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 Pohodovou cestu rokem 2021 

     Vám přeje redakční rada 

                        Zpravodaje. 
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Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce Přívrat popřál příjemné 
prožití vánočních svátků, pokud to bude možné, tak i veselého Silvestra a v novém roce 
mnoho splněných přání, osobních i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví. 

Ing. Jan Stránský, starosta obce Přívrat 
 

 
 

 
 

Vážení spoluobčané, 
jménem svým i jménem obecního zastupitelstva obce 
Řetůvka, přeji Vám i Vašim blízkým požehnané vánoční 
svátky a do nového roku 2021 pevné zdraví, úspěchy 
v osobním i pracovním životě a splnění všech Vašich 
přání. A nám všem přeji vřelé sousedské vztahy plné 
porozumění a vzájemné vstřícnosti.  
Děkuji také Vám všem, kterým není lhostejné dění 

v naší obci, neváháte buď přiložit ruku k dílu anebo ji 
nabídnout potřebným.  

Eva Novotná, místostarostka obce Řetůvka 
 
 

 
 

SMUTNÁ ZPRÁVA Z OBCE ŘETŮVKA  

Velice nás zasáhla zpráva o úmrtí současného starosty obce Řetůvka 
pana Ing. Pavla Bělovského. Byl to nesmírně pracovitý a čestný 
člověk. Po celou dobu života v naší obci se snažil podporovat rozvoj 
kulturního života i obce samotné. Jeho ztráta je pro všechny bolestná 
a bude nám všem velice chybět. Vzpomínejme na něj s úctou.  

zastupitelé obce Řetůvka 
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ROK 2020 V ŘETOVÉ 

Tento rok v Řetové jsme sklízeli úspěchy z podaných žádostí o dotace. Hned na začátku 
roku jsme předávali budovu obecního úřadu firmě Stavitelství Jokeš spol s r.o. a bylo nám 
jasné, že přestavba znamená snížení komfortu i pro práci na úřadě. Vzhledem k tomu, že 
došlo ke kompletní výměně oken, dveří, k podřezání budovy, instalaci ústředního vytápění 
s tepelným čerpadlem a ke stavbě čističky odpadních vod, byli jsme nuceni několikrát 
krátkodobě uzavřít úřad a pracovat z domu. Od půli prosince je už obsazen i nově vzniklý byt 
v prostorách pošty a věřím, že bude dobře sloužit buď mladým rodinám nebo seniorům. 
Prvními nájemníky je rodina, která zde bude stavět rodinný dům. Nyní už pouze finišujeme 
s vybavením obecní knihovny a doufáme, že najdeme způsob, jak vám všem ukázat zdařilé 
dílo. Knihovna bude využívána i jako místo k setkávání, příležitostně i kursům cizích jazyků.  

Vzhledem k tomu, že jsme začali byt nad hospodou využívat i jako knihovnu a pronajat 
nebyl, zastupitelé rozhodli o rekonstrukci koupelny, WC i kuchyně. Po létech pronajímání už 
toto bylo potřeba. Následně nám všem koronavirus a opatření s ním související uzavřela lidi 
do domovů a tak zastupitelé operativně rozhodli o rekonstrukci sociálních zařízení a kuchyně 
v hospůdce U čápa. To už mohl ocenit každý při její návštěvě. 

Druhou velkou stavbu můžete sledovat každý den a konečně nám roste před očima. Po 
získání dotace 20 milionů na stavbu nové školky jsme v dubnu předávali staveniště. Zde jsme 
se v květnu museli sklonit nad umem našich předků a zjistili jsme, jak důkladně byla základní 
škola odvodněna. Při stavbě pilotů mateřské školy se nechtěně podařilo odvodnění porušit (až 
tehdy se nám podařilo najít ve škole staré plány) a tak jsme začali se stavbou odvodnění 
nového. Vše nám komplikoval i vydatný déšť, a zvednutá hladina potoka, která zatápěla 
staveniště a školu. A tak jsme stále čerpali vodu, aby nám sklepy ve škole neutvořily 
podzemní jezero. V současnosti se finišuje se zastřešením objektu, aby mohly během zimy 
nerušeně probíhat práce uvnitř budovy. 

Co se týče obecních akcí, byl tento rok neobyčejně chudý. Jediné, co se podařilo 
bezezbytku, byly sportovní výlety - lyžařů, pěší i cyklo. To se nám nějak se štěstím podařilo 
uskutečnit. Z kulturních akcí už to byly pouze hry bez katastru na Mandlu, červencová 
řetovská pouť a v posledním možném termínu řetovská zabíjačka. A pak už spadla klec 
a díky šířící se nákaze jsme museli všechny akce rušit. Zvláštní budou i vánoční svátky, kdy 
vánoční koncert ani půlnoční mše nám nebude dopřána. Konec je tedy trochu smutný, protože 
vánoční svátky jsou o setkávání, společných prožitcích, radosti. A té bude všude o něco 
méně. 

Na závěr bych chtěla poděkovat obecním zaměstnancům, kteří s realizací staveb pomáhali 
vždy, když bylo potřeba. Letos to nebyla služba lehká. Děkuji všem za trpělivé dodržování 
mnohdy zmatečných vládních nařízení, děkuji, že jsme nemuseli řešit žádné přestupky. 
Zároveň přeji všem občanům především pevné zdraví a trpělivost. Jen s ní a se zdravým 
úsudkem lze všechna ta nařízení naší vlády zvládnout bez klesání na mysli a s dobrou 
náladou. Přála bych nám všem, abychom už v jarních měsících se mohli opět scházet na 
tradičních akcích, v neděli na fotbale a kdykoli v naší útulné hospůdce. Času na srovnání 
priorit života jsme už měli opravdu dostatečně a věřím, že zkušenosti si poneseme do dalšího 
žití a budeme schopni se radovat z obyčejných maličkostí, které jak jsme si vyzkoušeli, 
nemusí být samozřejmostí.  

Hana Šafářová 
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 V PŘÍVRATU 

Rok 2020 byl bezesporu rokem jiným. 
Rokem, na který pravděpodobně nikdo 
z nás nezapomene, i když by leckdo jistě 
chtěl. Pro naši obec to určitě nebylo 
jednoduché období. Přišli jsme o spoustu 
aktivit a událostí, které Přívrat dělá 
Přívratem, a které jsme všichni brali jako 
samozřejmost. Na druhé straně se ovšem 
jasně ukázalo, jak soudržní a solidární 
Přívraťáci jsou. 

O čem píši? Třeba o tom, že z naší 
Termínovky událostí na rok 2020 zbylo 
pouhé torzo, ale Guláš festival 
i Přívratské vinobraní se podařilo, za 
přispění vysokého nasazení mnoha našich 
spoluobčanů a za dodržení přísných 
hygienických podmínek a opatření, 
zrealizovat. Obě akce byly velmi 
úspěšné! Píši o tom, že jsme v Přívratu 
zvyklí se v naší obci potkávat, 
komunikovat, družit se a pomáhat si. 
A v tom nás epidemiologická situace 
omezila, i když roušky jsme si navzájem nezapomněli šít, a za tento projev pomoci 
a solidarity Vám velice děkuji. V neposlední řadě píši i o aktivitách obce jako takové, které se 
omezení dotkla jak v propadech daňových příjmů (i když nakonec jsme se v půli roku 
částečné kompenzace, nikoli stoprocentní, dočkali), tak i v omezení našich hospodářských 
činností, kterých máme na obec naší velikosti poměrně dosti. Obec se stará aktivně a odvážně 
o vlastní prosperitu. Jen pro připomenutí: provozujeme ubytovací zařízení Statek u Kubů, 
Hostinec u Coufalů, obchod smíšeným zbožím, nebo realizujeme zemní práce vlastním 
strojem. Dvě z těchto činností se dostaly na list omezených, chcete-li zakázaných činností, 
bez možnosti jakékoli kompenzace. Bohužel. Naše zákonodárce v Praze zřejmě „ani 
nenapadlo“, že by obec mohla provozovat ubytovací zařízení, nebo hospodu. O podpoře 
venkovských obchodů všichni, mimo naší krajské samosprávy, jen jalově mluví. Díky tomu 
jsme si prožili komplikovaný rok, který nás ovšem nezlomil – spíše posílil. Tento rok jsme se 
opět ujistili v tom, že rozhodnutí převzít provozování našeho obchodu a hospody bylo 
rozhodnutím sice těžkým, ale správným a že přítomnost těchto služeb občanům je velice 
důležitá pro kvalitu života na venkově jak v normálních, tak i v „nestandardních“ časech. 
Zvláště v jarních měsících náš obchod obstál jako smysluplná alternativa velkým 
supermarketům ve městech, kterým jsme se chtěli všichni raději vyhnout. Obstáli jsme 
zásobeností, cenami, dostupností. 

Rád bych zde, ještě na závěr, opět rozeslal své díky. Chtěl bych opravdu velice poděkovat 
všem zaměstnancům obce i brigádnicím, kteří nám pomohli udržet provoz naší prodejny na 
velice vysoké úrovni i v dobách obrovské epidemiologické nejistoty. 

Z improvizovaného studia na obecním úřadu ve vysílání 
v přímém přenosu na sociálních sítích zhodnotil v pátek 
11. prosince letošní rok v Přívratu starosta 
Jan Stránský. 
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Zároveň také děkuji všem našim obyvatelům za důvěru a za podporu naší prodejny. Pevně 
doufám, že Vaši podporu bude naše prodejna, ale i naše hospoda, mít i nadále. Potřebujeme 
ji. Jedině s Vaší aktivní podporou můžeme tyto naše činnosti, i přes nejistou dobu, dále 
rozvíjet a udržovat v odpovídací kvalitě a v dostupné cenové hladině. 

Přeji Vám, přátelé, všem pevné zdraví a víru v lepší zítřky, které opět určitě přijdou! 
Jan Stránský, starosta obce Přívrat 

 

REKONSTRUKCE STŘECHY KULTURNÍHO DOMU V ŘETŮVCE 

I v letošním roce jsme pokračovali v postupném zvelebování kulturního domu. V prvních 
zářijových dnech proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce střechy nad sociálním zařízením. 
Na rovné střeše se projevil zub času a časté silné deště způsobily zatékání vody do budovy 
v takovém množství, že zde bylo nutné odpojit elektrickou energii. Vzhledem k tomu, že ve 
špatném stavu bylo i oplechování včetně fasády, bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci 
střechy včetně zateplení. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma M+M Ivan Mareš 
z Ústí nad Orlicí. 

Rekonstrukce probíhala 2 týdny, při které byla střecha zateplena, pokryta krycí fólií 
Alkorplan, a na konec se vyměnily klempířské prvky. Následně se všechny dotčené prostory 
vymalovaly. V nejbližších týdnech bude nutné vyměnit poškozené osvětlení. Rekonstrukce 
střechy byla částečně hrazena z dotace Pardubického kraje.  

Pavel Štantejský 
 

REKONSTRUKCE HŘBITOVNÍ ZDI V ŘETŮVCE 

Hřbitovní zeď v Řetůvce nebyla delší dobu v dobrém stavu a potřebovala rozsáhlou opravu. 
Proto již druhým rokem usilovalo 
zastupitelstvo obce o dotaci na její 
rekonstrukci od státu 
i Pardubického kraje. Toto úsilí se 
nakonec vyplatilo a podařilo se 
nám získat dotaci ve výši 200 tis. 
Kč. S pomocí této dotace proběhla 
na podzim rekonstrukce. Ve 
výběrovém řízení zvítězil Tomáš 
Relich, který rekonstrukci 
realizoval. S ohledem na počasí to 
bylo na poslední chvíli, ale vše se 
zdárně stihlo. Náš hřbitov si to 
zasloužil, a věřím, že zeď bude 
sloužit mnoho dalších let. 

                   Pavel Bělovský ml. 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ŘETOVÉ V ROCE 2021 

Chtěla bych Vás tímto informovat o změně, která bude platit od 1. 1. 2021 co se týče 
odpadového hospodářství v Řetové.  

Vyhláškami obce 1/2020 a 2/2020, které budou zveřejněny na webových stránkách obce 
i na úřední desce obce před dveřmi obecního úřadu, se zvyšuje poplatek za likvidaci 
komunálního odpadu na 700,- Kč za poplatníka na rok 2021. Splatnost poplatku je do 
31. 3. 2021, poté nebudou vyváženy nádoby nepolepené známkou. Komunální odpad bude 
vyvážen celoročně 1x za 14 dní. Počet nádob na komunální odpad do domácností bude 
omezen na maximálně 1 nádobu 240 l na komunální odpad a 1 nádobu na popel. Nádoby 
budou majitelé povinni označit číslem popisným. Odpad umístěný do pytlů (například tráva 
nebo ostříhaný živý plot) nebo komunální odpad vedle nádob nebude svážen. Pokud bude 
v nádobách odpad, který tam nepatří, nebudou vyváženy. Pokud má domácnost více 
komunálního odpadu, lze ho odevzdat na sběrném dvoře. Bioodpad ze zahrad se odevzdává 
na sběrném dvoře nebo kompostuje na zahradě. Obec rozdávala kompostéry zdarma před pěti 
lety. 

V měsíci prosinci byly do domů těch, kdo měli zájem, rozdávány nádoby 240 l na sběr 
plastů a 240 l na sběr papíru. Nádoby na tříděný plast a papír byly označeny číslem popisným 
a budou stejně jako nádoby na sběrných místech odváženy 1x za měsíc podle plánu svozu ze 
stanovišť, odkud je svážen komunální odpad a ze sběrných míst. Kdo další má zájem 
o nádoby, nahlásí toto na obecní úřad mailem nebo telefonicky na pevnou linku do 
31. 3. 2021. Každý dům má nárok na 1 nádobu na plast a 1 nádobu na papír, nemusí si ale 
objednat žádnou, pokud papír pálí, nebo papír a plast bude odevzdávat na sběrná místa do 
velkých kontejnerů, které zde zůstanou. U plastu i papíru je nutné minimalizovat jeho objem, 
tj. lahve sešlapávat, papírové kartonové krabice skládat a převazovat. Nádoby jsou polepeny 
pokyny, které odpady do nich patří a které ne. 

Posíleny budou kontejnery na oděvy, další budou umístěny na dolní a horní autobusovou 
zastávku. Na všech sběrných místech jsou nádoby na plechové obaly, ale i ty je potřeba 
sešlapávat. Ve sběrném dvoře lze odevzdat olej z kuchyní v PET lahvích od nápojů 
zašroubovaných, aby nevytekl. Stejně zde lze odevzdat nebezpečný odpad. Ten bude ale 
i v příštím roce možné odevzdat 2x ročně do auta dle svozového plánu. 
• Do nádob na plast patří: plastové obaly, sáčky, fólie, nákupní tašky, kelímky od jogurtů 

a potravin, PET lahve a nápojové kartony (tetrapack) od nápojů a mléka sešlápnuté, 
plastové obaly od spotřebního zboží, pěnový polystyren. 

• Do nádob na plast nepatří: vícevrstvé obaly plast-papír, kov-plast, sklo, papír, kovy, textil, 
molitan, guma, kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji 
a podobně, linolea a výrobky z PVC (novodur). 

• Do nádob na papír patří: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, papírové 
ubrousky, papírová lepenka, kancelářský papír, karton, knihy, sešity, letáky a čistý obalový 
papír. 

• Do nádob na papír nepatří: kopíráky, voskový papír, papír znečištěný potravinami-mastný, 
obvazy, vložky a použité pleny, pergamen, dehtový papír, sklo, plasty a textil. 

-hš- 
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PLÁN SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2021 V ŘETOVÉ 
 

DRUH ODPADU Svozový den Týdny 

Komunální PONDĚLÍ 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 

Plast a tetrapack ČTVRTEK 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 

Papír PONDĚLÍ 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 

Sklo bílé i barevné STŘEDA 6, 19, 32, 45 

Nebezpečný odpad 26. 5 a 5. 9.  

 
 

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2021 
                                 V PŘÍVRATU 

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 2021. 

 
 

AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY 

K podstatným změnám v autobusových 
jízdních řádech nedochází a tak nejsou 
ani nové vydané. Navíc v těchto 
měsících vydávání nových řádů ani nemá 
větší smysl. Nejrozumnější je nechat si 
poradit internetovým jízdním řádem, kde 
by měly být aktuální omezení v dopravě 
zahrnuty. Internetová adresa krajského 
zřizovatele dopravy Oredo 

www.oredo.cz/jizdni-rady 
vás přesměruje na vyhledávač spojů 

www.portal.idos.cz 
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Z á k l a d n í  š k o l a  

Aktual i ty  ze  školy  

• Na podzim letošního školního roku se naše škola přihlásila do projektu Českého 
statistického úřadu „Minisčítání“. Akce byla určena pro žáky 4. a 5. ročníku. Ti měli za 
úkol vyplnit anonymní dotazník. Výsledná data třídy jsou nám již k dispozici. Později 
budeme moci nahlédnout také na celkové výsledky, ve kterých si můžeme hledat, číst 
a zdokonalovat se v práci s různými typy grafů. A na jaké otázky děti odpovídaly? 
Např.: Kolik knih přečteš za rok? Uměl bys poskytnout první pomoc? S čím doma 
pomáháš? Třídíš odpad? V kolik hodin chodíš spát? Víš, kolik přibližně stojí litr 
polotučného mléka?... 
Již práce s třídními výsledky byla pro žáky i paní učitelky velmi zajímavá a veselá. 

• V rámci projektu EU Šablony II čekají žáky hned v lednu (pokud situace dovolí) exkurze 
do Muzea řemesel v Letohradu (1. a 2. ročník) a do Planetária v Hradci Králové 
(3., 4. a 5. ročník). V květnu bychom měli vyrazit do Záchranné stanice Pasíčka. 

• Součástí stejného projektu jsou i akce přímo ve škole. Plánujeme Stavění ze stavebnice 
Geomag (polytechnická výchova) a Zdraví (1. pomoc a zdravé stravování). 

• Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ budou zveřejněny na webových stránkách školy 
v březnu dle aktuální situace. 

Zprávič ky  ze škol ky  

Školní rok v naší školce začal bez větších omezení, a tak se 39 dětí mohlo těšit na hezké 
chvíle strávené s kamarády a paní učitelkami. Podzim nabídl všem krásná témata, při kterých 
se děti rozvíjely a mohly vyzkoušet mnoho nových a neznámých aktivit.  

I přes uzavření školky z důvodu karantény, se podařilo, za velké podpory rodičů, naše 
předškoláky vzdělávat i v tuto dobu. Děti plnily různé úkoly, které pro ně nachystaly a všem 
rozeslaly paní učitelky. Jsme velmi potěšeni, že většina úkoly plnila svědomitě, ale zároveň 
doufáme, že se nebude muset tato situace opakovat a děti budou moci školku stále a bez 
větších omezení navštěvovat.        Kolektiv MŠ 

Návštěva ježka  v  MŠ 

V úterý 13. října jsme ve 
školce přivítali milou návštěvu 
ze záchranné stanice Pasíčka 
s programem ,,Ježci”. Nejen, že 
se děti dozvěděly mnoho 
zajímavého ze života ježků, ale 
také se s ním setkaly osobně. 
Mohly si i na ježečka sáhnout, 
poznat, jak je rychlý 
a prohlédnout si ho ze všech 
stran. Na závěr si každý vyrobil 
ježka z papíru a ovčí vlny, ze 
které si děti vyplstily bodlinky. Pro děti bylo setkání velkým zážitkem. Všichni se těšíme na 
další programy z „Pasíčky“.  
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Den  str om ů 

I v letošním roce jsme s dětmi oslavili 
„Den stromů“. Toto téma nás provázelo 
celý týden, kdy si děti připomněly, jak jsou 
stromy pro nás důležité, jak o stromy 
pečovat a jak je ochraňovat. Také si děti 
mohly vyzkoušet mnoho aktivit. Avšak 
největším přínosem byla možnost stromy 
v okolí a u lesa vnímat všemi smysly. Díky 
velmi krásnému okolí můžeme s dětmi 
tento významný den prožít opravdu 
naplno. 

 
 
 
 
 
 
 

PF  2021 

Vážení čtenáři, přejeme všem poklidné vánoční svátky a do nového roku 2021 hlavně hodně 
zdraví, optimismu a štěstí. 

 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETOVÉ 

Letošní rok je opravdu jiný a těžko se jakákoliv akce plánuje. Měla jsem velké přání uvítat 
nově narozené občánky obce tak jako obvykle, leč situace v našem státě to nedovolila. 

Mateřská školka jela v omezeném režimu, prožila si i svoji karanténu a tak trénovat na 
vystoupení nebylo možné. Počty lidí, kteří mohli být v uzavřeném prostoru, vláda věštila 
z křišťálové koule a předvídat se vývoj dal stěží. Jelikož už jsme nechtěli odkládat vítání dětí 
dál, rozhodlo zastupitelstvo obce o přivítání nových občánků do naší obce každého zvlášť. 
Vzhledem k tomu, že se vítání neúčastnily děti z mateřské školky, rodiče mohli pozvat i své 
prarodiče nebo příbuzné. Pozvaná byla i fotografka a tak o fotografii svého děťátka v kolébce 
rodiče ochuzeni nebyli. Starostka obce jim předala osobně dárky od naší obce a poté se 
podepsali do obecní pamětní knihy. Nakonec zbyl i čas na malé posezení a popovídání 
s každými rodiči samostatně. 

Přivítáni byli Matouš Pácl, Stela Kužílková, Andrea Bačová a Radek Fangl. Přejeme dětem 
i rodičům do dalších let pevné zdraví a hodně radosti.    Hana Šafářová 
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In for m ace  ze  ZD Sloupnic e  

Letošní podzim je skutečně složitý. Kromě nepříznivého počasí, které zpozdilo polní práce 
zhruba o měsíc, jsme svědky druhé vlny koronavirové nákazy. Neřeším, jak byl připraven náš 
stát, ale rád bych na tomto místě ocenil a poděkoval všem našim zaměstnancům za jejich 
odpovědný přístup, ohleduplnost a nasazení, s jakým dodržují opatření a přispívají k zajištění 
našich provozů. Našimi hlavními úkoly je ochránit zdraví zaměstnanců, jejich rodin a zajistit 
funkčnost obou podniků. S virem Covid-19 se jakýmkoliv způsobem (včetně negativních 
testů) setkalo celkem 37 pracovníků.  

Množství letošních srážek se pohybuje kolem 160 % dlouhodobého průměru. Počasí nás 
téměř měsíc nepustilo na pole. Sklizeň brambor v závěru celkem s třemi sklízeči, jsme 
dokončili až 15. 11., stejně jako setí ozimů. Vyvozit kejdu se nám podařilo pouze 
s přechodem na nepřetržitý provoz linky. Zbývá nám stále ještě sklidit 30 ha cukrovky, 
dokončit hnojení a zimní orbu. 

Letošní nepřízeň počasí společně s dalšími zákazy některých přípravků měla vliv i na 
kvalitu našich produktů. Bramborárna je připravena řešit případné reklamace brambor. Výnos 
i cukernatost řepy je pod naším dlouhodobým průměrem. Kromě toho nákazová situace 
znemožnila i konání tradiční besedy s důchodci a poradu zaměstnanců. 

Naše dceřiná společnost Řeznictví Sloupnice s.r.o. získala ocenění MLS Pardubického kraje 
hned pro dva výrobky. Toto ocenění uděluje již čtrnáctým rokem komise, složená ze zástupců 
Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, Pardubického kraje a Střední průmyslové školy potravinářství a služeb. Do 
letošního ročníku se přihlásilo 29 výrobců s 96 výrobky. Ocenění jsme získali pro 
Sloupnickou hovězí šunku a Vepřové koleno Sous-Vide, které se stalo i absolutním vítězem 
v kategorii Maso a masné výrobky. Říjen byl také ve znamení instalací nových technologií. 
Na konci měsíce proběhla instalace nové technologie na balení masa a uzenin, zároveň jsme 
spustili provoz nové zrací komory na vyzrálé hovězí maso (tzv. stařené maso) a v listopadu 
jsme provedli „malou“ rekonstrukci prodejny Dolní Sloupnice. 

I letos jsme byli připraveni se zúčastnit národní výstavy v Lysé nad Labem. Kvůli nákazové 
situaci byla i tato akce bohužel zrušena. V soutěži o „kravskou Miss“ se měly zúčastnit 
dojnice Azalea a Emilly ze Sloupnice a Penelope ze Řetové. Národní šampionka z roku 2018 
Fatima se v září potřetí otelila a v současné době dojí denně 58 litrů mléka. Naše nejstarší 
dojnice oslavila v dubnu 11. narozeniny a za svůj život nadojila více jak 102 tisíc litrů mléka. 

Představenstvo družstva s ohledem na vývoj hospodaření rozhodlo o výši bonifikace 
k pachtovnému ve výši 10 %, dále schválilo záměr zahájit projektové práce na opravě 
a rozšíření silážních žlabů na MF Řetová, schválilo žádost Obce Přívrat o pronájem budovy 
kravína a nabídnout k prodeji nebo pronájmu výkrmnu brojlerů ve Zhoři. Představenstvo také 
zahájilo přípravy členské schůze v roce 2021. Pokud to nákazová situace dovolí, přichází 
v úvahu termín 5. 3. 2021. Po pěti letech bude tato schůze opět volební.  

Aktualizovali jsme podmínky Programu student, kterým podporujeme studenty 
zemědělských a technických oborů, kteří chtějí v budoucnu spojit svoji pracovní kariéru 
s naším podnikem a také pravidla pro užívání podnikových bytů. 
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I v našem podniku chceme v 21. století lépe pracovat s daty a digitalizovat naše provozy, 
vybrali jsme systém firmy AG Data. Precizní zemědělství se bez dat neobejde a jak již říkal 
Baťa - nelze řídit to, co neumíme změřit. 

V rámci spolupráce se společností Boviline s.r.o. jsme instalovali stájové technologie na 
farmě v Bohdalově. 

Uzavřeli jsme smlouvy s vítězi výběrového řízení na dodávky stavebních prací 
a technologie pro mlékárnu v Řetové, firmami PROFISTAV Litomyšl a.s. a LUKROM, spol. 
s r.o.  

Na stavbě mléčné farmy v Dolní Sloupnici se již rýsuje hrubá stavba dojírny, vybudovaný 
betonový podstavec u jímky WOLF byl osazen separátorem a byla přepojena tlaková kejdová 
kanalizace. 

V běhu jsou práce na přípojkách a nových trafostanicích pro Mléčnou farmu Dolní 
Sloupnice a řeznictví, stejně jako dlouho odkládaná rekonstrukce čerpací stanice ve 
Sloupnici. 

 

Ví te ,  že  ….   

O suchu sice teď nemůže být vůbec řeč, ale profesor Žalud a profesor Trnka z Mendelovy 
univerzity v Brně říkají: 

• Nepřerušená epizoda sucha se vyskytla od roku 2015 do roku 2020 a jde o nejdelší 
šestileté sucho za posledních 500 let. 

• Hlavní příčinou je růst průměrné teploty o cca 1,1°C za 200 let při cca stejných srážkách. 
• Vyšší teplota přináší vyšší výpar, mírnější zimy, ale i delší vegetační období, takže 

rostliny spotřebují více vody. 
• Z toho vyplývá, že naprosto zásadní je zacházení s krajinou, tedy půdou a vegetačním 

pokryvem, včetně zmenšování půdních bloků, důraz na zodpovědnost chování, zavádění 
bezorebných technologií, zvýšení organické hmoty v půdě a zadržování vody v krajině. 

 
Přeji Vám za všechny své kolegy v současné neklidné době klidné vánoční svátky, hodně 

zdraví, spokojenosti a trpělivosti. 
Ing. Jaroslav Vaňous, 

předseda družstva 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V PŘÍVRATU 

V neděli 4. října 2020 se 
letos již potřetí při této 
příležitosti zaleskl na 
hrudi pana starosty 
starostenský odznak, 
a spolu s paní matrikářkou 
přivítali v Přívratu nové 
občánky. Básničkou 
a kytičkou přišly pozdravit 
novorozence také 
přívratské děti. V tento 
slavnostní okamžik 
doprovodili Lucii 
Čuhelovou čtyři 
mušketýři, Richard Fišar, 
Sebastian Friml, Vojtěch 
Kaplan a Maxmilian Michl. Po dlouhé době jsme zaznamenali i miminko v krajkové 
zavinovačce, ve které si malý Vojta hověl jako na obláčku. 

Atmosféra na sále U Coufalů byla uvolněná a velmi přátelská. Velkému zájmu se těšila 
Pamětní kniha, ve které si s chutí zalistovali rodiče i ostatní příbuzní, aby se potěšili 
a zavzpomínali, jak plynul čas. Ať už se jejich životní cesta bude ubírat kamkoliv, přejme si, 
aby se do Přívratu vždy rádi vraceli.      Hana Vaňousová 

POKLADY UKRYTÉ V ŠUPLÍKU ? 

Blíží se zimní čas, čas dlouhých večerů, čas zastavení, zklidnění. Nezřídka ho využíváme 
k dohánění restů všeho druhu, k úklidu zákoutí, na které nebyl čas, až někdy. A tak se může 
stát, že objevíme staré fotografie nebo jiné dokumenty, u kterých nás napadne, že by se 
neměly ztratit z očí, že přinášejí svědectví o době, kdy vznikly, že mohou sdělit, oslovit, 
pohladit…. 

Prosím vás touto cestou, pokud máte takové poklady ve svém šuplíku, a chcete se o ně 
podělit, jako to udělal např. jeden ze sousedů, který mi 
přinesl černobílé fotografie dokumentující život v naší 
obci, včetně povodně v roce 1984, abyste neváhali 
a dali mi zprávu. Veškeré posbírané fotografie 
a dokumenty, nejlépe s označením události a data 
vzniku, chronologicky zaeviduji a využiji k prezentaci 
při společných setkáních, oslavách obce, případně 
regionální publicistice. Děkuji vám za důvěru, kterou 
se mi od vás dostalo a za ochotu, se na tvorbě kroniky 
obce se mnou podílet.  

kontakt: Hana Vaňousová, Přívrat 89, 
mob.: 724 269 555,  

e-mail: hana.vanousova@seznam.cz 
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DALŠÍ ROK JE U KONCE  

A MAS Orlicko přináší zprávu o tom, co nám uplynulý rok přinesl. Rok 2020 byl plný 
nečekaných událostí a zvratů, ale přes to všechno se nám ve spolku MAS ORLICKO podařilo 
letos uskutečnit mnoho zajímavých projektů. 

Byla realizována poslední výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP) zaměřená na bezpečnost dopravy. Bylo předloženo celkem 18 projektů ve výši přes 
25 milionů korun, z nichž bylo vybráno 7 projektů v celkové výši 8,6 milionů korun. 

Do Programu rozvoje venkova (PRV) bylo letos přijato celkem 89 žádostí, z nichž bylo 
celkem vybráno 24 žádostí o podporu živočišné a rostlinné výroby, a 36 žádostí o podporu 
občanské vybavenosti (19 neziskových organizací, 11 mateřských a základních škol, 
5 veřejných prostranství a 1 hasičský sbor). Celková výše podpory projektů PRV činila 
necelých 30 milionů korun. 

Na základě letošní výzvy Podpora dětských skupin II v rámci operačního programu 
zaměstnanost (OPZ) bude již podruhé realizován projekt podporující sladění soukromého 
a pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku od 1,5 roku do 7 let v dětské skupině 
Maceška. 

Nyní u nás probíhají přípravy na nové období 2021-2027, kde plánujeme zapojit mimo jiné 
i podnikatelské subjekty. 

V programu Malý Leader se letos nové projekty nevybíraly. Bylo rozhodnuto, že za část 
alokace budou podpořený 4 projekty zaměřené na vybavení čtenářských koutků v celkové 
částce 120 tisíc korun a 7 projektů zaměřených na vybavení školních zahrad celkem ve výši 
210 tisíc korun. Zbývající alokace se využila na podporu 8 projektů v celkové výši 
1,1 milionu korun, které byly přijaty již v roce 2019. 

Stejně jako v loňském roce jsme i letos poskytovali pomoc s administrací Šablon, které 
umožňují školám zpestřit nabídku volnočasových aktivit a nabídnout učitelům možnost 
dalšího vzdělávání. V programu Šablony III bylo prozatím podáno a schváleno 10 projektů 
v hodnotě více než 3 miliony korun. 

V projektech MAP II jsme v roce 2020 pokračovali v podpoře a rozvoji vzdělávání pro 
žáky, učitele i celé školy. Na území ORP Žamberk a Králíky realizujeme 5 dlouhodobých 
projektů a za rok 2020 jsme obdrželi celkem 23 investičních záměrů. Na území ORP Ústí nad 
Orlicí a Česká Třebová máme 8 dlouhodobých projektů a za rok 2020 jsme obdrželi 
16 investičních záměrů z tohoto území.  

Součástí projektů MAP je také pořádání 
workshopů, kulatých stolů, ukázkových hodin, 
seminářů, výjezdů, volnočasových kroužků, 
exkurzí a dalších aktivit, díky kterým se snažíme 
podporovat a zlepšovat vzdělávání žáků ve věku do 
15 let. 

Více informací o činnosti MAS ORLICKO, z. s. 
naleznete na:www.masproorlicko.cz. 

 
Děkujeme Vám za podporu v uplynulém roce 

a přejeme pokojné Vánoce  
a rok 2021 plný radosti a klidu. 
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K u l t u r a  

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ A PŘÍVRATSKÝ KOŠT  

V sobotu 3. října se v rámci tradičního sousedského setkání 
opět uskutečnil již 6. ročník Přívratského pálenkového koštu 
na obecním statku U Kubů. Letošní košt byl výrazně ovlivněn 
produkčně dost nepříznivým rokem 2019, kdy v našich 
oblastech toho nebylo moc, co do sudů na pálenku naložit.  

I tak, v příjemném zázemí statku, mezi sebou soutěžilo 
12 příznivců pěstitelského pálení, kteří celkem do soutěží 
přihlásili 21 vzorků, vesměs dobrých a podařených pálenek. 
Je pravda, že košt už má vybudované určité renomé a nikdo si 
nedovolí do soutěže dát vzorek, který by mu mohl udělat mezi 

ostatními soutěžícími a hodnotícími ostudu. Všechny soutěžní vzorky byly rozhodně „pitné“ 
a 34 hodnotitelů mělo rozhodně velmi těžkou volbu, komu své body přidělit. 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.  

Vlastní soutěžní klání proběhlo ve 3 kategoriích. V té hlavní a nejobsazenější, 
ve slivovicích, zvítězil Miloš Motl z Přívratu, v jablkovicích Jiří Novotný z Lupenice 
a kategorii ostatní pálenky pak se svojí třešňovicí vyhrál Jan Novotný také z Lupenic. 

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 7. ročník, který se uskuteční opět v rámci 
sousedského posezení a to pravděpodobně 2. nebo 9. října 2021.    

Jarda Vencl 
 
 

MIKULÁŠ V ŘETŮVCE 

I tento rok dorazil do Řetůvky Mikuláš 
s čertem. Mikulášovi to moc slušelo a čert 
vypadal opravdu strašidelně. 

Obešli všechny děti ve vsi, a protože nikdo 
nezlobil, tak měl čert nakonec pytel prázdný. Rád 
bych moc poděloval čertovi a Mikulášovi, že si 
našli čas a zastavili se u nás v Řetůvce. 

Pavel Bělovský ml. 
  



ZPRAVODAJ   4  /  2020 

- 15 - 
 

 

VARHANNÍ KONCERT MICHAELA BARTEKA  

Varhanní koncert v Řetové zazněl v rámci XVI. ročníku mezinárodního varhanního 
festivalu Zdeňka Pololáníka. Jeho jméno je spjato s Českou Třebovou, která každoročně tento 
festival plný vážné, ale i soudobé varhanní hudby pořádá.  

Třetí, externí koncert se odehrál v Řetové. 
Interpretem hudebního večera se stal Michael Bartek. 
Tento nadaný brněnský rodák je známý jako varhaník, 
cembalista a sbormistr. Vystudoval brněnskou 
konzervatoř, na níž navázal magisterským studiem na 
Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Nyní 
Michael Bartek studuje Vysokou školu umění 
v Curychu, kde se usadil. 

Varhanní recitál v prostorách kostela sv. Marie 
Magdalény v Řetové jsme mohli zaslechnout 26. září 
od 19:00. Návštěvníci koncertu byli příznivci vážné 
hudby, ale také místní občané, kteří přišli podpořit 
kulturní dění v obci a farnosti. Hlavním tématem programu byla fuga v období klasicismu. 
Mohli jsme zaslechnout skladby od Jana Křtitele Vaňhala, W. A. Mozarta, či Domenica 
Scarlattiho. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 3 200 Kč a je věnován na další opravu - štafírování 
(malovanou výzdobu) varhan. Věříme, že se v příštím roce podaří dokončení i této poslední 
etapy a varhany budou nejen nově znít, ale také vypadat stejně, jako tomu bylo v době jejich 
vzniku. Děkujeme všem, kteří se koncertu zúčastnili. 

Jan Kada 

ADVENT V ŘETOVÉ 

Setkávání je radost, ale letos na začátku adventu je té radosti o něco méně. Tradiční 
rozsvěcení vánoční výzdoby spojené se setkáním a vystoupením dětí a pěvěckých sborů nám 
z kalendáře kulturních akcí vyškrtla epidemiologická opatření. Stejně tak na setkání důchodců 
3 obcí, Halloween a Mikuláše jsme museli zapomenout. 

Jak napsala redaktorka Orlického deníku, popírači kovidu si již jako tradičně zanadávali na 
sociálních sítích, že jim stát bere svobodu. Takoví se ale odmlčí v okamžiku, kdy budou sami 
ležet na kyslíku nebo budou zařizovat pohřeb pro dědečka, který nákazu neustál. 

A tak jsme v pátek 27. 11. poprvé rozsvítili vánoční výzdobu tak nějak pokoutně. Píseň 
pana Suchého a vánoční píseň Karla Gotta si Řetováci poslechli z rozhlasu a svůj svařáček si 
mohl každý uvařit doma a vypít se svou rodinou. Byl to zvláštní pocit, doufám a pevně věřím, 
že byť si člověk zvykne na ledacos, že si toto už příští rok nebudeme nuceni zopakovat. 
Vždyť to setkávání k adventu patří. A stejně věřím, že si s mnohými budu moci příští rok 
podat ruku třeba při slavnostním otevření zrenovovaného úřadu, a budete se moci podívat na 
naši novou knihovnu, která by se do budoucna měla stát místem, kde se budou moci Řetováci 
potkávat.            

Hana Šafářová 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 

6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří 
mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. Na tuto tradici navázala 
i Tříkrálová sbírka Charity ČR. 21. ročník této sbírky bude mimořádný, protože i doba je 
mimořádná. Poprvé v historii bude možné přispět na práci Charit i do virtuální kasičky. Malí 
koledníci totiž možná v lednu k našim dveřím nebudou moci přijít a nezazpívají „štěstí, 
zdraví vinšujem vám…“. Přesto ale můžeme, když se rozhlédneme kolem sebe, zažít pocit 
vzájemnosti, solidarity a radosti a právě to je největším posláním sbírky - zapojení se do 
řetězu lidské sounáležitosti a možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným. 

Jestliže nám to epidemiologická situace umožní, tak by Vás tři králové navštívili v našich 
obcích ve dnech od 8. do 10. ledna 2021. Pokud Vás ovšem nebudeme moci navštívit osobně, 
budete moci přispět na činnost Charity následujícími způsoby: 
• dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 (cena jedné 

SMS je 30, 60 nebo 90 Kč) 
• trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 sledováním 

TŘÍKRÁLOVÉHO KONCERTU v neděli 10. ledna 2021 od 18 hod. na ČT 1 
• odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, 

VS: 77705036 
 

Děkujeme všem dárcům a koledníkům za pomoc. 
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. I v tomto ročníku Tříkrálové 
sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku: 

• Sociálně terapeutické dílny 
• Domácí hospicovou péče 
• Pečovatelské služby 
• Rodinná centra 
• Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
• Občanskou poradnu 
• Zařízení pro osoby bez přístřeší 
• Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí 
• Přímou pomoc lidem v nouzi 

Miroslav Kada, koordinátor TS 
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S p o r t  

NEDOHRANÝ PODZIM 

Podobně jako do uplynulé sezóny vkročil do stávající rozehrané soutěže vir koronavir 
a násilně ji přerušil již v podzimní části. Poslední zápasy se v původním termínu odehrály 
o víkendu 10. - 11. října. A podobně jako o loňském podzimu, se naši hráči stále hledali. Byli 
schopni prohrát s posledním mužstvem tabulky a následně porazit celek vedoucí. Výsledky 
jako na houpačce. 

Po pěti letech pauzy jsme do soutěže přihlásili dorostence, když nám kluci věkově do této 
kategorie postoupili. Pod hlavičkou FK Česká Třebová B nastupovali v krajské I. třídě, 
doplňováni mladšími dorostenci právě z městského oddílu. I naši dorostenci patří věkově do 
kategorie mladších, někteří ještě žákovské, a tak proti starším výsledkově příliš nezazářili, 
nicméně sbírají cenné zkušenosti do let příštích. Aktuální umístění v tabulce: 

15. (z 15) Česká Třebová B 8 0 0 8 10:41 0b 
Radost nám dělají mladší žáci v okresním přeboru., když jejich rozjetou spanilou jízdu 

zastavilo právě již zmiňované přerušení soutěží, bohužel. Aktuální umístění v tabulce: 
3. (z 10) TJ Sokol Řetová 4 4 0 0 27:7 12b 
Jakým způsobem budou soutěže pokračovat, o tom se lze jen dohadovat. 
 

tabulka okresního přeboru mužů po nedohraném podzimu 
 1. FK Dolní Dobrouč  9 8 1 1 41:10 25 
 2. TJ Sopotnice 10 8 1 2 21:12 25 
 3. FK Mistrovice 10 7 1 3 30:20 20 
 4. FK Jehnědí 1980 10 6 1 4 37:17 19 
 5. TJ Albrechtice 10 6 3 4 20:20 17 
 6. SK Rybník 10 7 4 3 18:18 17 
 7. TJ Sokol Sruby 10 5 1 5 33:27 16 
 8. FK Česká Třebová B 10 6 2 4 21:19 16 
 9. TJ So. Verměřovice  9 4 2 5 23:26 14 
10. TJ Dolní Čermná 10 4 1 6 18:23 13 
11. TJ Sokol Řetová 10 4 2 6 20:32 12 
12. TJ Sp. Brandýs n/O 10 2 1 8 15:25  7 
13. TJ So. Klášterec n/O  9 1 0 8 15:26  3 
14. TJ Sokol Rudoltice  9 0 0 9 2:39  0 

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 

Jak už jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje, nová sezóna krajského 
přeboru futsalu se měla odehrát jednokolově. Hned první dva turnaje byly 
odloženy na leden. Neodehrál se ani třetí a hned v zápětí bylo rozhodnuto 
o zrušení sezóny. Zda odehrajeme alespoň některé tradiční turnaje, je ve 
hvězdách. 

Do nového roku přejeme všem spoustu nejen sportovní radosti. 
                    Sportu zdar, futsalu zvlášť!                             Petr Vaňous, náčelník klubu 
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TAK TROCHU JINÁ SEZONA 2020 

Letošní sezónu atletky Vendulky Stránské poznamenala nepříznivá koronavirová situace 
a k tomu se přidaly patálie s poraněným kotníkem. 

Vendy začala trénovat v polovině června a díky své houževnatosti se mohla postavit na start 
prvního většího závodu již 1. srpna. Bylo to Mistrovství ČR v běhu do vrchu, běželo se z Bělé 
pod Pradědem na Šerák a trať byla dlouhá 6 km s převýšením 630 m. Vendy obsadila mezi 

juniorkami pěkné 8. místo. Hned nato se 
v Olomouci konalo Mistrovství Moravy 
a Slezska a zde si zvolila disciplínu 2 km 
překážek. Tuto trať běžela prvně a vybojovala 
stříbrnou medaili. Na základě tohoto výkonu 
se kvalifikovala na Mistrovství ČR dorostu, 
které se uskutečnilo 5. září v Ostravě. Také 
zde Vendy obstála se ctí a po napínavém 
závodě - opět na trati 2 km překážek - 
skončila na 4. místě. Pouhé 2 setiny vteřiny ji 
dělily od bronzové medaile. 

Nyní se již Vendy připravuje na sezónu 2021 a věří, že ta již proběhne bez komplikací.  
Bronislava Ducháčková 

SEZÓNA TEREZY L IPAVSKÉ  

Přestože byl jezdecký sport, jako všechny ostatní, 
poznamenán pandemií coronaviru, byla tato zkrácená sezona 
pro Terezu úspěšná. 

Startovala na dvou koních - s Lord Liccou ve skokových 
a s Hektorem v drezurních soutěžích. Licca se zúčastnila 
deseti soutěží na úrovni L**-S** (120-130 cm) ve většině 
z nich s umístěním na předních příčkách. Také splnili 
kvalifikaci na MČR v Martinicích u Březnice pro kategorii 
senioři družstva. Tam se bohužel nedařilo podle představ, ale 
každá zkušenost je dobrým ponaučením pro příště. 

Pro Hektora, ještě v loňském roce skokového koně, to byla 
první sezona se specializací na drezuru. S Terkou začali na 
nejnižším stupni „Z“ drezur, kde sbírali zkušenosti. Po té 
přešli do soutěží „L“ tedy soutěží o stupeň vyšší. Přestože získali několik vítězství a spoustu 
hezkých umístění, bohužel tato výkonnost nestačila ke splnění kvalifikace na MČR v jejich 
kategorii. Proto se místo toho vydali na Drezurní Šampionát ve Zduchovicích u Příbrami, kde 
s Hektorem vybojovali krásné 3. místo a Licca, která to jela také vyzkoušet, skončila pátá. 

I když se závodilo méně, finančně sezóna byla stejně náročná jako jiné roky vzhledem 
k tomu, že pořadatelé chtěli dohnat ztráty způsobené zrušením mnoha mítinků. 

Je smutné, že v jezdeckém sportu na vrcholové úrovni přestala stačit chuť závodit, talent 
a píle, ale je to o tom, kdo si může dovolit pořídit lepšího koně v řádu statisíců až milionů 
korun a má dostatek finančních prostředků účastnit se zahraničních výjezdů, které se 
pohybují v řádu desetitisíců. 



ZPRAVODAJ   4  /  2020 

- 19 - 
 

 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří Terce fandí a přejí úspěch, také zastupitelům 
obce Řetová za schválenou finanční podporu, bez které by nebylo možné se závodů účastnit. 

Také by to nešlo bez podpory a tolerance celé rodiny. Děkujeme.  Pavla Lipavská 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 SDH PŘÍVRAT 

Sbor v letošním roce slavil, bohužel potichu, 130. výročí svého založení. Oslavy jsme měli 
naplánované na 13. června, ale koronavirová situace nám nedovolila už z části připravenou 
akci uskutečnit. A toho, co jsme nemohli uspořádat, bylo více. Ze všech vybírám posezení 
s poděkováním všem, kteří svojí přiloženou rukou k dílu pomáháte naše akce uspořádat. Moc 
nás mrzí, že se toto poděkování nemohlo uskutečnit. O přestávce mezi jarními a podzimními 
restrikcemi se se štěstím konalo Vinobraní. 

V rámci sboru máme jedno soutěžní družstvo mužů a dvě družstva žen. Musím vyzdvihnout 
hlavně družstvo žen starších, které podávalo při soutěžích vynikající výsledky. Druhé 
družstvo - holky, které přešly z kategorie žákyň, na soutěže nejezdily, a na své první 
vystoupení pod časomírou se připravují. 

Máme za sebou „divný“ rok. První rok po volbách nového výboru SDH, ve kterém jsme 
nemohli dělat všechno, co jsme chtěli, ale přesto členům výboru a samozřejmě všem členům 
sboru děkuji za odvedenou práci. 

Za práci pro sbor děkuji i Vám příznivcům a sponzorům. Bez Vás by to opravdu nešlo. Jaký 
bude hasičský rok 2021, opravdu nedokážu odhadnout, a tak si přejme, ať se vše vrátí do 
starých kolejí. 

Jménem celého výboru SDH přeji všem hezké svátky vánoční a do nového roku pevné 
zdraví, klid a pohodu.      Petr Štangler, starosta SDH Přívrat 

REKVÍROVÁNÍ ZVONŮ ŘETOVSKÉ FARNOSTI PRO VÁLE ČNÉ ÚČELY 

O historii zvonů do a za 1. světové války se lze dočíst v publikaci Radima Duška „Řetová, 
příspěvek k dějinám obce“ na stranách 155 a 156. Z chrámu Páně ve Velké Řetové tak byly 
k účelům vojenským rekvírovány tři zvony, a sice 20. září 1916 zvony č. 2 Klekánský (1767, 
211 kg) a Poledníček (1837, 66 kg), a „poněvadž sejmutí sanktusového zvonku spojeno bylo 
s obtíží, byl tento ponechán“ a až 25. října roku 1917 byl dodatečně rekvírován zvonek 
Umíráček (sanktusový asi z r. 1756, 16 kg), náhradou byly 4 koruny za kilogram váhy 
složené do tzv. zvonového fondu. Při odebrání prvých dvou zvonů bylo zároveň žádáno, aby 
byly zhotoveny jejich fotografie, k čemuž nejspíš nedošlo. Na věži kostela tak zůstal původní, 
Hrubý zvon sv. Václav z roku 1556 jakožto historický. Dlužno dodat, že téhož 20. září 1916 
byl odebrán i zvonek (32 kg) z kaple sv. Václava v Malé Řetové a zvon (51,5 kg, snad z roku 
1755 údajně od vysokomýtského Jana Zejdy) z kaple sv. Františka Xaverského v Přívratu. 

Další zvon v Řetůvce tak byl pořízen až o deset let později ze zvonového fondu, což byly 
uložené peníze za vynucený prodej původních bronzových zvonů a ze sbírek věřících. Zvon 
byl z tehdy obecného nedostatku zvonoviny ocelový a i proto nebyl za 2. sv. války 
rekvírován. V kapličce byl až do října roku 2014, kdy byl nainstalován nový, jak se dočteme 
dále. 

Také Přívrat si patrně brzy nato pořídil jiný zvon, který však praskl a byl (protiúčtem za 
10 Kč/kg) nahrazen novým (70 kg), který ulil zvonař Rudolf Perner z Českých Budějovic za 
2353 korun a 55 haléřů, nápis na zvonu zněl „Obec Přívrat 1938“. V kapličce ale nepobyl 
dlouho, obci byl odebrán v roce 1942. Jak se přívratští o tomto vzdáleném zvonaři dozvěděli, 
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asi nebudeme daleko od pravdy, že u téže firmy Perner byly v roce 1932 odlity čtyři zvony 
pro českotřebovský kostel sv. Jakuba. 

V Řetové historický Hrubý zvon zůstal osamocen až do roku 1927, kdy ze zvonového fondu 
a z darů farníků byly 
21. září 1927 odlity dva 
zvony – 
sv. Maří Magdaleny 
a sv. Prokopa (300 kg) 
místo „klekánského“ 
a zvon s obrazem 
Ukřižovaného (39 kg) 
místo „umíráčku“, 
napodobujíc tak 
původní. Odlity byly ve 
zvonárně Buřil & Riss 
v Kuklenách u Hradce 
Králové. Ke svěcení 
zvonů došlo v neděli 
25. září 1927 a na 
památku byla vydána i pohlednice. 

Na začátku vzpomenuté pojednání Radima Duška končí větou „K jejich rekvizici došlo 
v roce 1942“. Připomeňme si, co se tehdy stalo a co pak následovalo. 

V březnu roku 1940 vyšel v Německu zákon o čtyřletém hospodářském plánu na 
shromáždění neželezných kovů, jehož realizací byl pověřen Hermann Göring. Podle tohoto 
zákona měly být shromážděny bronzové zvony a měděné části budov z území celé Říše 
a neodkladně poskytnuty jako materiál pro budoucí potřeby zbrojního průmyslu. 

Zákon z roku 1940 o shromáždění neželezných kovů platil nejen pro území tzv. Staré říše, 
ale i pro okupované pohraničí Českých zemí (Sudety). V listopadu 1941 vyšlo vládní nařízení 
o odevzdání zvonů i v Protektorátu Čechy a Morava a zároveň vyšla prováděcí vyhláška 
nazvaná Pokyny pro odevzdání zvonů. Ta s německou důsledností roztřídila zvony do čtyř 
kategorií, označených A - zvony bez větší hodnoty, automaticky určené k dalšímu 
zpracování, B - novodobé předválečné zvony jako první rezerva, C - zvony umělecky 
a hudebně cenné a D, přičemž zvony kategorie D byly umělecky a historicky nejcennější 
a jako takové směly zůstat na svých místech. Prováděcí vyhláška zároveň nařídila, aby 
sejmuté zvony kategorie A, určené k okamžitému zpracování, byly označeny zeleným 
pruhem, kategorie B pruhem žlutým a kategorie C červeným. 

Jaký dopad mělo toto nařízení pro naše obce? Přestože od eráru dostaly v 1. světové válce 
symbolické částky, ale dostaly, z 2. světové války jim v lepším případě zůstaly dlužní úpisy 
zvané Meldebogen für Bronzeglocken (Ohlašovací list pro bronzové zvony). Z archivních 
podkladů ovšem vyplývá, že pokud vlastník nějaký doklad o odebrání zvonů v období 1940-
1945 má a po skončení války mu tyto zvony nebyly vráceny zpět, je s maximální možnou 
jistotou prokázáno, že je spolykal německý válečný průmysl. 

Relativně nejlépe tak dopadla Řetůvka, kde měli, jak už vzpomenuto, zvon ocelový a z toho 
důvodu nebyl za 2. světové války rekvírován. V kapličce byl až do 1. října roku 2014, kdy byl 
nainstalován nový zvon ze zvonařské dílny Dytrychových z Brodku u Přerova. Zvon nese 
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jméno Svatý Václav a váží 31 kg. K jeho žehnání došlo při slavnostní bohoslužbě o slavnosti 
patrona české země sv. Václava v neděli 28. září 2014. 

Hůře dopadli v Přívratu, kde zvon „Obec Přívrat 1938“ byl 
samozřejmě v roce 1942 odebrán a jako náhradu pořídili 
katolíci s Přívratě pro svoji katolickou kapli náhradní, voclový 
zvon, 40 kil těžký, který byl v neděli, dne 17. října 1943 
slavnostně do kapli uveden, stál kolem 1.000 K 
s namontováním. Při této slavnosti ukázal se Přívrat jako 
v pravdu hluboce věřící osada; školní mládež dala družičky, 
mládenci nesli zvon na nosítkách od školy do kaple, kmotři 
byli: p. starosta Jiroušek, p. Jan Bělina, p. Josef Vancl, 
pí. řídící, pí. Vackova (choť p. revírníka), pí. Coufalová 
(hostinská), pí. Snítilá, pí. hajnová Izáková. Zpěvy obstaral 

Řetovský zpěvácký sbor v čele s p. varhaníkem Jaroslavem Kovářem řečeným Zahradník. *) 
Protože v Přívratu dochovaný zvon je z litiny a nikoliv zvonoviny, je patrně oním 

„voclovým“ (podle tvaru se mu říká včelí úl) z roku 1943, který byl s výhledem na 
100. výročí vzniku republiky vyčištěn a repasován. Zároveň repasí prošla zvonová stolice, 
která je tak připravena na případné zavěšení nově odlitého zvonu. Vše bylo nainstalováno 
zpět 13. září 2017 včetně zprovoznění elektrickým pohonem, který napodobuje klasické ruční 
zvonění. Přívrat se tak po letech oprostil od občasného „zvonění“ vysílaného obecním 
rozhlasem. 

Nejhůře nakonec dopadla Řetová. V březnu roku 1942 byly z řetovského kostela sejmuty 
dva zvony a odvezeny pro vojenské účely. Z obrázků, na nichž je zřetelné datum 21. září je 
zřejmé, že se skutečně jednalo o zvony pořízené ze sbírky v roce 1927. 

 
Foto z obecní sbírky R. Dušek, str. 156 

 
V roce 1955 byly pořízeny zásluhou 

p. Koláře (Josefa, krejčího) ze Řetové 
a z darů a sbírek farníků dva nové 
zvony a posvěceny na Vánoce 
o půlnoční. Větší (74 kg) má jméno 
Maria - (Angelus Domini, Anděl Páně), 
menší (40,5 kg) umíráček má nápis 
Řetová L. P. 1955. Zvony ulil Kovolit 
v České u Brna. 

Celkovou rekonstrukci do současného 
stavu a zprovoznění elektrickými pohony provedla firma BOROKO z Brodku u Přerova 
v dubnu 2012. Ta provedla reinstalaci zvonů i v Řetůvce a Přívratu. 

 

*) S laskavým svolením děkana českotřebovské farnosti římskokatolické P. Miloše Kolovratníka citováno 
z Pamětní knihy lokalie Velkořetovské, zal. 1836 (Memorabilienbuch der Localie Großritte, pag. 611). 
Pro osvěžení paměti: Lucie Novotná, Kaplička sv. Václava a nový zvon, in: Zpravodaj obcí č. 4/2014, str. 3; 
Jan Doleček, Zvonění v Přívratu, in: Zpravodaj obcí č. 3/2018, str. 3; 
http://www.boroko.cz/reference/kraj/pardubicky-kraj (obce podle abecedy) 

Miloslav Renčín 
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Předběžný plán akcí na rok 2021 
 
Termíny akcí nejsou zcela závazné, je potřeba sledovat plakátnice, internet a zaslané letáky, dá-li covid. 

 ŘETOVÁ  PŘÍVRAT  ŘETŮVKA 
Z I M A     2 0 2 1 

20.2.
27.2.

březen

- Myslivecký ples  
- Lyžařský výlet pro 
příznivce běžek i sjezdovek 
- divadlo 

16.1.
6.2.

únor
únor
6.3.

13.3.

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

17.2.

17.3.

březen

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

J A R O     2 0 2 1  
30.4.

květen
22.5.

30.5.
5.6.

26.6.

- Čarodějnice 
       na fotbalovém hřišti 
- Hasičský výlet 
- Hry bez katastru + 
memoriál Petra Bohunka 
- Dětský den 
- Turistický pochod 
- Memoriál Standy Sedláčka 
na fotbalovém hřišti 

duben
30.4.

květen

22.5.
19.6.

- Úklid Zacharovce 
- Pálení čarodějnic 
- hudební festival 
           Antonína Bennewitze 
- okrsková soutěž SDH 
- myslivecká bašta U Kubů 

24.4.

30.4.
19.5.

květen
5.6.

16.6.

19.6.

- Výlet do zoologické 
   zahrady Olomouc 
- Pálení čarodějnic 
- Sousedské posezení  
   s jubilanty 
- Míčový víceboj 
- Dětský den 
- Veřejné zasedání 
   zastupitelstva 
- Řetůvský pedál 

L É T O     2 0 2 1  
3.7.

24.7.
-9.7. - Dětský tábor 
-25.7. - Řetovská pouť 

na hřišti u tělocvičny

10.7.
24.7.

7.8.
21.8.

28.8.

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

21.8. - Myslivecká vycházka 
            s Řetůvankou 
28.8. - Loučení s prázdninami - 
             den s hasiči 
 

P O D Z I M     2 0 2 1  
4.9.

25.9.
říjen 
6.11.

13.11.

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

17.-18.9. - Přívratské vinobraní 
16.10. - Becherobraní 2021 
27.11. - jarmark 

    4.12. - dětský adventní koncert 

15. 09. - Veřejné zasedání 
                zastupitelstva 
22. 09.  - Sousedské posezení 
                s jubilanty 
24. 11. - Sousedské posezení  
                s jubilanty 
listopad - Turnaj v líném tenise 
                   a rocková zábava 

26.11.
27.11.
25.12.
26.12.

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

 11.12. - Mikulášská besídka 
 18.12. - Zpívání pod stromkem 
 30.12. - Předsilvestrovská zábava 

27. 11. - Předvánoční jarmark 
  5. 12. - Mikulášská besídka 
15. 12. - Veřejné zasedání 
                zastupitelstva 
prosinec- Adventní koncert 

  



ZPRAVODAJ   4  /  2020 

- 23 - 
 

 

S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 

V období čtvrtého čtvrtletí 2020 se v Řetové Lucii a Janu Benátským narodil syn Štěpán. 
V Řetůvce se Martině a Jiřímu Novotným narodila dcera Sára. V Přívratu se rodičům Věře 
Pávkové a Pavlu Michalovi narodila dcera Diana. 

Blahopřejeme 

VÝROČÍ 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60 let paní Jaroslava Stránská z Řetové 
 
65 let pan František Sejkora z Řetůvky 
 pan Otakar Sotona z Řetové 
 pan František Kovář z Přívratu 
 
70 let  paní Vladimíra Menclíková z Přívratu 
 paní Marie Kolářová z Přívratu 
 paní Valerie Řeháková z Přívratu 
 paní Vlasta Vašinová z Řetové 
 paní Jarmila Šimková z Řetové 
 pan Vlastislav Loskot z Řetůvky 
 
75 let paní Eva Pecháčková z Řetové 
 Pan Jaroslav Choc z Řetové 
 pan Jan Hudec z Řetůvky 

80 let pan Václav Provazník z Řetůvky 
 
81 let  paní Božena Pávková z Řetůvky 
 pan Miroslav Novák z Přívratu 
 
83 let paní Eva Kovářová z Řetové 
 
88 let paní Božena Jirsová z Přívratu 
 
89 let paní Olga Hanušová z Řetůvky 
 paní Marie Bartoňová z Řetůvky 
 
90 let paní Jana Šimková z Řetové 
 pan Julie Jiřelová z Řetové 
 

Blahopřejeme 

VZPOMÍNKA  

15. prosince uplynul jeden rok od úmrtí pana Václava Broulíka z Řetové. 

ÚMRTÍ 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 nás navždy opustili paní Vlasta Jansová z Řetové (ještě 
v srpnu), pan Tomáš Chaloupka (ještě v září po uzávěrce zpravodaje) a pan Ing. Pavel Bělovský 
z Řetůvky, pan Antonín Dlouhý, pan Josef Lejsek a pan Ing. Jiří Pilgr z Přívratu. 

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 16. 12. 2020. 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  pál enkový  košt  2020  
 

statek U Kubů 3. 10. 2020 
jedna z mála uskutečněných 
akcí v letošním roce 

Za pěkného počasí 
sešli se sousedi při 
6. pálenkovém 
koštu. 
Koštovalo se 
7 druhů slivovic, 
8 jablkovic 
a 6 pálenek 
z kategorie ostatní. 
 


