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CO NÁM UKÁZALO DOTAZNÍKOVÉ ŠET ŘENÍ OHLEDNĚ ODPADŮ V ŘETOVÉ  

Ankety se zúčastnilo 106 obyvatel z 583 obyvatel starších 15 let. Alespoň jeden druh odpadu 
třídí 92% lidí, 91% třídí plast, 87 % sklo, 85% papír, jen 67% bioodpad ze zahrady a 60% 
bioodpad z kuchyně, jen 35% nápojové kartony (dávají se do kontejnerů na plasty), 45% oleje 
(v uzavřených PET lahvích se odevzdávají na sběrném dvoře) a 69% textil, 59 % nebezpečný 
odpad, 34% velkoobjemový odpad, 76% kov, 86 % elektro. Důvod proč někdo netřídí odpad je, 
že je to zbytečné, nemá na to místo, kontejnery jsou vždy plné, jsou moc daleko nebo to je moc 
práce. 

„Co děláte s bioodpady ze zahrady a kuchyně?“ 77% kompostuje, 14% dává do popelnice do 
směsného odpadu, 18% lidí nad 25 let dává bioodpady do směsného odpadu. 

„Myslíte si, že možnosti pro třídění odpadu jsou dostatečné?“ 56 % odpovědělo ano, 31% ne 
a 13% neodpovědělo. Více spokojeni jsou lidé nad 40 let věku a do 40 let je spokojeno 50% 
odpovídajících. 

„Myslíte si, že jsou kontejnery dostatečně označené?“ 86% ano, 4% ne. 
„Myslíte si, že svoz 1 x za 14 dní je dostačující?“ 61% ano, 26% ne. Lidem nad 40 let toto 

z více než 70 % vyhovuje, nejvíce jsou nespokojení lidé od 26 do 40 let. 
„Je podle vás otevírací doba sběrného dvora dostačující?“ 74% ano, 14% ne. 
„Uvítali byste zavedení nádob na plasty a papír do každé domácnosti se svozem od domu?“ 

53 % ano, 33% ne. 
„Zdarma o odpadovou nádobu na plasty“ má zájem 61% dotázaných, 26% ne.  
„Zdarma o odpadovou nádobu na papír“ má zájem 50% dotázaných, 35% ne. O nádoby do 

domácností na papír a plasty mají zájem všichni odpovídající lidé do 25 let a lidé v kategorii 
41-64 let z asi 85 %. 

„Myslíte si, že je roční poplatek 700,- Kč za měsíc za svoz odpadu přiměřená, pokud budou 
rozdány nádoby na tříděný odpad?“ 44% ano, 45% ne, 10 % neodpovědělo. 

Podrobný rozbor je na webových stránkách obce na úřední desce. 
A co ukázal rozbor udržitelného rozvoje odpadového hospodářství obce vytvářený firmou 

ENVIPARTNER?  
Někteří obyvatelé již zapomněli, že na sběrný dvůr mohou celoročně odevzdávat nebezpečné 

odpady. Někteří nevědí, že nápojový karton (od trvanlivého mléka, džusů apod.) patří do plastů. 
Kontejnery na tříděný odpad jsou sice nejvíce na stanovišti u hasičské zbrojnice přeplněné, ale 
jsou využité pouze ze 66%, což znamená, že do nádob nebo pytlů jsou dávány nesešlapané PET 
obaly, nesložené kartonové krabice, nezavázané provázkem, Ekola vozí z 34% vzduch. A toto 
je v silách každého z nás změnit, nestojí to nic. Vzhledem k tomu, že není prostor pro 
rozšiřování sběrných míst, přistoupí naše obec k tomu, že budou rozdány nádoby na tříděný 
odpad všem, kteří mají zájem mít nádoby u domu a třídit odpad. Tříděný odpad bude odvážen 
ze všech nádob 1x za měsíc a uvidíme, jak se budou naplňovat nádoby na sběrných místech. 
Předpokládáme, že rozdáním nádob se zněkolikanásobí objem pro ukládání plastu a papíru, 
mělo by to postačovat. 

Z plateb za svoz směsného odpadu je patrné, že objem letos svezeného odpadu opět roste. 
Obyvatelé k popelnicím dávají pytle s bioodpadem (ostříhané živé ploty, tráva), které do 
odpadu určitě nepatří. Do popelnic dávají i stavební suť. V srpnu je množství odvezeného 
směsného odpadu s vývozem 1x za dva týdny větší, než bylo v zimě s vývozem 1x týdně. 
Z toho plyne, že občané do směsného odpadu dávají bio ze zahrad. Žijeme na vesnici a byly 
rozdány kompostéry, kde dobrý kompost je zlato do zahrádky. Lidé mohou tento bioodpad 
odevzdat na sběrném dvoře bezplatně. Téměř v každém domě je automobil, a když toto dělá 
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polovina Řetováků, proč by toto nemohla dělat i druhá polovina? Lidé jsou schopni dávat 
odpad, který nepatří do nádob na směsný odpad (cihly, trávu) do cizích popelnic a již se stává 
a bude se ještě častěji stávat, že pokud v nádobách bude odpad, který sem nepatří, nebudou 
vyvezeny. Je opravdu zarážející, jak se lidé chovají ke svým sousedům. 

Za rok 2019 každý občan Řetové vyprodukoval 575 kg odpadu, z toho cca 290 kg bylo 
směsného odpadu. A jak se bude vyvíjet odpadové hospodářství v celém státě v příštích letech? 
Z dostupných informací o připravovaných zákonech:  

Nejdále se zatím dostalo projednávání zákona o odpadech (dále jen ZOO). Nyní je jednání 
přerušeno. Kromě toho, že není stále k dispozici definitivní znění zákona, nejsou známy ani 
prováděcí vyhlášky k němu. 

1) Výše skládkovacích poplatků 
Tato tabulka naznačuje, jak by mohly vypadat skládkové poplatky. Pro obce je nejdůležitější 

poplatek za „využitelné odpady“, kam by spadaly skládkované komunální odpady. 
 

Dílčí základ 
poplatku 

za ukládání 
využitelných 

odpadů*) 

Poplatkové období v roce 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
a dále 

800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850 

*) podle § 40 odst. 1. návrhu zákona 
 

Poznámka:   Dosavadní výše skládkovacího poplatku činí 500 Kč/t. 
2) Výjimka ze skládkovacího poplatku za „využitelné odpady“ pro obce. 
Oproti původnímu textu návrhu zákona, kde byla motivace k třídění vztažena formou třídící 

slevy k dosažené míře třídění v obci, je ve schválených bodech sleva vztažena k objemu 
skládkovaných komunálních odpadů. 

Z výše uvedeného poplatku za „využitelné odpady“ by obce mohly přejít na snížený tzv. 
„poplatek za komunální odpady“ ve výši 500,- Kč/t za podmínky, že množství jimi 
skládkovaných komunálních odpadů nepřekročí limit uvedený v této tabulce: 

 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Množství odpadu 
na obyvatele v kg 

200 190 180 170 160 150 140 130 120 

 

Řetováci produkovali v roce 2019 290 kg odpadu na 1 obyvatele, sleva je tedy v říši snů, 
zatím. Pokud bude schválen zákon o odpadech v navrhovaném znění a uložení 1 tuny se zdraží 
o 300,- Kč, bude na tom obec hodně špatně a jednoznačně se toto musí promítnout do poplatku 
za likvidaci odpadu v roce 2022. 

3) Cíle pro separaci 
Beze změny zatím zůstávají povinnosti obcí k plnění podílu separace komunálních odpadů. 

Text v návrhu zákona: „Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné 
složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 
60%, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65% a v kalendářním roce 2035 
a následujících letech alespoň 70% z celkového množství komunálních odpadů, kterých je 
v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně 
soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při 
činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému.“ 
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A co dodat na závěr? Výši poplatků má ve své moci každý občan, bohužel na lajdáky doplácí 
všichni. V příštím roce bude svoz celoročně 1x za 14 dní a jednoznačně budeme nuceni omezit 
počet nádob na rodinu. Rozdáním nádob zdarma dáme možnost zodpovědně třídit odpad 
a potom jedna nádoba na rodinu je dostatečná, pokud bude na popel nádoba kovová.  

Závěr je tedy takový, že poplatek 700,- Kč za obyvatele pravděpodobně ani v příštím roce 
nepokryje náklady obce na likvidaci odpadu a pokud se budou obyvatelé chovat tak jako dosud, 
a bude schválen zákon o odpadech v navrhovaném znění, nebude to určitě výše konečná. To ale 
závisí na chování všech obyvatel.  

Hana Šafářová 

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ S JUBILANTY V ŘETŮVCE 

Ve středu 2. září se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce druhé 
slavnostní setkání občanů – jubilantů v tomto roce, kteří oslavili nebo oslaví svá životní jubilea 
ve druhém a třetím čtvrtletí roku, celkem jsme pozvali 12 oslavenců. Nechyběli ani jejich 
sousedé a přátelé z řad občanů Řetůvky, kteří přišli s nimi jejich narozeniny oslavit. 

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

Celé pozdní odpoledne proběhlo ve velmi přátelské a pohodové náladě, optimismus byl 
všudypřítomný, zkrátka s úsměvem jde všechno lépe i v této koronavirem poznamenané době. 
Ty, kteří se nemohli ze zdravotních či jiných důvodů oslavy zúčastnit, navštívil pan starosta 
osobně. 

Ještě jednou z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví a spokojenost a budeme se těšit na 
další setkání, které, pokud to bude možné, připravujeme na měsíc listopad. 

Věra Zemanová 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETŮVCE 

První zářijovou neděli ve 14 hodin přišli rodiče spolu se svými dětmi Matějem Hudcem, 
Eliškou Šindelářovou, Dominikem Borkem a Beátou Bělovskou do zasedací místnosti obecního 
úřadu, kde se uskutečnilo jejich přivítání do života v obci. Slavnostně je uvítal pan starosta. 
Děti z místního kroužku Mloček přednesly pásmo básniček a příjemnou hudbou nás potěšila 
M. Hnyková s přítelem. 

Noví občánci obdrželi pamětní listy, drobné dárky a finanční obnos ve výši 5000 Kč. 
Maminky převzaly kytičky, a pro vzpomínku se všichni podepsali do Pamětní knihy a společně 
vyfotografovali u kolébky. Těšíme se na další podobná setkání. 

Lenka Vítková 
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DĚTSKÝ KROUŽEK MLOČEK V ŘETŮVCE 

Od května loňského roku funguje v Řetůvce dětský kroužek Mloček. Navštěvují ho místní 
děti od 3 do 10 let, pokud je zájem, mohou 
i starší. V tuto chvíli máme přihlášeno 10 
dětí. Společně se scházíme každý čtvrtek, 
chodíme na hřiště, hrajeme si, malujeme, 
poznáváme přírodu. Pouštěli jsme draky, 
vyráběli přáníčka na vánoční jarmark, 
opékali buřty, navštívili jsme obecní 
knihovnu a vítali nové občánky v Řetůvce. 

V případě, že byste chtěli Vaše děti 
přihlásit, přihlášky pro nastávající školní 
rok jsou otevřené, můžete o ně žádat na obecním úřadu nebo na e-mailové adrese 
krouzek.mlocek@seznam.cz. Pokud chcete svoje dítě odhlásit, dokumenty žádejte tamtéž. Více 
informací o zahájení nového roku vyhlížejte na plakátnicích. Vzhledem k tomu, že brzy čekáme 
další přírůstek, je možné, že první setkání posuneme na pozdější termín. 

Děkujeme všem, kteří se s námi podílejí na zpestření programu pro děti, pomáhají 
s přípravami a vkládají v nás svou důvěru.  

vedoucí kroužku Lucie Vašinová a Martina Novotná 

MLOČEK V KNIHOVNĚ 

18. června jsme se s Mločkem byli podívat v obecní knihovně. 
Paní Semecká si pro nás v rámci projektu Noc s Andersenem 
připravila krásný program, který byl původně v plánu v březnu, 
ale kvůli nouzovému stavu jsme ho museli odsunout. Využili 
jsme tak deštivého počasí a místo běhání po venku jsme se šli 
seznámit s naší knihovnou. 

Na začátku si děti zahrály pohádku „Jak šel Honza vysvobodit 
princeznu“. Za každý splněný úkol dostaly medaili a malou 

odměnu. Potom přišlo poznávání ovoce podle chuti se zavázanýma očima, které jsme využili 
i jako svačinku, čtení pohádky Z deníku kocoura Modroočka a následné vybarvení omalovánky 
s Modroočkem. Menší děti dostaly perforovanou omalovánku, kterou si vytrhaly, větší si 
kocoura vystřihly samy a vyrobily si loutku. Nakonec nás paní Semecká provedla knihovnou, 
ukázala nám knížky a než si pro děti přišli rodiče, mohly si v nich i listovat a číst. Tímto bych 
chtěla poděkovat paní Semecké za úžasně připravený program pro děti a za pohotovou reakci 
při změně termínu a přeji jí a naší knihovně spoustu spokojených malých čtenářů. 

    za vedoucí Lucie Vašinová 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ TŘÍ OBCÍ 

Přišel podzim a s ním se k nám vrátil nezvaný host –  Covid. Nikdo samozřejmě z jeho 
návštěvy není nadšený, ale nejvíce já, protože jsem musela zrušit pro letošní rok tradiční 
setkání důchodců tří obcí. Nechce se nám organizátorům sedět v sále s pár statečnými důchodci 
a poslouchat vydařené vystoupení pana Hrona. Vždyť si ho snad příští rok budete moci 
poslechnout všichni, kdo jste se na něj těšili. Budeme pečlivě sledovat vývoj epidemie, 
a jakmile se bude život vracet do normálu, rádi Vás v našem kinosále přivítáme. Děkujeme za 
pochopení.      Kulturní komise Řetové spolu se starostkou 
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VELKÁ VODA V PŘÍVRATU 

Tak jsme si prošli 14. srpna v naší obci bleskovou povodní a záplavou, kterou zapříčinily 
extrémně silné srážky, v úhrnu 51mm v exponované hodině, celkově za den pak dohromady 
67 mm. Rozvodnil se nám náš potok Husí krk, voda přišla i z okolí. Živel rychle přišel, 
zanechal škody a zase zmizel. Samozřejmě, že jsme byli všichni překvapení. S odstupem času 
lze říci, že se jednoznačně osvědčili naši dobrovolní hasiči, konkrétně zásahová jednotka 
vedená Ondřejem Voleským. Ukazuje se, že investice do vybavení a do akceschopnosti 
jednotky, které jsme v obci hlavně za podpory Pardubického kraje v posledních letech provedli, 
se nám v dobrém vracejí. Pracovní oblečení, ochranné pomůcky, čerpadla, hadice, auto, ale 
i školení praktických dovedností - to vše jsme byli schopni během několika let doplnit na 
takovou úroveň, že už dnes nemám opravdu obavy z toho, když mi KOPIS automat svým 
robotickým hlasem říká do telefonu, že mi zvedá jednotku k zásahu. Vím, že jsme udělali 
maximum pro bezpečnost lidí v jednotce, no a také… že jsou šikovní. Navíc se jednotce, kde 
působí z velké části mladí lidé, daří tmelit kolektiv, což je z hlediska budoucnosti SDH i obce 
samé velice důležité. 

Jak jsem již výše psal, voda byla nesmírně rychlá, srážky silné. Větší škody jsme měli ve třech 
domech. Důležité je, že naší obcí „proběhla“ voda bez hlíny, takže v poškozených domech to 
bylo vše o sušení a nikoli o blátě. Za to je třeba ocenit zemědělský podnik ZD Sloupnice, 
hospodařící na polích v katastru naší obce. A vzhledem k tomu, že k němu mám opravdu 
blízko, vím, že sklízíme plody souboru protierozních opatření, které se družstvo dlouhodobě 
snaží systematicky aplikovat ve všech katastrech, kde hospodaří.  

Rybníky. Spousta lidí vidí v rybnících v obci spíše komplikace nežli přínos. Problematika 
není ani černá ani bílá, a můžete mi věřit, že vím, o čem mluvím. Nicméně, v tuto chvíli tvrdím, 
že retenční schopnosti kaskády našich pěti rybníků a následná manipulace, zabránila 
rozsáhlejším škodám jak u nás v Přívratu, tak i v obcích pod námi. 

Na likvidaci škod jsme si od HZS ČR hned druhý den zapůjčili dva vysoušeče a předali je 
poškozeným. Zde systém také zafungoval, i když spousta přepojování po volbě 112, ale i 150 
mě chvílemi dost znervózňovala. Vše nicméně přičítám okamžitému přetížení IZS. 

Co na závěr? Vodě, tak jak přišla, nezabráníme. Příčinu – když spadne najednou tolik vody – 
neovlivníme, ale můžeme jí usnadnit bezškodný průtok vesnicí. Identifikovali jsme úzké místo 
ve snížené průchodnosti mostku pod krajskou silnící – to bude dlouhodobý úkol na jednání se 
správcem komunikace. Víme, že bychom potřebovali ještě jedno speciální čerpadlo na čerpání 
nízkých hladin vody a musíme se dovybavit pytlovacím systémem pro rychlou realizaci zábran. 
Toť poučení a zároveň úkoly do budoucna.   Jan Stránský, starosta obce Přívrat 

PODĚKOVÁNÍ  

V pátek 14. 8. 2020 po 17 letech si s námi opět příroda pohrála. Po prudkém dešti se nám 
začala zaplavovat zahrada a bohužel se nestihlo udělat nic proto, aby se nám voda nedostala do 
domečku. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří neváhali přijít pomoc. Ať už se 
jednalo o manžele Pechancovi a Michala Štoska (vnuk Jarušky Benešové), kteří přišli jako 
první, tak po holky, které naběhly s kbelíky a košťaty. Samozřejmě velké díky patří rodině, 
starostovi, hasičům, chlapům, kteří pomohli. Díky i holkám z Přívratu, které chtěly pomoci 
a měly starost, jestli mám kde uvařit. 

Ti, co nabízeli pomocnou ruku, se v tomto poděkování poznají a vám všem patří VELKÉ 
DÍKY. Jsem velice ráda, že jsem Přívraťačka.    Kateřina Lorencová 
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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 navštěvuje základní školu 38 žáků, do 1. ročníku nastoupilo 
12 prvňáčků. Žáky přišli přivítat 
i zástupci obcí Husího krku – 
p. starostka Hana Šafářová, 
p. místostarostka Eva Novotná, 
p. starosta Jan Stránský. Vážíme si 
jejich podpory a přízně. 

• Ve škole se letos děti mohou 
účastnit těchto zájmových 
kroužků: Keramika a Zdravé 
cvičení (zdravé cvičení s využitím 
prvků SM systému). V rámci 
projektu EU – Šablony II nabízíme 
Doučování, Čtenářský klub 
a Deskové hry (v rámci ŠD). Jsme rádi, že tyto odpolední aktivity můžeme realizovat. 

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

• Letošní rok je v naší škole ve znamení projektových dnů v rámci EU, chtěli bychom se žáky 
uskutečnit několik projektových dnů ve škole (Stavění z geomagu – polytechnická výchova, 

Škola v pohodě – aby učení nebylo mučení, Zdraví – 
1. pomoc a zdravé stravování). Dalšími aktivitami by 
měly být projektové dny v ŠD – Malá technická 
univerzita a také projektové dny mimo školu – návštěva 
planetária v Hradci Králové a Muzea řemesel 
v Letohradu. Již nyní máme za sebou jeden 
z projektových dnů v Ekocentru Oucmanice. Zde se 
třídní kolektivy vedly hrou ke spolupráci a vzájemnému 
poznání, také 
si tu každý 

vyrobil dřevěnou lžičku z kusu jasanové větve. 
• Nadále spolupracujeme s neziskovou organizací 
MAS Orlicko (pomoc s administrací projektů, 
školení,…). 

• Žáci školy stále dostávají pravidelně zdarma 
neochucené mléko a balíček ovoce či zeleniny 
v rámci projektu EU Ovoce a mléko do škol. 

• V letošním školním roce bychom chtěli uskutečnit 
i několik akcí pro rodiče, první by měla proběhnout 
již 6. října – beseda s odborníkem na téma Dítě 
a internet (viz plakátek). 

• Naše škola je zařazena do dvouleté pilotáže Modelu 
systému podpory začínajících učitelů projektu 
SYPO.   

ZŠ a MŠ Řetová 
pořádá přednášku Petra Kadlece 

na téma: 

MÉ DÍTĚ A INTERNET 

 
6. 10. 2020   od 16:00 v ZŠ 

Roušku s sebou 
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In for m ace  ze  ZD Sloupnic e   

Letošní žně začaly 24. července sklizní řepky na Dolní Sloupnici a skončily v pátek 21. srpna 
na žitovci v Řetové. Stejně jako loni nás, především k závěru žní, potrápilo počasí, ale vše jsme 
díky vysokému nasazení obsluh sklízecích mlátiček, odvozců, skladníků, kuchařek i všech 
dalších pracovníků zvládli zavčas sklidit. Novinkou letošních žní bylo nasazení na jaře 
zakoupené sklízecí mlátičky Case AFX 8120 s lištou Macdon. V druhé polovině žní nám s cca 
150 hektary pomohla osvědčená posádka Lexionu z Nyklovic. Výnosově jde o nejhorší rok od 
roku 2010. Opět se potvrdilo, že nám mokré roky 
nesvědčí, k dnešnímu dni napršelo na Dolní 
Sloupnici již přes 800 mm srážek. Sklizeň slámy 
jsme dokončili 26. srpna. Dožínky se uskutečnily 
4. září 2020 na středisku mechanizace. 

Zasety máme všechny meziplodiny a 352 ha řepky. 
Sklizeň brambor jsme zahájili 7. září a máme 
vykopánu zhruba čtvrtinu výměry. V současné době 
dokončujeme třetí seč senáží. Silážní kukuřice jsou 
přibližně 3 týdny opožděné a zahájení sklizně 
předpokládáme 21. září. 
 

Plodina Výměra (ha) Produkce (t) Ø výnos (t/ha) 

Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán 

Pšenice ozimá - 14 % 496,74 496,39 3 501,57 4 487,00 7,05 9,04 
Triticale ozimé - 14 % 160,17 160,89 1 054,63 1 402,00 6,58 8,71 
Ječmen jarní - 14 % 447,08 446,84 2 777,66 3 500,00 6,21 7,83 
Obiloviny - 14 % 1 103,99 1 104,12 7 333,86 9 389,00 6,64 8,5 
Řepka ozimá - 8 % 355,79 355,7 1 316,63 1 576,00 3,7 4,43 

Produkce celkem 1 459,78 1 459,82 8 650,49 10 965,00 5,93 7,51 

In for m ace  ze  stavby  MFDS  

Nejvýznamnější investice našeho podniku probíhá zatím podle plánu. 30. července jsme 
zkolaudovali druhou stáj pro dojnice, první kejdovou jímku Wolf a jímku na dešťovou vodu. 
Naše kravky se přestěhovaly do nového ihned s ukončením kolaudace. Poté následovalo 
vyklizení a zbourání poslední původní stáje. Nyní dokončujeme montáž technologie 
a výdejního místa kejdy, které musí být funkční v druhé polovině září, kdy plánujeme její 
vyskladňování a aplikaci. Pokračují přípravy stavby dojírny. V provozu je i nový krmný vůz 
Siloking a manipulátor DIECI, pracovníci našeho servisu namontovali stájové technologie ve 
stanovených časech a kvalitě, což se příznivě projeví i v tržbách dílen. 

Řeznic tví  S loupnic e  zí skal o  oc enění  Regi onál ní  potravi na 
Par dubic kého kr a je!   

Naše vepřové koleno z nové výrobkové řady Sous-Vide zvítězilo ve své kategorii. Ocenění 
jsme převzali 4. září v Pardubicích. Ze zákulisí další soutěže MLS Pardubického kraje se nám 
doneslo, že ani tam bychom neměli zůstat bez trofeje. 

Naše i nvesti ční  záměry  

Z našich čtyř podaných žádostí v mimořádném 10. kole Programu rozvoje venkova jsme 
uspěli s projektem mlékárny v Řetové a další modernizací potravinářského provozu řeznictví. 
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Zbývající projekty do technologie sklizně a skladování brambor nebo výměny technologie 
výkrmny prasat zůstaly v zásobníku projektů a stále na ně může dojít později. 

Mimoto byl konečně po více než roce doporučen projekt z 8. kola modernizace řeznické 
porážky, technologie balení, včetně rozvozného automobilu. Stejně tak byla potvrzena úspěšná 
registrace projektu z MAS na pořízení strojů pro krmení na MF Řetová. V září zahajujeme 
rekonstrukci čerpací stanice pohonných hmot. 

Bleskové  povodně v  našic h katastr ech  

Opakované přívalové srážky kolem 50 mm/h byly příčinou povodní i v našich katastrech. 
Díky našim protierozním opatřením, zejména průlehům, přerušovacím pásům a technologii 
Strip-till nám nejsou známy žádné škody způsobené smytou ornicí, přestože přívaly vody 
způsobily lokální zatopení. Jsme v kontaktu se starosty a řešíme společně kritická místa. 

Další  zprávy z  podni ku  

• V sobotu 3. října 2020 Vás zveme na Den otevřených dveří. Přijďte se k nám přesvědčit, jak 
vypadá moderní zemědělství a pohoda zvířat. Kromě toho bychom chtěli připomenout 10 let 
fungování našeho řeznictví a oslovit studenty škol s tím, že zemědělství je stále zajímavý 
a perspektivní obor. Akce bude probíhat s dodržením všech aktuálních hygienických 
nařízení. Sledujte náš web a Facebook pro bližší informace. (pozvánka) 

• Dokončili jsme dvojitým nástřikem cestu na Šuráňkův kopec ve Sloupnici a vyspravili 
obecní cesty od výkrmny prasat po MFDS. Společně s obcí jsme opravili cestu u starého 
hřbitova v Přívratu. 

• Náš podnik zřejmě definitivně ukončil výkrm kuřat v našem objektu ve Zhoři. V současné 
době probíhá diskuse nad dalším využitím nemovitosti. 

• Podařilo se nám uzavřít dlouhodobé servisní smlouvy na servis stájových technologií 
a krmných vozů s několika významnými okolními podniky. Je to ocenění našich kvalit 
a zároveň závazkem, že můžeme našim partnerům poskytovat specializované služby 
s vysokou přidanou hodnotou. 

• Zástupce našeho podniku se zúčastnil pasování prváků na Střední škole technické Vysoké 
Mýto, a to v rámci dlouhodobé spolupráce především v oblasti praktické výuky. Před 
slavností jsme společně s radním pro oblast školství Pardubického kraje oficiálně předali 
traktor pro autoškolu, který jsme tento rok škole dodali.  

• Společné desáté výročí 
od založení řeznictví jsme 
29. srpna oslavili s jednou 

z nejvýznamnějších 
gastronomických událostí 
v regionu - Guláš festivalem 
v Přívratu.  
• I letos počítáme s tím, že  
ve spolupráci s místními 
základními školami povedeme 
agro-environmentální kroužky. 
Hledáme vedoucí kroužku pro 
Sloupnici. 
 

Ing. Jaroslav Vaňous, 
předseda družstva 
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K u l t u r a  

GULÁŠ FESTIVAL PŘÍVRAT 2020 

Již po desáté vzplálo na přívratské návsi 
12 soutěžních ohňů, na kterých družstva vařila 
své kotlíkové guláše. Rovněž si přivstalo 
10 pekařek, aby zadělaly na klasické skládané 
kynuté buchty a mohly také soutěžit. Sládci 
museli svá piva uvařit v předstihu, z důvodu 
kvalitního zrání a ležení. 

I přes částečnou ranní nepřízeň počasí se náves 
zaplnila příznivci dobrého jídla a pití. K jejich 
uspokojení bylo mimo soutěžní vzorky navařeno 
dalších 6 druhů gulášů, upečeny maďarské 
klobásy, grilovala se hovězí kýta a na čepu bylo 6 druhů piva.  

O dobrou náladu se postarali country skupina Pěna, Josef Švejk se svým kabaretem, 
KontraBand a jejich CZ/SK hity a Ready Kirken. 

Odborné i laické poroty měly plné ruce práce, aby zodpovědně a kvalitně určily vítěze všech 
kategorií. Řád zlaté vařečky se podařilo získat družstvu Skoti, a to hned od obou porot. 

 

Výsledky: 
Guláš – odborná porota  

1. Skoti 
2. Bandička 
3. Loupežníci z Lanšperka 

 

Guláš – laická porota 
1. Skoti 
2. Bandička 
3. Pat a Mat 

 

Buchty – odborná porota 
1. Miroslava Nováková 
2. Iveta Voleská 
3. Marie Pirklová 

 

Buchty – laická porota 
1. Iveta Voleská 
2. Božena Vaňousová 
3. Jarmila Šilarová 

 

Pivo – odborná porota 
1. Medvěd  
2. Volf 
3. Kohout 

 

Pivo – laická porota 
1. Kohout  
2. Volf 
3. Kaštan 

Na závěr je nutné poděkovat všem sponzorům za podporu, příznivcům za pomoc s přípravami 
a prodejem ve stáncích, a také všem, kteří se přišli bavit a vytvořit dobrou atmosféru akce. 

Josef Řezníček 

LETNÍ KINO A PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ  

Letní kino a Vinobraní, jediné dvě akce, které nám byly v poslední době dovoleny za dané 
situace uspořádat. Sbor přišel postupně o březnovou akci Poděkování za pomoc při pořádání 
sportovních a kulturních akcí, dále o květnový výlet na kolech. V květnu jsme měli pořádat 
ještě dětskou soutěž a okrskovou soutěž. Na červen jsme připravovali oslavy 130. výročí 
založení našeho sboru. A nic. 

A tak jsme doufali, že léto všechno změní a kultura se do vesnice vrátí. Prázdninové promítání 
v letním kině ostatními spolky probíhalo, a tak i my jsme mohli na konci srpna promítnout film 
Poslední aristokratka. Před samotným promítáním pro děti nejmladší připravily hasičky retro 
soutěže a já jim zato moc děkuji. 
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A vinobraní. 11. srpen byl termínem, kdy jsme měli 
rozhodnout, zda vinobraní proběhne či nikoli. Výbor SDH 
rozhodl, vinobraní dostalo zelenou a tak se přípravy 
mohly rozběhnout naplno. 

Akce měla termín 18.-19. září. Během dvou dnů, 
a musím podotknout, že za ideálního počasí, se na 
zapůjčeném větším podiu vystřídalo deset kapel a jejich 
kvalita se podepsala na větším rozpočtu samotného 
programu vinobraní. Proto jsme doufali, že zhoršující se 
koronavirová situace neodradí a nepodepíše se na 
návštěvnosti. V pátek přišlo 500 a v sobotu 900 lidí. Takže 
spokojenost. Ano je to méně než jindy, ale my jsme tak 
v pohodě dodrželi vládní opatření o tisícihlavém davu. 

Vinobraní mělo svou kvalitu i letos a já chci poděkovat Vám všem, kteří jste se o to 
jakýmkoliv způsobem zasloužili. Děkujeme také hejtmanovi Pardubického kraje Martinu 
Netolickému, který nám zaštítil sobotní program. 

Poděkování  od  star osty SDH Př ívrat  

O reprezentaci našich družstev žen a mužů a jejich výsledcích bude napsáno v jiném článku, 
ale já jim chci touto cestou poděkovat za jejich skvělé výsledky na soutěžích a přístupu 
k tréninku. Děkuji a ať koukáte na soupeře na bedně ze shora co nejčastěji. 

Petr Štangler 

„P OKORONAVIROVÉ “  ODPOLEDNE V ŘETŮVCE 

V sobotu 4. 7., krátce po uvolnění zákazů konaní kulturních akcí, 
jsme v Řetůvce uspořádali společenskou zábavu pro děti i dospělé. 
Děti si prošli dobrodružnou cestu přes mnoho atrakcí. Museli 
ukázat své umění v jízdě na koloběžce, chůzi na chůdách, cvrnkání 
kuliček a jízdě na kajaku. Zvládnout shrabat kupu sena, vykopat 
brambory a vypořádat se s mnoha dalšími nelehkými úkoly. Děti 
vše zvládly za podpory a hlasitého povzbuzování rodičů, babiček 
i dědečků.  

Po dětském odpoledni byla na večer připravena zábava i pro 
rodiče, kterým zahrála domácí skupina Metaxa. Taneční parket byl 

plný 
a kapela 

hrála jako vždy skvěle až do 
pozdních nočních hodin. 

Počasí nám vyšlo a dle ohlasů si 
děti i dospělí tento den velice užili. 
Chtěl bych moc poděkovat všem, 
kdo se podíleli na organizaci této 
vydařené akce. 

P. Bělovský ml.  
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ODPOLEDNE S HASIČI V ŘETŮVCE 

Hasiči z Řetůvky připravili na první sobotu v září akci pro děti s rodiči, ale i pro dospělé, a to 
Odpoledne s hasiči. Bylo krásné letní počasí, které přispělo k veselé náladě všech 
zúčastněných. Hlavním programem bylo seznámit se s hasičskou technikou, prací hasičů, jejich 
zbrojnicí a taky jejich historií.  

Důležité také bylo se dobře pobavit, něco si z „hasiččiny“ vyzkoušet a odnést si domů, 
nějakou upomínku, třeba v podobě hasičské omalovánky, magnetku s hasičskou technikou nebo 
svítící náramek s nápisem hasiči. Pro děti byla připravena jízda zásahovými vozidly, stříkání 
z vodního děla cisternového automobilu a zjednodušená verze požárního útoku, který je jednou 
z disciplín požárního sportu. Pro všechny hosty vystavili hasiči současnou i historickou 
techniku, jako jsou požární stříkačky, elektrocentrála, dýchací přístroje a další důležité 
prostředky pro jejich práci. V garáži a klubovně hasičské zbrojnice pak byly fotografie historie 
sboru hasičů z Řetůvky. Vystavena byla i nová cisterna Tatra hasičů z Horní Sloupnice, kterou 
přivezli předvést manželé Tonarovi. Po jízdách zásahovými vozidly, předvedli hasiči tvorbou 
pěny, jak využívají technické prostředky jim svěřené a domů pak odcházeli děti krásně 
vymydlené a navoněné zatímco někteří dospělí ještě poseděli a pobavili se o právě proběhlém 
odpoledni.  

Všem, kteří přišli si užít krásné odpoledne, patří dík a těm co nemohli, ať jim to příště vyjde. 
Libor Stárek 

GARÁŽOVÁ SVATBA  

Každý z nás zažívá ve svém životě občas okamžiky, na které rád vzpomíná. Přátelé Martina 
Havlíčka a Ireny Skotálkové budou jistě rádi vzpomínat na zahradní párty, která u nich 
probíhala 20. června 2020. Počasí tedy opravdu nic moc, lilo jako z konve. Všichni hosté se 
tísnili pod dvěma malými stany a v prostorné garáži. Věřte nebo ne, dobře se bavili. Déšť 
nikomu dobrou náladu nespláchl. 

A pak to přišlo. Překvapení. Garáž se na chvíli zavřela, poté co ji předtím všichni opustili. Po 
dvou minutách se opět otevřela. Místo garáže tam byla obřadní síň, v ní oddávající a matrikářka 
a novomanželé Havlíčkovi. Zúčastnění ustrnuli překvapením. Po krátkém obřadu si 
novomanželé Havlíčkovi vyměnili prstýnky a pak propukla eufórie. Všichni blahopřáli 
novomanželům a zahradní párty se změnila ve svatbu. K nejvíce překvapeným patřili asi rodiče 
novomanželů. Jako oddávající jsem zaslechl z úst jedné z maminek „konečně“. Novomanželům 
přejeme hodně štěstí, rodinné pohody a radosti z dětí.   Pavel Bělovský, starosta 

MYSLIVECKÁ VYCHÁZKA S ŘETŮVANKOU  

Třetí srpnovou sobotu se v Řetůvce 
v areálu před mysliveckou chatou 
uskutečnila podruhé akce s názvem 
Myslivecká vycházka s Řetůvankou. Po 
předchozích velmi deštivých víkendech, kdy 
před myslivnou doslova „stála voda“, se 
počasí konečně umoudřilo. Místnímu 
mysliveckému sdružení Lípovec ve 
spolupráci s obcí Řetůvkou a dechovou 
hudbou Řetůvankou se podařilo obnovit 
zapomenutou tradici. Členové sdružení 
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připravili už k obědu opravdu skvělou mysliveckou „baštu“, koláčky a v horku nezbytné tekuté 
občerstvení a 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 zasloužili o příjemné prožití sousedského odpoledne: zaměstnancům 
obce za přípravu a úklid areálu, mysliveckému sdružení za výborné jídlo a muzikantům 
z Řetůvanky, že i přes odpolední vedro bezmála tři hodiny vyhrávali k poslechu a i vám všem, 
kteří jste se zúčastnili a podpořili tak místní myslivost. Za rok zase na shledanou. 

Věra Zemanová. 

ZABÍJA ČKA V DOBĚ KORONAVIRU  

Navzdory šířícímu se viru v naší vlasti jsme se pilně připravovali na tradiční posvícení -
zabíjačku. Z opatrnosti jsme letos nepropagovali akci tak jako v minulých letech - v okolních 
velkých městech a v Orlickém deníku. Chtěli jsme ji ponechat jako akci pro obyvatele našeho 
údolí. První překážkou nám mohl být nouzový stav, a tak jsme s obavami sledovali omezení 
vyhlášená novým ministrem zdravotnictví, ale jeho doporučení se nám podařilo naplnit. 
Postavili jsme 3 stany, protože z předpovědi počasí bylo jasné, že sobota bude hodně deštivá. 
Ty jsme naplnili lavicemi tak, aby na ně nepršelo a byly od sebe dál. Trošku mě ještě postrašilo 
rušení českotřebovského vinobraní, ale nezalekli jsme se. 

Další věcí bylo, jak zabavit a přilákat mladé 
rodiny s dětmi. Podařilo se nám zajistit závodní 
nafukovací dráhu, která měla být instalována na 
hřišti s umělým povrchem. Byla dlouhá 
30 metrů, ale déšť nám nepřál, proto jsme ji 
postavili ve zmenšené velikosti bez střední části 
v naší tělocvičně. Sál byl plný, atrakce byla 
postavena po úhlopříčce a sahala až do výše 
oken. To ocenily všechny děti, které přišly. 
V tělocvičně bylo plno, a děti různého stáři se 
zde vyřádily do sytosti. 

Na venkovním pódiu se vystřídaly tři kapely, 
které jsou spjaty s Řetovou a Řetůvkou. První 
byla Čistá láska, kterou vystřídala řetůvská Metaxa, a pomyslnou třešničkou na dortu bylo 
vystoupení Těžké doby. K naší radosti a navzdory špatnému počasí se lidé přišli najíst, mnozí si 
odnášeli jídlo do tepla svých domovů, ale bylo i hodně těch, kteří oblékli teplé až téměř zimní 
oblečení a přišli si se sousedy popovídat a poslechnout dobrou muziku. Ani povrch hřiště, který 
po 4 hodiny díky vytrvalému dešti v některých místech připomínal italské Benátky, nemohl 
návštěvníky vyvézt z rovnováhy. Prostě se chodilo po podlážkách. 

Návštěvníků bylo méně než obvykle, což jsme ale tušili, ale o to víc se snažili. A tak se vše 
připravené, uvařené delikatesy a upečené koláče podařilo prodat a zbylé si obsluha stánků 
odnesla jako poděkování za nelehkou celodenní službu, když jim zima lezla do kostí. Všem těm 
ochotným pekařkám našich koláčů, řezníkům, kteří se činili, myslivcům, početným lidem 
obsluhujících v našich stáncích, obecním zaměstnancům a hasičům, kteří postavili stany 
a pódium, patří velký dík. Bez nich by se takováto akce nemohla konat. A díky Přívratu za 
zapůjčení různého vybavení, které dlouhodobě na zabíjačkách využíváme. Bez toho by to nešlo 
vůbec.           Hana Šafářová 
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S p o r t  

ZPÁTKY V OKRESE  

Dalo by se říci, že se půl roku v řetovském fotbale nic nepřihodilo. V zimě 
jsme se sice začali připravovat na nadcházející jarní polovinu soutěže, nicméně 
nakonec nebyl odehrán ani jeden zápas, vyjma přátelského utkání se Sopotnicí. 
Snad nás tento sportovní výpadek natolik uspal, že se stále nedokážeme probudit ve stávající 
sezóně. Trénujeme, avšak v zápasech býváme až příliš „hodní“, což nám k úspěchu 
nenapomáhá. 

průběžné pořadí: 11. (ze 14) Řetová  8   2  2  4   15:27   9 bodů 

Fotbal ová ml ádež  

Kromě mužů hrající okresní přebor jsme do soutěží přihlásili mladší žáky rovněž do okresního 
přeboru. Dorost startuje pod hlavičkou FK Česká Třebová B v krajské I. třídě. 

Obě družstva (asi 20 mladých nadějí) se tradičně zúčastnila soustředění na Mandlu, které se 
konalo 21. až 23. srpna. Vydařené hráčské setkání probíhalo pod vedením našich trenérů 
Standy Sedláčka, Pavla Hladila, Aloise Šimka jr. a přizván byl trenér Chrudimi Jaroslav Boštík, 
který se postaral o zajímavý 
páteční trénink. 

Sobotní den probíhal ve 
znamení přátelského zápasu 
mladších žáků s družstvem 
Česká Třebová. Naši zvítězili 
7:1. Odpolední trénink doplnila 
fotbalová herní olympiáda.  

O jídlo se po celý kemp starali 
Milda Štantejský, Ondra Hanuš 
a Jiří Kubišta a tímto jim 
děkujeme, všem nám chutnalo! 
Neděli jsme zakončili 
společným obědem v restauraci Mandl. O mládež se dále starají trenéři Josef Pokorný a Richard  
Křikala. 

Dorost zahájil sezónu prohrou 1:3 s družstvem Sruby, mladší žáci sehráli svůj první zápas na 
hřišti ve Srubech, kde vysoko zvítězil nad domácími. 7:0.     Alois Šimek 

 

zbývající domácí utkání v Mandli: 
Ne 11.10. D Němčice 15:00 
Ne 18.10. MŽ Rokytnice v OH 11:30 
  M Albrechtice 14:30 
Ne 25.10. D Nasavrky 14:30 
So  31.10. MŽ Dolní Dobrouč 11:30 
  M Brandýs n/O 14:30 
Ne 8.11. D Chrast 14:00 
Ne 15.11. MŽ Žichlínek 11:30 

(M - muži, D - dorost, MŽ - mladší žáci)  
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STŘÍPKY Z BECHEROVKY 

le tn í  k i no  Př es  pr st y  

Společensko zdravotní situace nám přála, a tak jsme mohli i my pořádat promítání za 
prodejnou v rámci přívratského letního filmového „festivalu“. Uvedli jsme novou českou 
komedii ze zákulisí beach volejbalu Přes prsty s novou filmovou star Jiřím Langmajerem 
v hlavní roli. I počasí nám přálo, a tak přišla solidní návštěva, i když díky současné „blbé době“ 
ne taková jako v dřívějších letech. Takže spokojenost. 

Nová sezóna 

Na mimořádné schůzi krajského svazu 10. září se diskutovalo zda, a jakým 
způsobem, se nová sezóna odehraje. Rezignaci oznámila pouze dvě družstva, 
a tak se krajský přebor hrát bude. Ovšem pouze jednokolově a zakončeno 
finálovým play off turnajem. Domácí tělocvičnou nám bude jako v předchozích 
sezónách sportovní hala na Skalce v České Třebové. Rozpis zápasů včas rozmístíme na 
vývěsky OÚ, HUC a www.  Sportu zdar, futsalu zvlášť!  Petr Vaňous, náčelník klubu 

SOUTĚŽNÍ SEZÓNA SDH PŘÍVRAT 2020 

Jak jsem již psal v minulém čísle, tak bohužel se nám ani letos nevyhnuly zranění a to 
znamenalo, že budeme rádi, když to vůbec nějako poskládáme. To se sice povedlo, ale s našimi 
výkony už to bylo horší. Po několika neplatných pokusech na soutěžích jsme se rozhodli, že se 
budeme raději věnovat tréninku a zaučování nových členů. Takže doufejme, že příští sezónu to 
bude minimálně o 200% lepší. 

Také jsem psal v minulém čísle zpravodaje, že máme nové družstvo žen, a to ve složení 
Barbora Maixnerová, Helena Maixnerová, Monika Venclová, Tamara Helbichová, Martina 
Vašinová, Kateřina Stránská, Lucie Kaňková, a moje slova, která zněla, že jim to jde nad 
očekávání dobře, se potvrdila! Však posuďte sami. První soutěž v Sádku se běžela za deště na 
těžkém terénu, a holkám se zastavila časomíra na čase 19,46 s, což pro ně znamenalo 6. místo. 
Další soutěž byla noční v Oldříši, a tam už to holky rozbalily naplno, a s časem 17,86 s braly 
první „bednu“, a to v podobě 2. místa. Hned týden na to v Desné zlepšení osobáku na 17,73 s 
a opět 2. místo. Poté se dva závody nedařilo úplně podle představ a odjížděli jsme s NP. 

Na poslední kolo v Květné jsme odjížděli v trochu „použitém“ stavu, čemuž se nelze divit, 
vždyť v Přívratu právě probíhalo dvoudenní vinobraní. No, holky odcházejí nervózní na start, 
protože by stále mohly být na bedně v celkovém hodnocení ligy. Vypadá to velice nadějně, 

holky zastavily časomíru na čase 18,13 s 
(17,21 s)s a jsou dokonce první. Bohužel, co čert 
nechtěl, poslední družstvo dalo lepší čas, a tak opět 
na nás čekalo 2. místo a o jeden jediný bod 4. místo 
celkově na OLSY (Okresní ligy Svitavska). A to jsme 
ještě na 2 kolech ligy vůbec nestartovali. Je to škoda, 
ale myslím si, že nikdo nepočítal s tím, že by holky 
dokázaly hned první rok dosáhnout na „bednu“ 
a natož v absolutním pořadí. Takže mně jen zbývá 
holkám pogratulovat, poděkovat za jejich výkony 
a popřát, aby se jim v příští sezóně dařilo minimálně 
stejně dobře jako v té letošní. 

Ondřej Voleský, velitel SDH 
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BYLI JSME NA VÝLET Ě V BABIČČINĚ ÚDOLÍ. 

Byl to výlet na kolech, ale i pěšáci byli vítáni. V sobotu za kuropění – po sedmé hodině ranní 
se začali scházet účastníci na náměstíčku před slunečními hodinami (čas není podle nich, ty 
ještě spaly). Po chvíli dorazil autobus s přívěsem pro kola, vedený nám známým řidičem panem 
Rojarem. Nakládání kol vždy chvíli trvá, a tak po půl osmé vyrážíme směrem na Orlické hory, 
konkrétně k Masarykově chatě na Šerlichu. Tam dorážíme po deváté hodině, ještě před tím, než 
se sem nahrne dalších šest až osm cyklobusů a začne mela při vykládání kol. Takže v klidu 
vyrážíme.  

Plán byl zastavit se na Masarykově chatě na první občerstvení, leč většina (tedy téměř 
všichni) pravděpodobně s představou dlouhé a náročné cesty uhýbají ještě před Masaryčkou 
doleva a hurá přímo k Šerlišskému mlýnu. Tady je bohužel zavřeno a tak začíná dva a půl 
kilometrové nepříjemné stoupání přes Údolí Bělé na křižovatku Pod Sedloňovským vrchem. 
Odsud příjemným klesáním (za odměnu) na rozcestí Knížecí a Polomské. Tady se rozhoduje, 
kdo pojede směrem na Sedloňov a Sněžné a kdo směrem na Čihalku. Rozhodnutí je 
jednoznačné – vítězí Čihalka a jak se ukázalo, byla to správná volba. Po osmi kilometrech 
chvílemi nahoru, ale převážně dolů dorážíme k chatě Čihalka, která nás vítá otevřenými 
dveřmi. Konečně první občerstvení, někteří dávají jen pivo či jiný nápoj, někteří polévku, 
někteří i něco druhého – třeba svíčkovou s deseti. Všichni občerstveni a snad spokojeni 
vyrážíme směr Olešnice v Orlických horách. Tu většina projíždí takřka bez zastavení, jen 
organizátoři krátce na náměstí zjišťují stav jedné z účastnic zájezdu, která neukočírovala svého 
oře, upadla a pochroumala si malíček. 

Další rozhodování nastává na křižovatce Zelinkův mlýn, volby jsou doprava do kopce nebo 
rovně pod kopec. Vítězí rovně a opět se ukázalo, že šlo správné rozhodnutí. Pokračujeme dál po 
silnici a za vesnicí s podivným názvem Rzy se dostáváme do krásného údolí, kterým neustále 
mírně klesající cesta vede do vytouženého Pekla bez čertů (vynecháme-li toho dřevěného, který 
je symbolem místa), zato s výborným občerstvením. Tady je sice narváno hladovými 
a žíznivými cyklisty a pěšáky, ale po chvilce se nějaká místa najdou, a tak se všichni intenzivně 
občerstvují. Po asi hodině vyrážíme na další část trasy – směrem na Bražec, těsně míjíme 
Václavice a dál směrem na Vysokov, Řešetovu Lhotu až do Červené Hory. Kousek za ní 
najíždíme do Babiččina údolí a jím pokračujeme k Viktorčinu splavu. Tady nás dohání počasí – 
začíná mírně pršet. Tak jen krátký pohled a pokračujeme kolem Starého bělidla k pomníku 
babičky s vnoučaty. Zde za nepatrného krápání pořizujeme společné foto a s bouřkou za zády 
spěcháme na parkoviště u zámku Ratibořice. Hle, tady už stojí náš autobus, což je pozitivní, 
horší je, že se nebesa otevřela a začíná intenzivně pršet. To není déšť, to je spíš průtrž mračen. 
Upouštíme od možnosti dojet až do České Skalice jak bylo původně naplánováno a v dešti 
nakládáme kola. Protože plánovaný odjezd je ve čtvrt na šest, někteří využívají možnost 
občerstvit se u stánku na parkovišti. Nadešel čas a kupodivu všichni jsou disciplinovaně 
u autobusu a odjíždíme. Jen ještě krátce zastavujeme a nakládáme kola v České Skalici, kam 
někteří přece dojeli. A pak hurá směrem k domovu. Cestou jsme projeli několikrát přeháňku, 
poslední ještě na křižovatce na Andrlův chlum, ale přijíždíme do Řetové a déšť ustává, takže 
vykládání kol probíhá za sucha. A potom už jen loučení a domů.  

Je nutno ještě zmínit, že pěšáci (špatný název, byly to samé dámy) vyrazily z Masarykovy 
chaty do Deštného, kde na ně čekal na dvanáctou autobus, odvezl je do Ratibořic a tam si 
mohly projít Babiččino údolí podle vlastního uvážení. Snad se jim výlet líbil alespoň tak jako 
nám na kolech.           Luboš Šafář 
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POZVÁNKA NA 6. ROČNÍK PŘÍVRATSKÉHO PÁLENKOVÉHO KOŠTU  

3.  10.  2020  v rámci  sousedského setkání  na  statku  U K ubů 

Minulé roky byly v našich oblastech z hlediska produkce surovin pro 
výrobu pálenek velice rozdílné, některé velmi příznivé, např. rok 2018. 

Jiné pak naprosto opačné, kdy nebylo téměř co sklízet, 
což se dá konstatovat třeba o loňském roce. 

I přes to pokračujeme v tradici pálenkového koštu, na který vás tímto 
všechny, ať už jako soutěžící, hodnotící nebo jen přihlížející, 

co nejsrdečněji zveme. 
Rozhodně bude velmi zajímavé porovnat um a fortel výrobců. 

Proto vás, kteří pálíte, vyzýváme - nevypijte všechno sami, 
dejte vzorek do soutěže, přijďte se pochlubit, inspirovat a ochutnat 

vzorky konkurentů. Letos očekáváme, že soutěžící sáhnou ve svých sklepech daleko hlouběji, 
přinesou soutěžní vzorky starších ročníků a budeme mít možnost si ověřit, 

co s pálenkou dělá dlouhodobé skladování. 
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 2. 10. od 18 do 19 hodin 
a v sobotu 3. 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 2020 se v Řetové Tereze Sedlákové a Lukáši Bačovi narodila dcera 
Andrea, Lindě a Jakubovi Kužílkovým se narodila dcera Stela. 

SVATBY  

Na konci druhého čtvrtletí 2020 (po uzávěrce zpravodaje) uzavřeli manželství 
Irena Skotálková a Martin Havlíček z Řetůvky. V Řetové během třetího čtvrtletí 
uzavřeli manželství Jitka Veselá a Josef Zavadil, Petra Chaloupková a Pavel 
Buchart, Lucie Vavřínová a Jiří Meduna. Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí na 
společné cestě životem. 

Blahopřejeme 

VÝROČÍ 

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60 let paní Jana Krupová z Řetové 
 paní Eva Uhlířová z Řetové 
 
65 let paní Marie Šimková z Řetůvky 
 paní Nina Sotonová z Řetové 
 pan Lubomír Beneš z Řetové 
 
70 let  paní Magdalena Pávková z Řetové 
 pan Zdeněk Mach z Řetové 
 pan Lubomír Kovář z Řetové 
 pan Jiří Kamenický z Řetové 
 pan František Voleský z Řetové 
 
75 let paní Hana Řehořová z Řetůvky 
 paní Anna Svobodová z Řetové 
 paní Jana Rábová z Řetové 

80 let pan Miroslav Sokol z Řetové 
 
82 let pan Jiří Štaud z Řetové 
 
84 let pan Radomír Štantejský z Řetůvky 
 
85 let paní Miluše Lochmanová z Přívratu 
 pan Petr Holec z Řetůvky 
 
87 let paní Věra Kovářová z Řetové 
 
88 let pan Václav Hudec z Řetové 
 pan Jaroslav Kopecký z Řetové 
 
93 let  paní Miroslava Šimková z Řetůvky 

 
Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 

Ve třetím čtvrtletí roku 2020 nás navždy opustil pan Tomáš Felgr z Řetové. 
Čest jeho 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 28. 9. 2020. 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 

 3. října So Přívratský košt + sousedské posezení - statek u Kubů od 14 h 

občerstvení, posezení s písničkou 

17. října 
 

So Becher Off - Letos slavnému publiku kapela FernetŠok 
v sále U Coufalů nezahraje, slavnost BecheroBraní č.  25   
přiskotačí nejdřív za rok! 

21. listopadu So Předvánoční jarmark - statek U Kubů od 14 hodin 
kavárnička, dílničky, hraje kapela 375 m.n.m. 

27. listopadu Pá Výroční schůze obecního úřadu – sál U Coufalů od 19 hodin 

28. listopadu So Adventní koncert Jiří Erlebach - magické housle s panovou 
flétnou, sál U Coufalů od 18 h 

12. prosince So Mikulášská nadílka v sále U Coufalů 

19. 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  
Nisanka z Jablonce nad Nisou 

24. prosince Čt Betlémské světlo na návsi od 10hodin rozdají přívratské děti 

26. prosince So Sváteční zábava od 20 h v sále U Coufalů 

Řetová 

31. října So Halloween 

27. listopadu Pá Rozsvěcení vánoční výzdoby v obci 

28. listopadu So Mikulášská nadílka v kinosále 

25. prosince Pá Vánoční turnaj ve stolním tenise v tělocvičně 

26. prosince So Vánoční turnaj v nohejbale v tělocvičně 

Řetůvka 

14. listopadu So Turnaj v líném tenise smíšených dvojic 

18. listopadu St Sousedské posezení s jubilanty 

28. listopadu So Vánoční jarmark 

 6. prosince Ne Mikulášská besídka 

16. prosince St Výroční zasedání zastupitelstva 

prosinec  Adventní koncert 

 
Všechny uvedené akce se budou konat v případě, že to epidemiologická situace v ČR umožní. 

Zrušeno! 



 

 

 
 

10.  roč ní k  Guláš  fest i val u  

Přívrat 29.8.2020. Poslední srpnovou sobotu se konal 
jubilejní ročník Guláš festivalu. 

 

▲ Pivovar Faltus přivezl dvanáctku, která 
orosila odbornou bronzovou a laickou 
zlatou medaili. 

Skoti se radují z dvojitého 
gulášového triumfu. ► 

Odborná porota 
skládá přísahu 

Jeho veličenstvu 
Miroslavovi. ► 

 
◄ Partička 
      v akci 

Odpoledne nás bavil Josef Švejk & c.k. Šraml ► 

Tradiční 
zahraniční tým 

při degustaci. ► 
 
◄ Čertice  
 přiložily 
 pod kotlem. 


