camino. Přesvědčivý výkon radostně 
kvitovalo rozprouděné publikum. Do třetice Fernet šok potvrdil, že v obměněné sestavě září 
jako v nejlepších letech. Tedy v nejlepších letech Becherobraní. Ano, přiševší publikum se 
bavilo výtečně, stejně tak kapely byly spokojené. Jen jest pravdou, že lidí, co do počtu - 
nikoliv kvality, chodí stále méně, a po roce jsme opět přivítali návštěvní rekord, žel smutný. 
Jak píší řetůvští na straně 17 tohoto Zpravodaje, lidé v sobotu 19. října se nesešli ani na 
Shakespeara. Tak kde vlastně ti lidé byli? 

Přesto se za rok v sále U Coufalů na Becherobraní zcela jistě setkáme, anobrž to bude již 
25. pokračování této slavnosti. Čtvrtstoletí Becherobraní třikrát sláva!   -vk- 

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ A PŘÍVRATSKÝ KOŠT  
V sobotu 5. října 2019 se po roční pauze v rámci tradičního sousedského setkání na obecním 

statku U Kubů uskutečnil 5. ročník Přívratského pálenkového koštu. 
V příjemném zázemí mezi sebou soutěžilo 22 příznivců pěstitelského pálení, kteří do 

soutěží přihlásili 37 vzorků vesměs dobrých 
a podařených pálenek v převážné většině z velmi 
a velmi příznivého ročníku 2018. Je nutné si 
objektivně přiznat, že úroveň kvality a chuťové 
rozmanitosti vzorků v soutěži rok od roku stoupá, 
těžko už se hledá „nepitný“ vzorek, který by byl 
vhodný „toliko na mazání reumatických kolen“. 
Každý se chce pochlubit tím nejlepším, co se mu 
povedlo. Určitě tomu napomohlo i vzájemné 
předávání zkušeností, poznatků i různých 
„fajnšmekrovských fíglů“, o které se při minulých 
koštech soutěžící mezi sebou podělili. Moc bych 
chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří vzorky do soutěže přinesli. Velmi oceňuji, uznávám 
a obdivuji, „že si od vlastních úst utrhli“, a šli poměřit své kulinářské výrobky s konkurencí. 
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Klání proběhlo ve třech kategoriích. V té hlavní a nejobsazenější, ve slivovicích, zvítězil 
Mirek Vaňous z Přívratu, v jablkovicích se mu to povedlo také a kategorii ostatní pálenky pak 
se svojí hruškovicí vyhrál pan Jiří Petřík z Rychnova nad Kněžnou. 

Závěrem bych velice rád poděkoval všem sponzorům, kteří pohodovou a vydařenou akci 
podpořili, především pak Obci Přívrat za poskytnutí osobitého a stylového prostředí obecního 
statku. Již nyní si Vás dovolím pozvat na 6. ročník, který se uskuteční opět v rámci 
sousedského posezení, a to 3. října 2020.      Jarda Vencl 

PŘÍVRATSKÝ ADVENT  
Dětský  předvánoční  jarm ar k 

Letos proběhl trochu netradičně a možná i předčasně už v sobotu 23. listopadu. Nicméně 
u nás v Přívratu nastartoval a nepatrně zpomalil předvánoční čas. 

Děti měly své stánky nazdobené a plné krásných výrobků, které vyrobily buď samy nebo 
s pomocí rodičů. Mnohdy nakupující nemohli nákup ani unést, ještěže většina přijela autem. 
Nechyběla ani vánoční kavárnička, která byla obsazena od začátku až do skončení jarmarku. 
K dobré pohodě hrála skupina Nahonem. Přes veškerý strach, že bude málo stánkařů nebo 
naopak nakupujících se akce vydařila. Vy všichni, kteří jste se zúčastnili, jste nás přesvědčili, 
že má smysl v pořádání této akce pokračovat. 

Děkujeme za pomoc maminkám, holkám statkářkám a hlavně Vám všem, kteří jste přišli 
a nakoupili nebo jen poseděli a poklábosili se svými přáteli a známými v naší kavárničce. 

Zpívání  př í vr atských  dětí  

Další předvánoční akcí bylo vystoupení našich dětí, které nám pod vedením Gabči 
Sýkorové připravily opět nezapomenutelný zážitek. Do jejich pásma byli přizváni i tatínkové, 
kteří si společně s nimi zazpívali píseň Mlýnský kámen, která se letos stala součástí projektu 
Hlasy sametu a připomněla nám tak uplynutí 30 let od sametové revoluce. 

Po velmi povedeném vystoupení následoval koncert skupiny Cimballica. Věřím, že si 
všichni první adventní víkend společně s námi užili. 

Mi kul ášská  nadí l ka  

Na adventním věnci je zapálená druhá svíčka a na sále 
u Coufalů se koná už třetí akce v rámci přívratského adventu 
- Mikulášská nadílka. Je sobota 7. prosince a tak jedenáctá 
pohádka nastudovaná přívratskými tatínky může začít. Letos 
si na jevišti zařádily postavičky z večerníčkového seriálu 
Příběhy včelích medvídků. 

Po pohádce si děti pod vedením Lídy Pechancové a Ládi 
Singera zasoutěžily. Oběma moc děkujeme. 

Pak už nás navštívil Mikuláš s Andělem a pekelnou 
cháskou. Čerti si však na hodných přívratských dětech polámaly rohy. 

Zpívání  pod str om kem  

Třetí adventní sobota 14. prosince patřila tradičnímu zpívání pod stromkem. Letos se 
souborem Javor, který přijel až z Lomnice nad Lužnicí. Soubor doprovodil zpěvem živý 
Betlém, vlastní pásmo potom předvedl ve vánočně nazdobeném sále U Coufalů. Příjemná 
atmosféra panovala po celou vydařenou akci, chybělo jen jediné - sníh.  -pn, pš- 
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HALLOWEEN V ŘETOVÉ 
Pokud jste náhodou v sobotu 2. listopadu šli kolem řetovského fotbalového hřiště, doufáme, 

že jste se příliš nepolekali roztodivných strašidel, která se zde 
pohybovala. Každoroční halloweenská akce totiž přilákala 
nejen spoustu dětí a rodičů, ale i bubáky, čarodějnice, 
prokletého sedláka a početnou čertovskou sebranku. 

Během celého večera hořel oheň, na kterém bylo možné si 
opéct špekáček či sladkého hada nebo se u jeho plamenů 
ohřívat a popíjet svařené víno nebo čaj. Po setmění si děti 
zahrály strašidelné ruské kuželky a pak vyrazily na stezku 
odvahy, na které je čekalo několik úkolů a  také malá odměna 
za jejich splnění. Když se všichni v pořádku vrátili, čekala je 
skupina Tartas se svou ohňovou show. 

I přes nepříznivé počasí, které už k této akci začíná 
neodmyslitelně patřit, přišlo kolem šedesáti dětí a věříme, že si 
večer hezky užily. Děkujeme všem, kteří pomohli a těšíme se za rok poslední říjnový večer 
na další strašidelné setkání.       kulturní komise Řetové 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V  ŘETOVÉ 
K přelomu listopadu a prosince neodmyslitelně patří v naší obci Mikulášská nadílka. Asi po 

dvou letech, kdy se neukázalo zrovna moc dětí, tak letos, možná díky tomu že byly hodné, 
řetovský kinosál praskal ve švech. Mikuláš, anděl a tři čerti to měli letos opravdu jednoduché. 
Děti nejspíše nezlobily, neboť žádné z nich nebylo v pytli odneseno do pekla. Kéž by to tak 
bylo každý rok. Doufejme, že se sejdeme v tak hojném počtu i v příštím roce.  

Za fotbalový oddíl bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na této besídce 
a samozřejmě na chodu celého oddílu a všech dalších aktivitách, které jsme v letošním roce 
pořádali. Ještě jedno poděkování patří tentokrát Zemědělskému družstvu Sloupnice, které se 
postaralo již poněkolikáté o nákup dresů pro naše žákovské týmy.  

Do příštího roku přejeme všem zdraví, štěstí a samozřejmě i sportovní úspěchy.  
Za fotbalový oddíl Jiří Stránský 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU V ŘETOVÉ 

Stalo se již tradicí, že se před první 
adventní nedělí při zpěvu dětí z naší 
mateřské i základní školy rozsvěcuje 
vánoční strom v centru naší obce. Ten 
děti předem krásně ozdobily 
zvonečky a vánoční dekorací z proutí.  

Pod pedagogickým vedením i s 
hudebním doprovodem se jim vystoupení moc vydařilo a navodilo příjemnou předvánoční 
atmosféru. K ještě větší předvánoční pohodě přispěl i pěvecký sbor Kajetánek z České 
Třebové vedený Petrou Kotyzovou, které bych touto cestou chtěla poděkovat. 
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Počasí se vydařilo, déšť ustal již v odpoledních hodinách, a tak jsme mohli shlédnout 
v pohodě i večerní ohňostroj, který celý večer krásně zakončil. Jsme rádi, že jsme se i letos 
sešli společně užít příjemné sváteční chvíle, a přejeme krásné prožití svátků i v kruhu 
rodinném.              -hš- 

ŘETŮVSKÝ VÝLET DO DIVADLA  
Dne 19. 10. 2019 jsme pro naše spoluobčany zorganizovali zájezd do pražského 

Vinohradského divadla na přestavení hry Williama Shakespeara Romeo a Julie. V krásném 
prostředí jsme shlédli skvělá herecká umění Svatopluka Skopala, Jitky Smutné, Igora Bereše 
a dalších. V hlavních rolích Romea a Julie se objevili Marek Lambor a Sabina Rojková. 

Věřím, že mluvím za většinu zúčastněných, když řeknu, že se nám představení velmi líbilo. 
Jen mě mrzí malý zájem. I přes sousedskou „výpomoc“ ze Řetové nám zbylo 10 lístků. 

Závěrem děkuji všem, kteří se na organizaci zájezdu podíleli.     -jk- 

CHARITATIVNÍ PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK V ŘETŮVCE 
Sobota 23. 11. patřila v Řetůvce předvánočnímu jarmarku. I letos jsme ho pojali jako 

charitativní akci věnovanou Honzíkovi, který je těžce postižený a potřebuje speciální 
rehabilitaci. K naší radosti byl s rodinou 
přítomen a návštěvníci se mohli na cokoliv 
zeptat. Trhovců přijelo méně než vloni, ale 
nabízeli spoustu rukodělných výrobků, 
perníčků, svíček, dekorací a pochutin. Patří 
jim náš obdiv za jejich zručnost. Děti se 
zabavily v dílničkách při vymalovávání 
vánočních obrázků. Naši kavárnu jsme 
zásobili cukrovím, jednohubkami 
a tradičním punčem. Myslím, že si každý 
přišel na své.  

Srdečně chci poděkovat všem, kteří se 
přišli 

podívat  
 

a přispěli do kasičky. Je příjemné vědět, že i v této 
uspěchané době dokážeme pomoci druhým. S vaším 
přispěním budeme rodině Jeníka předávat úctyhodných 
15326 Kč. 

Velké díky zaslouží všichni, kteří se nějakým způsobem 
podíleli na přípravě a organizaci této náročné akce. Nejsou 
to jen členové zastupitelstva a zaměstnanci obce, ale 
i někteří z řad občanů Řetůvky - jmenovitě paní Oluška 
Slavíková, Jana Polišenská a Marta Faltusová. Nesmíme 
zapomenout na děti z kroužku Mloček, které nakreslily 
krásné obrázky pro ozdobení charitativních křížal 
a sušenek.     Lenka Vítková  
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
Na začátku ledna proběhne jubilejní 20. Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její 

výtěžek je určen především na podporu charitních služeb v našem regionu.  
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří 

mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl 
z tohoto svátku lidový zvyk - koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho 
dům, a ten se na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tradici navázala 
i Tříkrálová sbírka Charity ČR. Malí koledníci přijdou v lednu k našim dveřím a zazpívají 
„štěstí, zdraví vinšujem vám…“ a my se můžeme jejich přáním nechat obdarovat. Zároveň 
i tentokrát máme možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným. 

„Co je pro člověka větší štěstí než štěstí někoho obdarovat?“ - Robert Walser 
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří - lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, 

samotě či chudobě. 
Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka, a právě podpora rodiny je 

jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity. V tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří 
dárci charitní služby na Orlickoústecku: 

− sociálně terapeutické dílny, 
− domácí hospicová péče, 
− pečovatelská služba, 
− rodinná centra, 
− sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
− nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
− občanská poradna, 
− zařízení pro osoby bez přístřeší, 
− přímá pomoc lidem v nouzi. 

Tříkráloví koledníci navštíví vaše domácnosti o víkendu 4.-5. ledna 2020. Děkuji za milé 
přijetí a vaši štědrost. Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete 
na www.uo.charita.cz, obecné informace na www.trikralovasbirka.cz 

Miroslav Kada 
 

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

do řetovského kostela sv. Marie Magdalény.  
24. 12. 2019 ve 22h (půlnoční mše sv. a troubení z věže) 
26. 12. 2019  v 8 h  
29. 12. 2019  v 8 h  
  1. 1. 2020  čas bude upřesněn na internetových stránkách www.farnostct.cz a na nástěnce 

našeho kostela. 
     Požehnané Vánoce přejí farníci z Řetové, Řetůvky a Přívratu 
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SVÁTEČNÍ OTVÍRACÍ DOBA V  PŘÍVRATU 

obc hod Př ívr at  

23.12.    7,30 - 13,00 
24.12.   7,30 - 10,00 
25.12.     ZAVŘENO 
26.12.    ZAVŘENO 
27.12.    7,30 - 10,00 
28.12.    7,30 - 11,00 
30.12.    7,30 - 10,00 
31.12.    7,30 - 11,00 
  1.1.   ZAVŘENO 
  2.1.       ZAVŘENO 
  3.1.     7,30 - 10,00 

Hospoda U C oufalů  

24.12.    ZAVŘENO 
25.12.    ZAVŘENO 
26.12.    17,00 - 22,00 
27.12.    17,00 - 24,00 
28.12.    16 - Předsilvestrovká zábava 
29.12.    16,00 - 22,00 
30.12.    ZAVŘENO 
31.12.    17,00 - SILVESTR 
  1.1.   ZAVŘENO 
  2.1.    ZAVŘENO 
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S p o r t  

OKRES PO PODZIMU 
To, co nás trápilo v I. B třídě - tedy především neproměňování šancí, nás trápí i v okresním 

přeboru. Vstup do soutěže se moc nepovedl a po čtyřech kolech jsme měli pouhé tři body. 
Přitom soupeři i jejich hra je ve srovnání s B-třídou výrazně pomalejší. Bohužel my se 
dokážeme soupeři naší hrou přizpůsobit. Nakonec jsme přece jen nějaké body začali sbírat 
a v tabulce se polepšili na 6. místo. 

Radost nám dělají starší žáci, kteří jsou po podzimní části soutěže na druhém místě 
v tabulce s 18 body a skóre 24:10. 

 

tabulka Okresního přeboru po podzimu 
1.Dolní Dobrouč 13 11 0 2 52:20 33 
2.FK Česká Třebová B 13 7 4 2 42:25 29 
3.Brandýs nad Orlicí 13 9 1 3 48:15 28 
4.Sokol Sruby 13 9 1 3 38:18 28 
5.FK Jehnědí 1980 13 8 1 4 31:19 26 
6.TJ Sokol Řetová 13 5 4 4 30:24 19 
7.TJ Sopotnice 13 5 2 6 25:30 19 
8.TJ Sokol Rybník 13 4 5 4 24:29 19 
9.Albrechtice  13 5 0 8 21:28 15 
10.Verměřovice 13 3 3 7 24:36 15 
11.FK Mistrovice 13 4 1 8 20:35 14 
12.Klášterec nad Orlicí 13 2 4 7 19:40 10 
13.TJ Dolní Čermná 13 2 2 9 20:45   9 
14.Sokol Rudoltice 13 3 0 10 21:51  9 
 

Všem našim fanouškům, kteří nám fandí doma i venku, přejeme hodně štěstí a zdraví 
v nadcházejícím roce. 

Jiří Stránský, předseda fotbalového oddílu Sokola Řetová 
 

FK BECHEROVKA PŘÍVRAT 
V letošní sezóně máme v soutěži 

přihlášeno pouze jedno družstvo a to 
v krajském přeboru futsalu. Sezónu 
jsme začali tradičně v Heřmanově 
Městci v neděli 24. listopadu. Celkem 
úspěšně - 4 body se soupeři, kteří patří 

k těm lepším. V dalších dvou turnajích jsme byli 
stoprocentně úspěšní a dostali se tak na první příčku 
tabulky. Zastavil nás až ambiciózní celek AC Hlinsko. 
Přesto se stále pohybujeme v horních patrech tabulky. 
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I letos sehrajeme na „domácím“ hřišti ve sportovní hale na Skalce v České Třebové tři 
turnaje, na které vás srdečně zveme. 

Neděle 22. prosince 5. kolo - 11:00 Sokol Prosetín; 12:45 Benfica Hlinsko 
Sobota 4. ledna 6. kolo - 14:00 S.U.D. Světlá nad Sáz.; 15:45 FK Boca Chotěboř 
Sobota 25. ledna 8. kolo - 16:30 RIO Žamberk; 18:20 Pašáci Jeníšovice 
 

Do nového roku přejeme všem spoustu nejen sportovní radosti. 
                    Sportu zdar, futsalu zvlášť!                             Petr Vaňous, náčelník klubu 
 

TURNAJ V LÍNÉM TENISE A ZÁBAVA S METAXOU V ŘETŮVCE 
16. listopadu uspořádali Sokolové v kulturním domě v Řetůvce tradiční turnaj smíšených 

dvojic v líném tenise. Proti sobě se 
postavilo 10 dvojic z obcí Řetová, 
Přívrat, Ústí nad Orlicí a Řetůvka. 
O vítězství v turnaji se ve finále 
utkala dvojice z Ústí nad Orlicí 
a Řetůvky Jarda Pražák s Martinou 
Novotnou proti Jiřímu Kubištovi 
s dcerou Lindou. Po dlouhém boji 
nakonec těsně zvítězil 2:1 Jarda 
Pražák s Martinou Novotnou. Na 
druhém místě se umístil Jiří Kubišta 
s dcerou Lindou, na třetím Jiří Gloser 
se Sabinou Keprtovou a čtvrtí byli 
Pavel Kovář s Evou Medunovou. 

Navečer po vydařeném turnaji se rozjela skvělá zábava s místní kapelou Metaxa. Metaxa na 
zábavě pokřtila své třetí CD s názvem Stejným proudem, které vychází 15 let po druhém CD, 
což přilákalo na tuto akci nejen místní, ale 
i dlouholeté skalní fandy kapely. Sál 
v Řetůvce byl plný a atmosféra skvělá. 
Metaxa hrála výborně a velkým 
překvapením nejen pro návštěvníky, ale 
i samotnou skupinu Metaxa, bylo 
vystoupení Patrika a Krištofa Poslušných 
s Honzou Betlachem, kteří ukázali velký 
talent a je jasné, že o nich v budoucnu 
ještě uslyšíme.  

Celému organizačnímu týmu bych chtěl 
za všechny účastníky turnaje i rockové 
zábavy velice poděkovat. Obě akce se 
skutečně vydařily na jedničku, a doufám, 
že organizátoři do toho půjdou příští rok 
znovu.  Pavel Bělovský ml.  
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OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 2019 VENDULKY STRÁNSKÉ  
Letos to byla pro Vendulkou Stránskou již pátá atletická 

sezóna a při vší skromnosti se dá říci, že byla povedená. 
Po celou dobu Vendulka předváděla úžasně vyrovnané 

výkony a obsazovala přední místa. Vrcholem pro ni bylo 
mistrovství České republiky, kde absolvovala trať 1500m 
a doběhla šestá. Hned druhý den ji čekala dvojnásobná trať 
3000 m a tam jí jen o setinu vteřiny utekla bronzová 
medaile. Na základě těchto výkonů byla nominována na 
mezistátní utkání Česká republika, Slovensko, Maďarsko 
a Slovinsko. Toto utkání se konalo v Trnavě a Vendulka 
zde obsadila pěkné šesté místo. 

Nejvýznamnějším oceněním pro ni však byla nominace na 
mistrovství světa družstev v běhu do vrchu v italském 
městečku Susa. Děvčata zde ve velmi těžkém terénu 
doběhla na osmém místě. Vendulka byla druhá nejlepší ze 

čtyřčlenného družstva České republiky. Nyní již pilně trénuje a těší se na sezónu 2020. 
    Bronislava Ducháčková 

DISCO NA MANDLU  
Tentokrát se „mandlovští“ 

HBK rozhodli uspořádat 
Disco á la léta 80’ a 90’. 

 Termín připadl na sobotu 
23. listopadu, a protože sál v 
Řetové byl obsazený, zvolili 
jsme sice menší, ale 
útulnější prostor v Penzionu 
Mandl. Překvapením 
diskotéky byla dobová 
tombola. Nashromáždilo se 
celkem 110 cen. 30 jich bylo 
součástí půlnočního 
losování, zbytek byl rozdán jako okamžitá výhra. V  osm hodin byl sál, k našemu překvapení, 
již plně obsazen a DJ mohl začít hrát první singly. Velkou radost nám udělala více jak třetina 
návštěvníků v retro oblečení. 

Tato akce se setkala s velmi kladným ohlasem, všichni se báječně bavili, a my ji rádi za rok 
zopakujeme. Všem chceme moc poděkovat, protože svojí návštěvou a zakoupením losů do 
tomboly pomohli přispět na nadcházející pořádání 56. Her bez katastru, které se uskuteční 
v areálu Penzionu Mandl 22. 2. 2020. Pokud byste i vy chtěli přispět drobným finančním 
obnosem nebo hmotnými dárky, budeme velmi rádi. Tyto prostředky budou použity na 
občerstvení pro dobrovolníky, kteří nám budou na HBK vypomáhat. Hmotné dárky pak jako 
odměna soutěžícím. V tomto případě prosím kontaktujte Martina Bohunka.  

Na viděnou na hrách se těší HBK Mandl. 



ZPRAVODAJ   4  /  2019 

- 23 - 
 

 

SDH PŘÍVRAT MUŽI – SEZÓNA 2019 
Cíl letošní sezóny byl jasný - pravidelně trénovat, trénovat a zase trénovat. Vloni se nám 

totiž moc nedařilo na tréninky scházet, a to se samozřejmě odrazilo na soutěžních výkonech. 
Další změnou byla obměna na jednotlivých postech v teamu, což se časem ukázalo jako 
dobrá volba. Díky pravidelným tréninkům jsme se soutěž od soutěže lepšili a zlepšovali si své 
„osobáčky“, a to pak ten sport baví dvakrát tolik. Letos jsme se účastnili Svitavské ligy 
a Velké ceny Ústeckoorlicka. Dá se říci, že skoro celou sezónu jsme se umísťovali na obou 
ligách okolo desátého místa. Na konci přišlo to, co nikdo z nás nečekal. Sobotní soutěž 
v Lanškrouně a naše první „BEDNA“ na lize, a to hned 2. místo. To se samozřejmě muselo 
řádně oslavit! Horší bylo to, že v neděli jsme měli další soutěž v Lanšperku. Už ráno, když 
jsme se sešli u hasičárny a podívali se navzájem na své neveselé výrazy v tváři, bylo jasné, že 
tam jedeme spíše do počtu, ale co se nestalo, vše klaplo, jak má a vezli jsme druhé 2. místo za 
víkend. No a šlo se zase slavit. 

 

 

Na poslední soutěž jsme vyrazili na Svitavsko do Květné u Poličky. Na těžké dráze jsme 
startovali až jako předposlední družstvo a spousta lidí si myslelo, že je, jak se říká hotovo 
a nikdo už do předních příček nezasáhne. Šli jsme na start s tím, že můžeme jen překvapit 
a povedlo se - 1. místo, v teamu zavládla euforie, ještě dlouho jsme tomu nemohli uvěřit. 
Vítězství pro nás bylo o to cennější, že Svitavská liga je o několik úrovní výš. A také jsme to 
o několik úrovní výš oslavili. Co se týče celkového umístění, na VCÚ jsme se celkově 
umístili na pěkném 11. místě a na Svitavské lize na 12. místě. 

V sezóně 2020 bychom chtěli navázat na úspěchy z konce letošní sezóny a upřednostňovat 
závody ve Svitavské lize. Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům teamu za příkladný 
přístup k tréninkům a pomáhání při pořádání kulturní akcí. V neposlední řadě musím 
poděkovat všem fanouškům, kteří s námi jezdili po soutěžích, Obci Přívrat a SDH Přívrat za 
finanční i materiálovou podporu. 

za SDH Přívrat Ondřej Voleský, velitel jednotky 
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SK PŘÍVRAT 
Uprostřed lesů nejvýchodnějšího cípu Čech leží v malém údolí stranou všeho ruchu 

a spěchu malá vesnička Přívrat. Jediná z mnoha v nejširším okolí může se pochlubit 
sportovním klubem, který svědčí nad jiné jasně o tom, že její mladí lidé, zaměstnaní denně 
většinou těžkou rukodělnou prací, snaží se vnést do života i trochu zdravého zápolení 
a sportovního ruchu. 

Počátky kopané byly tu asi stejné, jako v mnoha jiných místech. Několik mladých horlivců 
a nadšenců přišlo s kopanou do styku v České Třebové nebo na Parníku, tam ji „očíhlo“ a pak 
se ji snažilo ze všech sil napodobovat. Hřiště a potřebné rekvizity nahradila louka, kopačky 
nedělní boty, první míč, dar strýcův, a malý hlouček nadšenců dal se odvážně do práce 
s nezdolnou snahou něčemu se přiučit a „umět“ tu kopanou tak jako ve městě. Ne stejný 
smysl měli však otcové mladých podnikavců, když prohlíželi rozbité boty, a ne každý 
hospodář pochválil je za udupanou louku. A tak v údobí 1932-1935 byly často malé útulné 
světničky přívratských rodin němými svědky pohnutých scén za doprovodu lání rozlícených 
tatíků, kteří se způsobem jim vlastním pokoušeli rozmluvit „klukovi to zbytečné honění za 
míčem“. 

Než pomozte si! To už tak bývá, že zakázané ovoce chutná nejlépe. A tak se posléze 
i rozumní rodiče smířili s novým sportem a námitky zbývajících odpůrců – spatřujících 
v kopané něco „docela zbytečného“ – bylo už možno potírat lehce stále vzrůstajícím počtem 
příznivců z řad příslušníků generací mladších, nezřídka i starších. 

Úpravou provisorního hřiště v místech dnešního nového hřbitova našli v roce 1936 přívratští 
sportovci první svůj útulek, kde mohli bez obav a strachu vnikati do tajů přihrávek, centrů 
a kliček. Zakrátko nato dochází i k pevnému organizačnímu podchycení, jehož výsledkem 
bylo ustavení 
Sportovního klubu 
Přívrat dne 1. prosince 
1936. 

 Prvním předsedou 
byl zvolen zkušený 
spolkový činovník 
Josef Jasanský, jehož 
rozhled pomohl 
velkou měrou 
překonati první 
překážky a spoustu 
obtíží, jež se staví 
v cestu každému nově 
zrozenému klubu. 

Jedním z prvních 
a při tom 
i nejdůležitějších 
úkolů nového výboru 
bylo opatření nového 
hřiště pro klub.  

fotbalisté SK P řívrat 1941 
horní řada zleva: Jaroslav Voleský, Bohuslav Kovář čp. 91, Josef 
Sedláček, Štancl, Karel Pachl, Oldřich Vavřín čp. 100;  
uprostřed: Stanislav Vytlačil, Bohuslav Pilgr; 
dole zleva: Milouš Vavřín čp. 100, Stanislav Jasanský, Antonín Záleský 
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Nájmem lesního pozemku „Na presích“ od obce Horní Sloupnice dostal SK Přívrat impuls 
k dalšímu rozmachu. Dnes již sotva kdo si dovede představit, co námahy a práce vyžadovalo 
vykácení zalesněné plochy a její úprava a srovnání pro hrací plochu. Mládí a nadšení 
vykonalo tehdy kus nesmírné práce, jež 12. července 1938 byla korunována úspěchem při 
slavnostním otevření hřiště utkáním s SK Parník. Čestný výsledek 2:4 posílil ještě více malou 
hrstku zanícených nadšenců. 

To už se pak hrály přátelské zápasy doma i venku a výsledky se střídaly. Při vítězstvích 
bylo jásání a radosti a prohry vháněly hráčům do očí často i slzy. Jedno však bylo v každém 
případě potěšující: řady členů rostly a příznivců přibývalo. Tím také byla zajištěna slušná 
návštěva všech sportovních podniků SK Přívrat, takže se rozhodl vstoupiti v období 1941 až 
1942 i do župní soutěže VŽF. Jako nezkušený nováček nemohl se z počátku vykazovat 
v II. tř. VŽF takovými výsledky jako ostatní, již ostřílení soupeři, i když jeho mužstvo 
překvapovalo nečekanými výsledky. Jarní období bylo již ustálenější a ze šesti zápasů získal 
SK Přívrat 5 bodů a score 19:29. (F. Vaňous) 

 
Až sem jste dočetli článek, který je (včetně fotografie) přepisem z publikace Východočeský 

sport (Sborník pro východočeskou football. župu v Pardubicích), Hanácká tiskárna 
v Olomouci v únoru 1943, str. 290/291, v němž redaktor Vilém Nezbeda skončil poněkud 
kostrbatým závěrem: 

Těžký otřes, který musel překonat SK Přívrat v hrozbě o neobnovení nájemní smlouvy, byl 
zatím dočasně zažehnán. A tak dobrá propagace sportu pokračuje k prospěchu celé obce a k 
dobru mladým generacím, které jistě nezůstanou za svými předchůdci a budou stejně nadšeně 
a čestně hájit i napříště barvy našeho drahého klubu SK Přívrat. 

 
Patrně v původní podobě je poslední odstavec z publikace Přívrat (Almanach o historii 

obce), OÚ Přívrat 2010, str. 50: 
Bohužel, snaha všech hráčů o propagaci dobrého sportu je podlamována odnětím pěkného 

hřiště výpovědí nájemní smlouvy. Vedení klubu se všemi silami snažilo, aby k zrušení hřiště 
nedošlo, aby bylo uchováno dalším generacím, které jistě nezůstanou pozadu za svými 
předchůdci a jejichž snahou bude hájit čestné barvy svého klubu. V roce 1942 však hřiště 
bylo zasázeno stromy. 

 
Bez zbytečných příkras nakonec o konci hřiště i oddílu pojednává zápis o Zalesnění hřiště 

v kronice obce na straně 109: 
Obecní les, který obec zakoupila v roce 1933 z přídělu při parcelaci majetku panství Thurn-

Taxis, Litomyšl, stejně jako ostatní lesy obce Sloupnice a Litomyšle, byly dány pod vnucenou 
lesní správu, samozřejmě německou, se sídlem v Uhersku. Vedoucí lesmistr, Němec jménem 
Kincl, se přičinil o to, že dokázal v r. 1942 zalesnění krásného sportovního hřiště, které v roce 
1936 z vlastních prostředků a vlastníma rukama vybudovali mladí na okraji lesa 
„Na Presích“. Tímto rozhodnutím byla prakticky podlomena činnost zdejšího sportovního 
klubu, který se v příštích letech rozpadl. 

Miloslav Renčín 
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Předběžný plán akcí na rok 2020 
Termíny akcí nejsou zcela závazné, je potřeba sledovat plakátnice, internet a zaslané letáky. 

 ŘETOVÁ  PŘÍVRAT  ŘETŮVKA 
Z I M A     2 0 2 0 

11.1.
18.1.
22.2.

29.2.

březen

- Myslivecký ples  
- Hasičský ples 
- HBK zimní 
+ memoriál Petra Bohunka 
- Lyžařský výlet pro 
příznivce běžek i sjezdovek 
- divadlo 

18.1..
8.2..

15.2..
23.2..

7.3..

21.3..

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

19.2.

29.3.
18.3.

- Sousedské posezení 
   s jubilanty 
- Hasičský Ples 
- Veřejné zasedání 
   zastupitelstva 

J A R O     2 0 2 0  
30.4.

květen
31.5.

6.6.

27.6.

- Čarodějnice 
         na fotbalovém hřišti 
- Hasičský výlet 
- Dětský den 
- Turistický pochod 
v  Stolových horách 
v  Polsku 
- Memoriál Standy  
Sedláčka na fotbalovém 
hřišti 

4.4.
30.4.

2.5.

24.5.

13.6.
20.6.

- Úklid Zacharovce 
- Pálení čarodějnic 
- hudební festival 
           Antonína Bennewitze 
- O pohár krále Miroslava 
      soutěž mladých hasičů 
- oslavy 130 let SDH Přívrat 
- myslivecká bašta U Kubů 

duben

30.4.
20.5.

30.5.
červen

17.6.

20.6.

- Výlet na velikonoční 
   Veselý Kopec  
- Pálení čarodějnic 
- Sousedské posezení  
   s jubilanty 
- Vítání občánků 
- Dětský a farmářský den 
- Veřejné zasedání 
   zastupitelstva 
- Řetůvský pedál 

L É T O     2 0 2 0  
4.7.

18.7.
-10.7. - Dětský tábor 
-19.7. - Řetovská pouť 

na hřišti u tělocvičny

11.7.
25.7.

1.8.
22.8.

29.8.

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

 4.7. - Traktoriáda - 
           Memoriál Zdeňka Vašiny 
 
srpen. - Loučení s prázdninami 
               Myslivecká vycházka 

P O D Z I M     2 0 2 0  
5.9.

26.9.
říjen 

31.10.
7.11.

- cyklo výlet 
- Posvícenská zabijačka 
- Varhanní koncert 
- Halloween 
- setkání důchodců tří obcí 

18.-19.9. - Přívratské vinobraní 
17.10. - Becherobraní 2020 
23.11. - jarmark 

 28.11. - dětský adventní koncert 

16. 09. - Veřejné zasedání 
                zastupitelstva 
23. 09.  - Sousedské posezení 
                s jubilanty 
18. 11. - Sousedské posezení  
                s jubilanty 
 listopad - Turnaj v líném tenise 
                   a rocková zábava 

27.11.
28.11.
25.12.
26.12.

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

 12.12. - Mikulášská besídka 
 19.12. - Zpívání pod stromkem 
 26.12. - Sváteční zábava 

 prosinec - Vánoční jarmark 
               - Mikulášská besídka 
16. 12. - Veřejné zasedání 
                zastupitelstva 
             - Adventní koncert 

nejbližší  akce v roce 2019:  
25. prosince Vánoční stolní tenis v řetovské tělocvičně od 12.30h 
26. prosince Vánoční nohejbal v řetovské tělocvičně od 13h 
28. prosince  Předsilvestrovská zábava v Přívratu u Coufalů od 20h hraje Plazma rock 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 
V období čtvrtého čtvrtletí 2019 se v Řetové Janě Kurtišové a Radku Fanglovi narodil syn 

Radek, Martině a Pavlu Bohunkovým se narodila dcera Lucie. V Přívratu se Kristýně 
Doležalové a Zdeňku Řehákovi narodila dcera. Tea, Tereze a Radimovi Dolečkovým se již 
v srpnu narodil syn Antonín (omlouváme se za opožděné uvedení). 

Blahopřejeme 

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

65 let paní Helena Pirklová z Přívratu 
 paní Emílie Mlčůchová z Řetové 
 paní Zuzana Blanařová z Řetové 
 pan Jaroslav Langr z Řetové 
 pan Miroslav Mach z Řetové 
 paní Vlastimila Volfová ze Řetové 
 paní Eva Kolářová z Řetové 
 pan Pavel Kylar z Řetůvky 
 
70 let  pan Jindřich Burcal z Přívratu 
 paní Eva Vrabcová z Řetové 
 pan Petr Jančařík z Řetové 
 pan Miloš Šmíd z Řetůvky 
 
75 let paní Jiřina Mikulová z Řetůvky 
 pan Václav Broulík z Řetové 
 

80 let  paní Božena Pávková z Řetůvky 
 pan Miroslav Novák z Přívratu 
 
82 let paní Eva Kovářová z Řetové 
 pan Jiří Fangl z Řetové 
 
87 let paní Božena Jirsová z Přívratu 
 
88 let paní Olga Hanušová z Řetůvky 
 paní Marie Bartoňová z Řetůvky 
 
89 let paní Jana Šimková z Řetové 
 pan Julie Jiřelová z Řetové 
 
94 let paní Ludmila Kovářová z Řetové 
 

Blahopřejeme 
 

ÚMRTÍ 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 nás navždy opustili pan Rudolf Fišar Přívratu, pan Miroslav 
Koupil a pan Jaroslav Krška z Řetové. 

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 12. 12. 2019. Šéfredaktor: Ing. Vladimír Kolář (vk), 
redakční rada: Ing. Hana Šafářová (hš), Pavel Bělovský (pb), 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. 
  



 

 

 
 
 

   

Přívr atský  advent  2019 
 

od konce listopadu jsme se v adventním 
čase scházeli v sále U Coufalů 

7. 12. Divadlo - příběhy 
včelích přívratských 

medvídků 

30. 11. Vystoupení 
přívratských dětí 

support Tata vokál 

23. 11. předvánoční 
dětský jarmark 

14. 12. 
zpívání pod 
stromkem 


