
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

jaro je tu 



ZPRAVODAJ  I / 2022 

- 2 - 

ŘETOVÁ POSKYTLA UBYTOVÁNÍ PRVNÍM 9 UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY 

Na úvod si dovolím citovat starostu Radka Klozze z webu 
obce Šebrov-Kateřina, protože lépe bych to nenapsala. „To, co 
se teď děje na Ukrajině, si nikdo z nás nedovede vůbec 
představit. David se postavil Goliášovi. Ukrajinci zažívají 
nesmírně těžké chvíle, postavili se čelem agresorovi, bojují 
nejen za svou svobodu, ale i tu naší. Bojují proti mnohem 
silnějšímu nepříteli, který brutálně přepadl a ničí jejich zem. 
Proti nepříteli, který útočí na civilní cíle, prchající civilisty, 
školy, školky, porodnice i jaderné elektrárny. Proti vetřelcům 
povstal celý národ, bojují ženy i muži, armáda i domobrana. 
Můžeme mít různé názory na válečný konflikt a viníka. 
Nemusíme spolu ve všem souhlasit. Válečná zvěrstva ale, 
pevně věřím, odsoudíme všichni.“ 

Obec Řetová a obyvatelé se k pomoci Ukrajinským 
utečencům postavila čelem a moc si vážím všech Řetováků, kteří přiložili ruku k dílu 
a poskytli humanitární pomoc - darovali nábytek, přikrývky, šatstvo a jídlo. Vedení obce se 
rozhodlo poskytnout naši nevyužívanou mateřskou školku uprchlíkům z Ukrajiny na bydlení. 
Vzhledem k této skutečnosti jsme se rozhodli především veškeré jídlo a prošívané deky ze 
sbírky použít pro ubytované uprchlíky. Zbylé ošacení, spací pytle a léky jsme odeslali na 
pomoc Ukrajině. 

Rozhodili jsme sítě na facebooku a po obci a během týdne se nám podařilo komplet vybavit 
budovu postelemi, ložním vybavením, ručníky, nábytkem, zprovoznit elektrickou instalaci, 
zakoupili jsme zástěnu na sprchový kout, instalovali poskytnutou pračku, vybavili kuchyň vše 
pro 15 dospělých a dětí cca 6 i více. V budově byl zprovozněn internet a nainstalována 
televize. Nelze vyjmenovat všechny, kdo se na tomto podíleli. Byli to zaměstnanci obce a pan 
školník, firmy z Řetové a Řetůvky, které pracovali bez nároku na finance. Moc si pomoci 
všech vážím. 

Vše bylo ve velkém spěchu, protože již v neděli 13. března k nám přijeli tři ukrajinské 
rodiny - matky s dětmi a jedna babička z oblasti válečného konfliktu. Na obsazení poslední 
místnosti čekáme a předpokládáme přijetí maminek s malými dětmi. Tímto ale naše práce 
nekončí, a jsem si vědoma, že nastanou další povinnosti - případné zlegalizování pobytu, 
žádost o dávky, shánění zaměstnání pro ženy a školy pro děti. Pevně věřím, že zde budou 
chtít přečkat období války v klidu a bezpečí a naši obyvatelé jim budou i nadále pomáhat. 
Nebudou zde sami, další dvě rodiny budou bydlet v zemědělské bytovce, ale o ty se postará 
zemědělské družstvo.  

V sobotu 19. 3. proběhlo v kinosále vystoupení ochotnického spolku Doveda ze Sloupnice, 
celé dobrovolné vstupné bylo věnováno pojato jako finanční sbírka na pomoc ubytovaným 
rodinám, přece jen sem přijeli v co nejteplejších věcech a počasí se už chystá na jaro. 
Finanční pomoc přijímáme i na obci, budeme tak moci pomoct maminkám i s nákupem 
jarního oblečením a bot pro děti a pro ně. 

Hana Šafářová  
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REKONSTRUKCE MOSTU V OBCI ŘETŮVKA JE STÁLE AKTUÁLNÍ! 

S příchodem jara se pomalu blíží dlouho odkládaná rekonstrukce křižovatky. Aktuálně se 
čeká na konec března, kdy je termín podání nabídek. Vyhodnocení a vyhlášení výsledků 
výběrového řízení je naplánováno na polovinu dubna. Následně dojde k sepsání a schválení 
smlouvy. Stavební práce by mohly začít v první polovině července. Více informací není 
zatím v době uzávěrky zpravodaje k dispozici! Nové zprávy budou občanům Řetůvky včas 
sděleny na informačních tabulích a na webových stránkách obce.                Pavel Štantejský 

 

JAK POKRAČUJE REKONSTRUKCE SKLADOVÉ HALY V ŘETŮVCE 

Rád bych vás krátce informoval 
o pokračování rekonstrukce skladové 
haly v naší obci. 

Po dokončení oprav čelních štítů 
bylo nutné zajistit připojení elektřiny. 
To se nám podařilo dotáhnout v závěru 
minulého roku. Tento rok v únoru 
jsme dokončili základní rozvody 
elektřiny uvnitř haly a taktéž bylo 
instalováno osvětlení, bez kterého bylo 
problematické využití haly hlavně 
v zimních měsících. V práci na 
skladové hale plánujeme tento rok 
pokračovat. Věřím, že se nám podaří 
získat dotaci, která by nám pomohla 
opravy financovat.  Pavel Bělovský 

 

PŘÍVRATSKÁ HASIČÁRNA  

                                 MÁ NOVOU STŘECHU 

Před samotnou rekonstrukcí střechy hasičárny, se 
hasiči sešli na brigádě a pomohli s demolicí 
stávající střechy. V havarijním stavu byla 
konstrukce věže, která se začala díky uhnívajícím 
trámům ve stropě naklánět k jedné straně. Věž byla 
srovnána a pomocí železné traverzy zabezpečena. 
Samotnou rekonstrukci prováděla firma Tesařství 
Josef Švec. 

Děkuji všem, kteří jste se brigády zúčastnili. 
  -pš- 
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Z á k l a d n í  š k o l a  

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY 

Masopustní  dopol edne  

Jako každý rok, tak i letos, prožívaly děti týden 
plný tradic spojený s karnevalem 
a MASOPUSTEM. Celý týden pak děti zakončily 
masopustním průvodem po vsi, kdy navštívily 
předem domluvené domácnosti a nechyběla ani 
návštěva obecního úřadu. Děti v jednoduchých 
kostýmech si společně s medvědem a šaškem 
pěkně zatančily, popřály všem štěstí a obdarovaly 
všechny masopustními koblížky, které samy ráno 

připravily.  

Ker amic ká  dí lna  v  MŠ 

V týdnu, který byl zaměřený na poznávání různých materiálů, 
navštívila naši školku paní Milota Blažková Faltusová a přivezla 
dětem krásný tvořivý materiál - keramickou hlínu. Děti pomocí 
různých formiček a tiskátek vytvářely překrásné výrobky, které po 
vypálení udělaly všem velkou radost.  

Tímto bychom rádi touto cestou poděkovali paní Milotě Blažkové 
Faltusové, že dětem z naší MŠ umožnila tak výjimečný zážitek, jako 
je práce s keramickou hlínou. 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 

Předškol áčc i  ve  škol e  

V pátek 17. prosince se poprvé předškoláci řetovské školky přišli podívat do školy 
v Řetové. Byl pro ně připraven program „Kamarádské putování“ pro pozvolné seznámení se 
se školním prostředím. Předškoláci byli rozděleni do dvojic, které vždy vedl prvňáček. Poté 
ve vzniklých skupinkách procházeli školou a v různých učebnách byly pro celou skupinu 
připraveny zábavné úkoly z matematiky, grafomotoriky, děti poznávaly písmenka, trénovaly 
spolupráci. Na závěr předala paní ředitelka všem dětem za splnění úkolů pamětní list. 

Další dva programy pro předškoláčky byly připraveny na březen. Nejdříve si zkusili práci 
na počítačích – ve dvojicích si vyzkoušeli plnit zábavné úkoly k procvičení zrakového 
vnímání, logické myšlení a prostorovou orientaci. 

Další setkání pak bylo ve školní knihovně. Děti si společně s paní učitelkou přečetly tři 
příběhy z knihy Jiřího Havla Malované čtení. Paní učitelka četla text a děti četly obrázky 
v textu. Zaujalo je pak listování encyklopediemi a knihami, které si samy vybraly. Do školky 
si odnesly pracovní list – O veliké řepě. 

Během školního roku ještě několik takových programů na předškoláčky čeká. Je to hezky 
strávený čas pro všechny zúčastněné.  
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Řetovské  ol ym pi jské  hr y  

V návaznosti na konání Olympijských her 
jsme i u nás ve škole připravili pro děti 
olympijské klání. V tělocvičně si všichni 
„závodníci“ vyzkoušeli některé z olympijských 
disciplín – sjezd, biatlon, hokej, skeleton, 
curling, skok na lyžích a na závěr i vítězný 
skok do sněhu. Pravda, soutěže stoprocentně 
neodpovídaly pravidlům, ale důležitější bylo 
sportování s radostí a humorem. 

Matematic ký kl okan  

Matematický klokan je mezinárodní soutěž 
pro děti od 2. třídy v řešení logicky zaměřených 
úloh. Naše škola se této soutěže pravidelné účastní. Vůbec nám ale nešlo o umístění žáků. 
Naopak jsme rádi, že si děti vyzkoušely tak trochu jinou matematiku. A pracovali opravdu 
všichni s velkým úsilím. 

Pro zajímavost úkol v kategorii Klokánek (4., 5. ročník): Babička natrhala meruňky 
a pozvala svých 5 vnuček. Laura snědla o dvě meruňky víc než Sofie. Betty snědla o tři 
meruňky méně než Laura. Karolína snědla o jednu meruňku více než Betty a o tři méně než 
Alice. Které dvě dívky snědly stejný počet meruněk?  

Nejlepšími řešiteli v každém ročníku byli: 
Jakub Pávek – 5. roč. 
Petr Jansa – 4. roč. 
Ema Votavová – 3. roč. 
Karolína Zábojníková – 2. roč. 

Gratulujeme všem, kdo se zúčastnili. 

Z dopisů  žáků  4.  a 5 .  tř ídy  pr ez identu  P uti novi  

Dobrý den, pane prezidente, králi všeho zlého, 
jsem to já, obyčejné dítě z Česka, úplně stejné jako z Ukrajiny. Všichni před Vámi prchají 

a bojí se Vás. Obyčejní lidé, nic neudělali, nic nezničili, jen žili svůj život. Jako Vy. Ale Vy 
potřebujete do blázince. Takže moje poslední slovo - PROČ??? 

 
Dobrý den, pane Putine,  
mám pět otázek. 
1. Proč chcete celou Ukrajinu zničit? 
2. Proč je kvůli Vám ve 21. století válka? 
3. Co chcete udělat, zničit celou Ukrajinu nebo všechny lidi na Ukrajině zabít nebo 

ovládnout celý svět? 
4. Víte o tom, že je na Ukrajině několik milionů lidí, kteří už nemají domov? 
5. Proč to děláte? 
Jste ten nejhorší prezident na celém světě! 
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PODĚKOVÁNÍ 

V březnu jsme v souvislosti s děním na Ukrajině a v návaznosti na poskytnutí ubytování pro 
ženy a děti z této oblasti vyhlásili ve školce i ve škole sbírku hraček. Každý mohl přinést 
hračku či něco, co by potěšilo. A sešlo se toho opravdu hodně. Všemi hračkami, školními 
potřebami, toaletními věcmi, dětskými botičkami i dalšími drobnostmi jsme udělali velkou 
radost lidem v nouzi. Všem, kdo se do této akce zapojil, velmi děkujeme.  

S ubytováním Ukrajinců v naší obci souvisí i přijetí dětí k nám do školky i do školy. 
Bereme celou situaci jako výzvu a společně to všichni zvládneme. 

 
 

ZÁPIS DO ŠKOLY A ŠKOLKY V ŘETOVÉ 

Zápi s  do  1.  r oční ku  v  
Zákl adní  škol e  Řetová 

 
Těší se tým pedagogů ZŠ 

V případě potřeby nás kontaktujte telefonicky na čísle 602 113 182 
nebo prostřednictvím e-mailu skola@zsretova.cz 

 
 

NABÍDKA STARÝCH LYŽÍ A BĚŽEK 

staré a pro školu již nepotřebné lyže a běžky budou volně k rozebrání 

ve středu 20. dubna 
od 7 do 17 hodin 
před hlavním vchodem do školy 
Přijďte si vybrat… 
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                   Rozpo čty obcí 
                          na rok 2022 Řetová P řívrat Řetůvka 

Příjmy (v K č)    

Daňové příjmy  9 470 000 4 715 100 3 882 000 
Dotace ze státního rozpočtu 5 107 000 79 300 263 380 
Bankovní úroky 1 000 1 000  
Ostatní poplatky (za psy, správní…) 26 000 5 000 7 500 
Nájemné 43 000 111 500  
Transfer z rozpočtových účtů 30 000 29 000  
Prodej majetku, pozemků 55 000   
Poplatky za odpady, místní poplatky 575 000 194 000 200 000 
Ostatní příjmy 142 000 816 500 92 000 
Výtěžek z loterií 50 000 20 000  
Příjmy celkem 15 499 000 5 971 400 4 444 880 

Financování  

Přebytek z minulých let 7 0000 000  161 540 
Splátky úvěrů  406 031 44 000 
Výdaje (v K č)    

Lesní hospodářství 30 000 40 000  
Vnitřní obchod 75 000 5 000  
Údržba komunikací 3 480 000 50 000 1 233 000 
Vodní hospodářství  5 000  
Kultura, knihovna 250 000 260 000 163 600 
Tělovýchova a zájmová činnost, hřiště 580 000 87 000 15 000 
Bytové a nebytové hospodářství 492 000 215 000 115 000 
Veřejné osvětlení, rozhlas, pohřebnictví 228 000 85 000 346 230 
Komunální služby, sběrný dvůr, bydlení 1 976 000 2 542 400 561 090 
Hospoda, cestovní ruch 25 000 220 000  
Životní prostředí (odpady, zeleň) 80 000 430 000 938 500 
Požární ochrana 75 000 120 000 31 000 
Zastupitelé 860 000 450 000 420 000 
Veřejná správa 1 388 000 1 300 000 674 000 
Škola 700 000   
Krizové řízení 20 000 10 000 10 000 
Sociální péče, občanské záležitosti 50 000  38 000 
Kapitálové výdaje 12 000 000 5 000  
Finanční operace, DPH 190 000 60 000 51 000 
Úroky z úvěrů  70 000  
Ostatní neinvestiční dotace  17 000 10 000 
Výdaje celkem 22 499 000 5 971 400 4 606 420 
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KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI S NIŽŠÍMI PŘÍJMY 

Pardubický kraj bude v roce 2022 poskytovat kotlíkové dotace pro žadatele s nižšími 
příjmy. Vyhlášení výzvy Pardubického kraje na předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci je 
plánováno na květen 2022, ukončení příjmu žádostí bude 31. 8. 2022. 

Dotace bude poskytována na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní 
třídu za nový ekologický zdroj. 

Žadatelem o kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy může být vlastník nebo 
spoluvlastník nemovitosti, v níž dochází k výměně kotle, který zároveň v rodinném domě, 
bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí a prokáže, že splňuje 
podmínku nízkopříjmové domácnosti. 

Žádosti o dotaci se budou podávat elektronicky přes webovou aplikaci s následným 
doložením listinné verze žádosti vč. příloh na adresu Krajského úřadu Pardubického kraje. 
Žadatelé budou mít k dispozici podrobný návod na vyplnění a podání žádosti. 

Dokl ady,  kter é budou žadatelé  předkl ádat  v  l i st i nné podobě:  

• formulář žádosti o podporu 
• doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle tepla (třídu k výměně) 
• fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso 
• doklad o splnění podmínky nízkopříjmové domácnosti (průměrný čistý příjem) 
• souhlas spoluvlastníků dotčené nemovitosti (formulář bude zveřejněn spolu s výzvou) 
• další doklady stanovené ve výzvě. 
Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze 
způsobilých výdajů s následujícími limity: 
• plynový kondenzační kotel – max. limit 100 000 Kč 
• kotel na biomasu – max. limit 130 000 Kč 
• tepelné čerpadlo – max. limit 130 000 Kč  
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Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií na SVT - 
Seznam výrobků a technologií (https://svt.sfzp.cz/). 

Způsobilé budou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací včetně 
úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný 
bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání, na projektovou dokumentaci. 

Prokazování  splnění  podmínky  nízkopř í jm ové dom ác nosti  

1. Výše příjmů domácnosti žadatele se nemusí prokazovat v následujících případech: 
• Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu 

starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně. 
• Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. (i ostatní spoluvlastníci) 
• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky 

v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby je pobíral po celou dobu). 
2. Výše příjmů domácnosti žadatele se musí prokazovat v těchto případech: 
• Domácnost je tvořena kromě osob uvedených v bodě 1 i dalšími osobami. 
• Domácnost je tvořena osobami neuvedenými v bodě 1. 

V těchto případech musí platit, že průměrný čistý roční příjem na člena domácnosti v roce 
2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Příjmy této domácnosti musejí být za všechny členy 
domácnosti doloženy, a to se zohledněním níže uvedených podmínek: 
• Domácnost tvoří výhradně osoby, které mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliště, a dále 

ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. 
• Do příjmů se započítávají veškeré příjmy člena domácnosti. 
• Příjmy nezletilých dětí a denních studentů do 26 let se uvažují ve výši 0. 

Zájemcům o uvedenou kotlíkovou dotaci poskytneme konzultace telefonické i formou 
e-mailu. Telefonické konzultace poskytujeme v časech: pondělí, středa 8 – 16 h; úterý, 
čtvrtek, pátek 8 – 13 h 

Kontakty  pro  i ndi vi duál ní  konzultac e :  

Mgr. Lucie Angelová, email: lucie.angelova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 343 
Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325 
Ing. Jana Nováková, email: jana.novakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 489 
Ing. Ivana Musilová, email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 340 
Bc. Lenka Vondrová, email: lenka.vondrova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 644 
Bc. Petra Koblížková, email: petra.koblizkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 265 
Mgr. Klára Skřivánková, email: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 643 
Ing. Petra Kodytková, email: petra.kodytkova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 647 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO OSTATNÍ ZÁJEMCE 

Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, 
mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné 
žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. 
Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. Poskytovatelem dotace je Státní 
fond životního prostředí. Bližší informace lze získat zde  

www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti 
nebo www.novazelenausporam.cz 
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PROČ ZEMĚDĚLCI PROTESTUJÍ? 

Nálada mezi zemědělci je letos od Nového roku velmi neklidná a nervózní, jednotlivé 
skupiny zemědělců jsou rozděleni a situace vygradovala protestními demonstracemi, které 
organizovala Agrární komora a Zemědělský svaz ČR. Tyto organizace zastupují zemědělce, 
kteří hospodaří na cca 65% výměry půdy a představují více než 80 % zemědělské produkce 
v ČR. Demonstrace podporuje i Potravinářská komora, Odborový svaz pracovníků 
zemědělství a výživy, chovatelské a pěstitelské svazy, celkem 30 nespokojených nevládních 
organizací a spolků.  

Příčinou toho jsou změny, v již dohodnutém, 
zhruba rok a půl projednávaném strategickém 
plánu, které nová vládní koalice v souladu se 
současným vedením Asociace soukromého 
zemědělství (ASZ) provedla bez náležitého 
projednání během necelého měsíce a 28. ledna 
2022 také odeslala do Bruselu. 

Největší „ohlas“ měly návrhy koalice na 
zavedení zastropování přímých plateb pro 
střední a větší podniky bez odpočtu mzdových nákladů a změna tzv. redistributivní platby 
z původních 10 % na 30 %.  

Systém zemědělských podpor je složitý, ale pro vysvětlení: Strategický plán každé členské 
země EU stanoví, jakým způsobem chce daná země splnit požadavky společné zemědělské 
politiky a jakými penězi chce jednotlivá opatření podporovat. Zastropování přímých plateb 
znamená, že by žádný podnik nemohl dostat více než 100 000 EUR přímých plateb, tedy cca 
2,5 mil. Kč bez ohledu na velikost, s možnou korekcí na počet zaměstnanců. Redistributivní 
platba pak, jaká část se vezme z balíku peněz pro všechny zemědělce a dá se zemědělcům na 
výměru prvních 150 ha.  

Zemědělská veřejnost se o těchto změnách dozvídala pouze z neformálních jednání, a když 
už došlo na jednání zástupců Agrární komory a Zemědělského svazu s ministrem 
zemědělství, dozvěděli se od něj, že on na výsledek nemá vliv, protože o tom budou 
rozhodovat předsedové vládní koalice. Ti však na výzvy zemědělců k jednání nereagovali 
a pan premiér vzkázal, že se nemá o čem bavit a odmítl jednat se zemědělci, když se chystají 
demonstrovat. Zemědělci naopak demonstrací v den jednání koalice vyzývali představitele 
koaličních stran, aby nerozhodovali o nich a bez nich, ale aby s nimi jednali. Koalice nakonec 
rozhodla o tom, že zastropování bude zavedeno „pouze“ u investičních dotací 
a redistributivní platba bude nastavena „kompromisně“ na 23 %. 

Zmíněná opatření měla být původně namířena hlavně proti firmám bývalého premiéra. 
Přestože koalice slibovala podporu i středním podnikům, ve skutečnosti postihne negativně 
všechny zemědělce nad výměru cca 400 ha a přinese velmi nevyváženou (2-10 x vyšší podle 
velikosti farmy a zaměření) podporu pro malé zemědělce do 150 ha. Dotační kalkulačka, 
která byla zveřejněna 26. ledna, bohužel jen potvrdila první odhady produkčních zemědělců 
a vyvrátila tvrzení, že se opatření nedotknou středních zemědělců do výměry 2 000 ha. 
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Přislíbené jednání s panem ministrem nic nového nepřineslo. Snad jen doporučení, že máme 
pohlížet na tyto záměry jako na příležitost, začít se věnovat ekologickému zemědělství 
a potvrdilo, že se jedná o politické rozhodnutí se snahou je teprve dodatečně podpořit 
ekonomickými argumenty.  

Mezi tyto argumenty rozhodně nepatří tvrzení o vychýleném dotačním kyvadlu, že 
právnické osoby jsou podporovány o cca 2 tis. Kč/ha více než soukromí farmáři, protože tato 
čísla sčítají hrušky s jablky, neberou ohled na strukturu výroby a je zde mj. započtena 
i podpora bioplynových stanic z OZE a čerpání zelené nafty právě na živočišnou výrobu, 
kterou malí farmáři z velké části opustili. Pokud bychom porovnávali skutečně jen 
zemědělské dotace, opak je pravdou, podle šetření FADN z roku 2019 jsou malí farmáři již 
dnes podpoření o cca 1 100 Kč/ha více. 

Co to všechno znamená? Všichni chápeme, ačkoliv můžeme mít na klimatickou politiku 
různé názory, že Green Deal je realitou a vzhledem k současnému přebytku potravin 
v Evropě budeme muset vyrábět potraviny šetrněji k přírodě. Pro zemědělce, které 
zemědělství opravdu živí, to neznamená nic jiného než snížení produkce potravin a tím 
logicky i jejich příjmů. Možná není náhodou, že oficiální dopadová studie dosud nebyla 
předložena. Diskuse se sice zatím stále vede pouze nad výší dotací, ale právě kombinace 
významného dopadu zelených strategií na hospodaření všech zemědělců s tak výrazným 
zvýhodněním menších zemědělců bez jakéhokoliv závazku produkce povede k existenčním 
problémům zemědělců s živočišnou výrobou a speciálními plodinami. 

Tyto obory jsou finančně, organizačně a časově náročnější, v případě chovu zvířat musí 
fungovat v celoročním režimu 7 dní v týdnu 24 hodin denně. I proto je dělají hlavně střední 
a větší podniky, které je však dotují z jednodušší a ziskovější rostlinné výroby a tu stále 
opakovanou výhodu z velikosti rozpustí právě zde.  

Střední a větší podniky produkují 91 % mléka v ČR a přibližně 95 % drůbežího nebo 
vepřového masa. Tato produkce pokryje spotřebu v ČR z 52 % u vepřového masa, 65 % 
u drůbežího masa, 86 % vajec, nebo 73 % brambor, zbytek dovážíme. Podniky jednoduše na 
tyto zmíněné produkce nebudou mít peníze, nebo je nebudou schopni nakrmit. 

Redistributivní platba ve výši 23% je extrémem v rámci celé Evropy, blíží se nám pouze 
malá Litva s 20 %, která ale řeší vylidnění venkova. Většina zemí ji nechává na 10 %, 
Německo navrhuje 12 %, Polsko 11,6 %, nebudeme tedy schopni konkurence ani vůči našim 
sousedům. 

Ačkoliv přesná pravidla budou schválena až v druhé polovině roku, z dnes dostupných 
informací se dá odvodit, že pro většinu středních podniků přinese povinných 7-8 % plochy 
orné půdy mimo produkci odpovídající výpadek tržeb. Díky plánovanému zpřísnění erozních 
vrstev z 25 na 50 % budou nuceni snížit krmivovou základnu, zejména plochy kukuřice, 
v důsledku toho omezit chov skotu nebo výkon bioplynové stanice. Snížení výměry jedné 
plodiny vyplývající ať už z redesignu erozních ploch nebo podmínek Eko schémat z 30 na 
10 ha přinese kromě znatelného zvýšení nákladů na provoz techniky třeba i zvýšené utužení 
půdy. 

Dopad chybějících tržeb nebo zvýšených nákladů se tedy může pohybovat na úrovni 
15 - 20 % ročního obratu. Pokud k tomu přidáme pokles podpor nikoliv na úrovni 6 %, jak se 
nás snaží přesvědčit ministerstvo, ale na úrovni 43 %, jak v našem případě potvrdila 
ministerská dotační kalkulačka, pokud neuvažujeme s eko platbou, nebo 24 % s jejím 
započítáním, nelze se snad divit našim obavám z existenčních problémů. 
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Argumentem nemůže být ani odpovědnost ke krajině nebo okolí. Je mnoho středních 
podniků, které se chovají velmi odpovědně, stejně jako jsou rodinní farmáři, kteří ji nectí. 

Kromě dalšího vlivu vyšších cen energií, hnojiv, mezd, který se více projevuje opět 
v náročnějších výrobách, nebo i posilování koruny, se dá se očekávat růst spekulací, vznik 
pseudozemědělců s cílem „těžby“ dotací, růst ceny půdy, pachtovného, škrty národních 
dotací. Propad produkce postihne i navazující potravinářský průmysl, kterému bude chybět 
surovina nebo dodavatelské firmy. 

Nelze se tedy divit, že někteří zemědělci připravují projekty na rozdělení svých podniků, 
prověřují možnost žaloby na diskriminaci vlastníků a členů podniků, nebo na zmaření 
investic, které byly pořízeny v souladu se strategií ministerstva a podporovány z fondů EU. 

Vládní koalice nám svým rozhodnutím dala na vědomí, že Strategie českého zemědělství do 
roku 2030, kterou vypracoval pan ministr Jurečka a vláda ji v roce 2016 schválila, je jen 
cárem papíru. Prioritou současné vlády není zajištění potravin z domácí produkce, ani alespoň 
základní soběstačnost, nechce živočišnou výrobu, speciální plodiny a už vůbec ne bioplynové 
stanice. Není tajemstvím, že někteří členové vedení ASZ jsou již na nové podmínky 
připraveni, když svých několik stovek ha mají rozepsáno na více IČ. Potraviny dovezeme, 
nadnárodní finanční skupiny a zahraniční obchodní řetězce nám zatleskají a peněženky 
spotřebitelů to pocítí následně. 

Vítězi se stávají hlavně velcí vlastníci půdy s minimální produkcí, investoři a také 
ekologové, protože podporovaným ideálem je extenzivní farma do 150 ha, nejlépe 
ekologická, ještě tak s chovem koní nebo nově i jelenů.  

Vážíme si podpory všech realisticky uvažujících politiků a představitelů samosprávy 
a musíme klást otázku: opravdu je toto strategický zájem občanů ČR?  

ve Sloupnici 31. 1. 2022 

INFORMACE ZE ZD SLOUPNICE 

Dne 11.3.2022 se uskutečnila výroční členská schůze našeho družstva, tentokrát již opět 
v Sloupnické sokolovně, které se zúčastnilo 262 členů, zaměstnanců a hostů. Schůze schválila 
zprávy představenstva a kontrolní komise, technickou úpravu stanov, účetní závěrku za rok 
2021, výplatu podílu na zisku a plán na rok 2022. Představenstvu uložila mimo standardní 
úkoly přizpůsobit hospodaření podniku zásadám strategického plánu ČR, ačkoliv jeho znění 
je nyní známé stále ještě pouze v hrubých obrysech. Je to další prvek nejistoty v již tak nejisté 
době. Stále neznáme zásady pro založení nové úrody, a včera již bylo pozdě. 

Jarní práce jsme započali 27. února regeneračním hnojením ozimých obilovin. Následovala 
aplikace kejdy a digestátu. Zde bychom se rádi omluvili za nepohodlí, které jsme způsobili 
pracemi mimo obvyklou pracovní dobu. Aplikace kejdy je v tomto období nutná jednak 
vzhledem k naplnění jímek po zimě a současně krátkému jarnímu období, kdy ji lze, 
vzhledem k agrotechnickým lhůtám, provádět. Důležitým a zároveň i limitujícím faktorem 
těchto prací je počasí. Přes den byl terén na poli rozměklý a neumožňoval pohyb techniky, 
proto jsme byli nuceni využít i nočních nebo brzkých ranních hodin, kdy mráz vytvořil 
„škraloup“, který umožnil aplikaci s maximálním ohleduplností k půdě. Setí jarního ječmene 
začalo 14. března, hrachu 21. března a cukrovky 22. března. Charakter březnového počasí 
jarním pracím zatím přeje, uvidíme, jak si letošní rok poradí s vláhou. 

V rámci agroenvironmentálního kroužku měli žáci ZŠ Sloupnice a ZŠ Němčice možnost 11. 
2. navštívit Mléčnou farmu v Řetové. Program byl zahájen u krav a telátek, s kterými se děti 
rázem seznámily, vtipně je pojmenovávaly a láskyplně hladily, přičemž jim byl zároveň 
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představen život krav i každodenní práce na farmě. Děti také velice zaujal dojící robot, který 
si měly možnost prohlédnout přímo při dojení a na vlastní oči vidět, že je velkým 
pomocníkem farmy. V druhé části programu se žáci prostřednictvím otázek, pokusů a her 
dozvěděli od vedoucí mlékárny zajímavosti o A2 mléce, jeho zpracování v naší nové 
mlékárně a tradičních selských mléčných produktech, které si za odměnu mohli dle vlastního 
výběru odnést domů a posoudit tak jejich lahodnou chuť. 

Firma Stavitelství Jokeš s.r.o. začala se stavebními pracemi skladu brambor. Proběhly 
bourací práce vnitřních přístavků a zdi, kde bude umístěna jednotka zajišťující optimální 
klimatické skladovací podmínky brambor. Dodavatelská firma začala i s výměnou střešní 
krytiny, která bude nově vykazovat lepší tepelně izolační vlastnosti. 

Na prodejnách našeho řeznictví probíhají 
ochutnávky produktů naší mlékárny, aby 
se naši zákazníci mohli lépe seznámit 
s kvalitou našich A2 mléčných výrobků. 
18. 3. proběhly na prodejně v Holicích, 
Lanškrouně, Svitavách a Vysokém Mýtě, 
následující týden pak v Litomyšli, 
a Chocni. Na přání zákazníků 
připravujeme i odpolední termíny. 

Sledujeme situaci na Ukrajině. I my jsme 
nabídli svou pomoc, ubytovali jsme rodinu 
našeho ukrajinského zaměstnance 
a podílíme se i na dalších formách pomoci. 

Proběhlo jednání k přípravě stavby 
dálnice D35 na našem katastru 
v Němčicích. Bylo projednáno vytýčení 
hranic pozemků pro vyhotovení 
geometrického plánu, který bude 
podkladem pro výkup pozemků. 

Víte že,  
Čeští chovatelé prasat patří mezi 

světovou špičku?! Přes některé zavádějící 
informace o nekonkurenceschopnosti 
českých chovů jsou v celosvětovém 
srovnání InterPIG čeští chovatelé na pátém 
místě v přírůstku ve výkrmu, stejně jako 
v počtu odstavených selat. Problém bude 
jinde: v rozdílné podpoře zemědělců 
a potravinářů v jednotlivých státech. Např. 
zřejmě jediným státem, kde rostou stavy 
prasat, je Španělsko. Tento stát vzhledem 
k tomu, že je majitelem distributora elektřiny poskytuje slevy z dnešních závratných cen 
elektrické energie na nákladovou úroveň jak pro své občany, tak firmy. Možná i proto se 
vyplatí vozit vepřové maso do Čech přes vzdálenost cca 2500 km… (SCHP, ZDS) 

Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva 

A2 mléko je kravské mléko ve své nejpřirozenější 
podobě - je od krav, které nebyly šlechtěné. 
Naše výrobky z A2 mléka jsou: 

• 100% obsah pouze A2 mléka 

• lépe stravitelné – výborné pro ty, kdo mají po 
konvenčním mléku křeče, nadýmání a další 
problémy 

• poctivé a lahodné - mléko po dojení neprochází 
žádným odtučněním, ani homogenizací 

• šetrně pasterované, čerstvé - přímo z farmy do 
našich obchodů 

• ručně a s láskou zpracovávané našimi mlékařkami 
 

všechny naše výrobky můžete zakoupit: 

• v prodejním okénku v minimlékárně v Řetové, 
každý čtvrtek od 15 do 17 hodin, 
platba pouze v hotovosti 

• v prodejnách Řeznictví Sloupnice 

• ve vybraných prodejnách KONZUM 
• v prodejně v Přívratu 
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K u l t u r a  

DIVADLO V ŘETOVÉ 

Po dlouhé době kulturního půstu způsobené koronavirem jsme v sobotu 19. 3. v řetovském 
kinosále přivítali divadelní spolek Doveda. Na programu byl jejich autorský muzikál Legenda 
o zbloudilých duších. Vzhledem k situaci po napadení Ukrajiny jsme pojali představení i jako 
sbírku pro ukrajinské rodiny, ubytované v budově naší staré mateřské školky. A musím moc 
poděkovat všem lidem, že byli štědří a celkem i s příspěvky donesenými na obec se 
nashromáždilo celkem téměř 20 000,- Kč. Peníze budou předány rodinám a budou z nich 
hrazeny příspěvky na obědy dětí ve škole a školce. Od 28. 3. bude 1 dítě v mateřské školce, 
1 dítě ve 3. třídě a 2 děti ve 4. třídě naší základní školy. Pevně věřím, že se jim u nás bude 
líbit. Pro maminky intenzivně pracuji na sehnání zaměstnání a snad brzy již nastoupí do práce 
pravděpodobně v České Třebové. V hledáčku máme i kurzy češtiny. 

A co říci o divadelním představení? Byl to večer plný humoru a všichni herci si vysloužili 
velký opakovaný potlesk. Sál kinosálu byl zaplněn do posledního místečka, kdo přišel, 
odcházel s úsměvem na tváři. Herecké výkony byly úžasné. Moc děkuji spolku Doveda, že 
k nám zavítali a těšíme se na další společné večery.    Hana Šafářová 

VZPOMÍNKA NA MICHALA TUČNÉHO 

V sobotu 12. března pořádali Hasiči Přívrat 
v sále hostince U Coufalů již tradičně 
Vzpomínku na Michala Tučného, českého 
zpěváka, jednoho z nejvýznamnějších interpretů 
české country music. Letos jsme poprvé také 
všichni vzpomínali na Petra Rybku, který nás 
bohužel v loňském roce navždy opustil. Petr byl 
ten, který nás touto akcí s kapelou Makadam 
v předchozích letech provázel. Známé hity jako 
Prodavač, Rovnou, tady rovnou nebo Báječná 

ženská tentokrát tedy zahrála kapela Benkrofti. Akce se zúčastnilo na sto lidí, kteří nejen 
poslouchali, ale hlavně tančili až do ranních hodin.   za SDH Přívrat: Milan Vaňous 

KARNEVAL PRO DĚTI 

V polovině března jsme uspořádali karneval pro 
naše nejmenší. Počáteční obavy, zda bude dostatek 
dětí po tak dlouhé pauze, se naštěstí rychle 
rozplynuly. Během půl hodiny byl sál zaplněn do 
posledního místa. Celým odpolednem děti provázeli 
klauni Alda a Filda, kteří svými scénkami 
a soutěžemi bavili nejen děti, ale i jejich doprovod. 

K dobré odpolední pohodě byla v místní hospodě 
podávána káva různých druhů a samozřejmě 
nechyběly slané či sladké palačinky. Pro všechny děti 
byly na konci karnevalu připraveny balíčky s drobnou 
odměnou za jejich krásné masky a účast na karnevalovém reji.    -pn- 
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MAŠKARNÍ BÁL V PŘÍVRATU 

V sobotu 19. března se na sále Hostince u Coufalů po třech letech opět podařilo uspořádat 
maškarní bál. Po úvodních skladbách kapely Brillant Band se na sále začaly pomalu scházet 
masky. K vidění tu bylo na dvě desítky masek jednotlivců i skupin. Na parketě tančili 
Zoubková víla, Cruella devil, John Lennon a Yoko Ono, potápěč, stádo srn, Pohádkový les 

a mnoho dalších. 
Na každém maškarním 

plesu se soutěží o nejlepší 
masku, stejně tak tomu 
bylo i letos. Ale vyberte si 
jednu, když každá je 
originální a zajímavá. 
Všichni návštěvníci tak 
měli nelehké rozhodování, 
komu svůj hlas dají. 

Po sečtení hlasů se vítězi 
stala Pohádka o Červené 
karkulce. Pořadí a odměny 
asi nebylo to hlavní, proč 
si příchozí dali tolik práce 
se svými převleky. 

Nejhezčí na celém večeru 
bylo to, že se dospělí 

dokážou pobavit a udělat něco navíc pro radost sobě i druhým. Na závěr patří poděkování 
všem sponzorům, díky nimž mohli být všechny masky odměněny. Již nyní se těšíme na příští 
rok, co opět nápadití účastníci vymyslí.     Pavlína Řezníčková 

PŘIPOMENUTÍ ADVENTNÍHO KONCERTU V ŘETŮVCE 

Bohužel z důvodu přetrvávající špatné 
situace související s Covidem jsme byli 
nuceni většinu Vánočních akcí v naší 
obci zrušit. Nakonec se podařilo 
zorganizovat aspoň tradiční Adventní 
koncert v kapličce. Krásnou hudbou nás 
v adventní čas potěšili sourozenci 
Hnykovi s přáteli. Počasí akci moc 
nepřálo, tak přišlo vhod zahřátí 
výborným teplým punčem, který pro nás 
připravila Věra Zemanová. 

Děkuji Všem, kteří pomohli 
s organizací, a věřím, že se tento rok 
podaří zorganizovat více kulturních akcí 
nejen kolem Vánoc, ale po celý rok. 

Pavel Bělovský 
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S p o r t  

ZIMNÍ PŘÍPRAVA FOTBALISTŮ 

Oddíl mužů přezimoval na 5. místě okresního přeboru. V zimní přestávce 
jsme sehráli několik přípravných zápasů. Vrcholem přípravy pak bylo 
víkendové soustředění 18.-20. 3. v biatlonovém areálu v Letohradě. 
V trénincích jsme se zaměřili na technicko-taktickou část naší hry, což 

hráči zvládali poměrně dobře, ale do 
přípravného zápasu s Libchavským Béčkem 
se jim to moc přenést nedařilo. Přesto jsme 
ho dotáhli do vítězného konce v poměru 2:1. 
O týden později, v neděli 27. 3. jsme hráli již 
naostro, tedy mistrovský zápas doma proti 
Albrechticím. Za pěkného počasí jsme 
zaslouženě vyhráli 3:1. 

Dorost vstupuje do jarní části soutěže 
9. dubna v Březové nad Svitavou, žáci 
začínají v neděli 10. dubna zápasem proti 
družstvu Dolní Čermné. 

Jiří Stránský, předseda oddílu 

HODNOCENÍ SEZÓNY ŠK ŘETŮVKA 

Šachový klub Řetůvka naskočil do sezóny 2021/2022 po roční vynucené přestávce opět 
v soutěži KP2 (krajský přebor 2) a dařilo se nám dle očekávání. Posíleni o hostující hráče 
z Lázní Bělohrad jsme zle zatápěli i silným soupeřům a slabší poráželi. Bohužel je třeba si 
přiznat, že bez posil bychom na soutěž nestačili. Mladí talenti jsou lákáni jinými sporty či 
zájmy a starší členové jsou většinou unaveni z pracovních aktivit. Soutěž jsme dokončili na 
předposledním místě a zachovali si účast i pro další rok. 

Rádi přivítáme nové zájemce o šachovou hru! Hlásit se můžete na mailové adrese 
lubano.b@seznam.cz nebo na telefonu 777 746 288. 

Lubomír Švéda, předseda ŠK Řetůvka 

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD DO JESENÍKŮ 

Po roční pauze způsobené koronavirem jsme se 
v letošním roce vypravili na hory o měsíc dříve než 
obvykle v sobotu 29.1.2022, abychom nebyli v kolizi 
s termínem mysliveckého plesu. Vyrazili jsme pěkně 
zrána už v 7 hodin, a už v 9 byli na sedle. Na výlet 
jsme jako vždy přibrali i sjezdaře, kteří si užili 
sjezdovku v Koutech nad Desnou a pěšáky. Ti 
vystoupili na Červenohorském sedle a po procházce 
linkovým autobusem odjeli do Velkých Losin, kde 
dali na doporučení a navštívili ruční papírnu, jejíž 
historie sahá až k roku 1596. Po prohlídce ještě 
objevovali krásy lázeňského městečka.  
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Běžkaři vyrazili směrem na chatu Švýcárnu a Praděd. Počasí dopoledne bylo příznivé, 
pokazilo se až po obědě. Skalní běžkaři došli až na Praděd, někteří na chatu Barborku nebo 
Ovčárnu. Zpět se část běžkařů vrátila na Červenohorské sedlo a většina díky dobrým 
sněhovým podmínkám dojela až do Kout ke sjezdovce. Na Švýcárnu dorazili pěšky 
i nejmladší účastníci výletu kluci Kovářovi s maminkou, což je výkon hodný pochvaly jak 
maminky tak kluků. Za jejich výkon je rodiče odměnili vždy návštěvou v horské chatě a tak 
věřím, že s námi rádi pojedou i příště. Zpět nás i přes nepříznivé sněhové podmínky na silnici 
přes Červenohorské sedlo bezpečně dopravil a posbíral autobus. Naštěstí nám silničáři 
prohrnuli silnici a tak jsme se všichni ošlehaní větrem a sněhem shledali v autobuse a do 
Řetové dojeli plní zážitků v 19 hodin.  

Pevně věřím, že se nám tradici takovýchto sportovních zájezdů (doprava je vždy hrazena 
obcí) podaří udržet a pro všechny váhající Vás zvu na připravovaný turistický pochod 
v sobotu 4.6.2022, který bude pravděpodobně do Stolových hor v Polsku. Vždy se snažíme 
připravovat trasy tak, aby i rodiče s dětmi nebo „ zkušení účastníci“ mohli jít trasu 
odpovídající jejich možnostem. Na shledání se těší sportovní komise obce. 

Hana Šafářová 

Výlet  do  Jesení ků  oč im a účastn ic  

29.1.2022 se uskutečnil lyžařský zájezd do Jeseníků – směr Šumperk, Kouty 
a Červenohorské sedlo. Naši skoro už olympionici nás jako pěšáky vzali s sebou. Děkujeme 
starostce a zastupitelstvu, že jsme z té ulity, ve které jsme uzavřeny už dlouhou dobu a ztratili 
jsme v ní dva roky života, mohly vylézt na vzduch. Všem nám na výletě chyběla Lída 
Vavřínová, která s námi ráda a pravidelně jezdila. Při odjezdu z Velkých Losin jsme si 
představovaly, jak to musí být krásné v měsíci červnu, kdy ve městě rozkvetou barevné 
rododendrony a voňavé azalky.  

Tak tedy ještě jednou velký dík za krásný den a těšíme se už teď na ty příští. 
Hana Teltscherová 

 

VALNÁ HROMADA SDH PŘÍVRAT 

V polovině ledna se konala valná hromada sboru. Při trvajících omezení jen za účasti členů 
sboru. Starostou byla, a to z důvodu nekonání se valné hromady 2021, zhodnocena práce 
sboru za poslední dva roky. 

V závěru proběhly volby nového výboru. Novým starostou byl zvolen Milan Vaňous, 
místostarostou Ivo Vencl, velitelem zůstal Ondřej Voleský. Dalšími členy výboru jsou 
Jaroslav Vencl st., Aneta Gajdošíková, Martina Vašinová, Miroslav Vaňous, Josef Řezníček 
a Petr Štangler. 

Jako odstupující starosta bych chtěl jménem starého výboru poděkovat Vám všem 
sponzorům, Vám všem příznivcům,Vám všem členům sboru za pomoc při pořádání všech 
akcí. Věřím, že i nadále budete důležitou součástí hasičského života v obci. 

Přeji novému výboru ať se mu daří v jeho práci.     Petr Štangler 
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POSTNÍ DOBA A VELIKONOCE 

Po zdlouhavé, i když ne příliš tuhé zimě, se určitě již všichni těšíme na jaro. A Velikonoce, 
které jsou před námi, bývají nazývány „Svátky jara“. Pro nás, věřící křesťany, však mají 
nadcházející velikonoční svátky ještě daleko hlubší význam. Přijměte tedy naše pozvání na 
krátkou „cestu“ za poznáním bohaté křesťanské symboliky, která se pojí k tomuto období 
roku. 

Velikonoční době předchází čtyřicetidenní doba postní, která je, podobně jako advent před 
Vánocemi, přípravou na její plnohodnotné slavení. 

Postní doba začíná na Popeleční středu. V tento den při bohoslužbě označuje kněz čela 
věřících křížkem z popela, který pochází ze spálených „kočiček“ (větviček jívy) požehnaných 
vloni na Květnou neděli. Při udílení popelce říká kněz buď: „Pamatuj, že prach jsi a v prach 
se navrátíš“ nebo: „Obraťte se a věřte evangeliu“. Lidé si přitom mají uvědomit, že jejich 
život jednou skončí a že by se měli snažit žít co nejlépe. Postní doba v sobě skrývá tři výzvy, 
které by měl člověk využít: půst, almužna a služba druhým.  

Půst (od slova „pustit“) znamená, že si odřekneme něco zbytečného, co nám pomůže lépe si 
uvědomit, jak můžeme svůj život změnit a zkvalitnit.  

Almužna znamená stávat se milosrdnými, tedy velkorysými, odpouštějícími lidmi, se 
srdcem milým a otevřeným. To se projevuje i tím, že když v postní době něco ušetříme (i tím, 
že si odřekneme něco, bez čeho se obejdeme), že ušetřené peníze věnujeme potřebným. 
Někdy stačí málo k tomu, abychom druhým pomohli a udělali jim radost.  

Služba druhým znamená, že nemáme myslet jen na sebe, ale věnovat se také druhým, 
slovem i skutkem.  

Postní doba má šest týdnů. Neděle se do ní nepočítají. Poslední postní neděle je nazývána 
Květná. Věřící si připomínají slavný vjezd Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma. Lidé ho tam 
vítali s nadšením a mávali mu palmovými větvemi. Nakonec byl ale Ježíš v Jeruzalémě 
odsouzen k smrti ukřižováním. Při bohoslužbě jdou lidé průvodem s větvičkami „kočiček”, 
které budou příští rok spáleny, a jejich popel bude použit na Popeleční středu. Nedílnou 
součástí liturgie Květné neděle jsou pašije neboli zpráva o umučení Ježíše Krista.  

Týden od Květné neděle se nazývá „Svatý“. V jeho závěru křesťané slaví velikonoční 
svátky. Začíná se Zeleným čtvrtkem, pokračuje Velkým pátkem a Bílou sobotou a vrcholí 
nedělí Zmrtvýchvstání. Tyto tři dny (u židů začínal den západem slunce) se nazývají 
Velikonoční třídenní.  

Zelený čtvrtek je připomínkou Poslední večeře Pána Ježíše Krista s apoštoly před tím, než 
byl ukřižován.  

Na Velký pátek si připomínáme Ježíšovu smrt na kříži. Stejně jako Popeleční středa je tento 
den spojen s přísným postem od masa a omezením jídla.  

Bílá sobota je den ticha, kdy se křesťané modlí u Božího hrobu a očekávají Zmrtvýchvstání 
Pána Ježíše. Během tohoto dne se nekonají žádné bohoslužby.  

Po západu slunce se slaví velikonoční vigilie. Začíná před kostelem u velikonočního ohně, 
od kterého se rozsvítí velikonoční svíce (paškál). Toto světlo se přináší do kostela, který je 
ponořen do tmy. Při této slavnosti také bývají pokřtěni dospělí, kteří prošli delší přípravou, 
tzv. katechumenátem.  
  



ZPRAVODAJ  I / 2022 

 - 19 -  

 
Neděle Zmrtvýchvstání je den Ježíšova vítězství nad smrtí. Tak jako On vstal z mrtvých, 

i my, křesťané, doufáme, že s Jeho pomocí jednou také z mrtvých vstaneme. Proto je pro nás 
tato neděle nejslavnějším dnem v roce. 

Chtěli bychom popřát Vám všem, vážení čtenáři našeho Zpravodaje, opravdu krásné 
a požehnané prožití těchto velikých svátků, s perspektivou Života, který smrtí nekončí, nýbrž 
se ve smrti naplňuje. 

Vel i konoční  bohoslužby  2022 

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, rádi bychom Vás o letošních Velikonocích pozvali do 
našeho farního kostela svaté Marie Magdalény na slavnostní bohoslužby, které Vám 
zpříjemní sváteční dny.  

Květná neděle 10. 4.   8.00 hodin mše svatá 
Zelený čtvrtek 14. 4. 18.00 hodin mše svatá 
Velký pátek  15. 4.   
Bílá sobota  16. 4.   
Boží hod velikonoční 17. 4. 8.00 hodin mše svatá 
Pondělí velikonoční   18. 4.  

Vaši kněží P. Vladislav Brokeš, P. Vít Horák a P. Jindřich Plšek 

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 

Po roční odmlce se v letošním roce mohla 
uskutečnit Tříkrálová sbírka tradičním způsobem, 
tj. tři králové mohli navštívit vaše domácnosti 
a popřát vám vše dobré do celého roku 2022. 
V Řetové chodily celkem 4 skupinky, v Řetůvce 
a Přívratu 2 skupinky. 

Děkuji všem, kteří se do průběhu Tříkrálové 
sbírky jakkoliv zapojili a velké poděkování patří 
také vám všem, kteří jste do tříkrálové sbírky 
přispěli - v Řetové 27 493 Kč, v Řetůvce 17 480 Kč 
a v Přívratu 18 852 Kč. 

Celkem se tedy vybralo 63 825 Kč. Ve všech 
obcích byl v letošním roce výtěžek nejvyšší od 
doby konání této sbírky. Na orlickoústecku se 
vybralo celkem ve všech obcích a městech 
3 114 704 Kč do 538 pokladniček. Rozdělení 
Tříkrálové sbírky: 

- 65 % - projekty Oblastní charity UO 
- 15 % - projekty Diecézní charity HK  
- 10 % - humanitární pomoc do zahraničí 
- 5 % - celostátní projekty Charity ČR  
- 5 % - režijní náklady Tříkrálové sbírky 

Miroslav Kada, koordinátor TS 
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Tř í kr ál ová  sbír ka  2022 v  Ř etůvc e  

V sobotu 8. 1. 2022 proběhla v Řetůvce pod záštitou Charity 
ČR Tříkrálová sbírka. 

Letos jsme opět mohli jako tříkráloví koledníci obejít vesnici 
a popřát lidem do nového roku hodně zdraví, pohody, božího 
požehnání a poprosit je o drobný příspěvek do Charitních 
pokladniček. I tento rok se ukázalo, že lidé v Řetůvce mají 
štědrá srdce, protože bylo vykoledováno 17480,- Kč. 

Děkuji všem malým koledníků a panu Jiřímu Novotnému, 
který vedl druhou skupinku Tří králů, že věnovali svůj čas 
dobré věci.      Jana Kroulová 

 
 

P o z v á n k y  

POZVÁNKA NA STŘETNUTÍ DŮCHODCŮ ÚDOLÍ HUSÍHO KRKU 7. 5. 2022 

Jaro je tu, a protože nevíme, co vyvede podzim, co se týče omezení akcí, chtěla bych 
všechny seniory Řetové, Řetůvky i Přívratu pozvat na setkání důchodců údolí Husího krku, 
které se uskuteční v sobotu 7. 5. 2022 od 14 hodin v kinosále v Řetové. Hlavním hostem 
bude bavič Vladimír Hron, a tak věřím, že o zábavu bude postaráno. 

Občerstvení je samozřejmostí. Srdečně zve kulturní komise a Hana Šafářová 

KONCERT V ŘETOVÉ 

Římskokatolická farnost Řetová ve spolupráci s křesťanskou kapelou EFOD vás zve na 
benefiční koncert, který se uskuteční v sobotu 14. května od 18 hod. Můžete se těšit na 
kytaru, klavír i bicí nástroje, které zahrají rytmické písničky a skladby. 

Výtěžek z koncertu bude věnován na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. 

POZVÁNKA NA ZÁJEZD S SDH ŘETOVÁ 

Sbor dobrovolných hasičů Řetová si Vás dovoluje pozvat na zájezd, který se koná 
14. 5. 2022. Letošní rok se pojedeme podívat do malebného dřevěného městečka v Rožnově 
pod Radhoštěm, které skýtá mnoho možností, jak příjemně strávit volný čas.  

Nejprve menší hasičské muzeum a palírnu Jelínek ve Vizovicích, kde půjdeme na exkurzi 
do výroby i stáčírny. Vše si zpříjemníme degustací vybraných jejich produktů.  

Poté přejedeme do Rožnova pod Radhoštěm, kde se pokocháme dřevěným městečkem 
proslaveným mnoha českými pohádkami a poté si vychutnáme pozdní oběd v místní 
restauraci Gibon park, součástí jehož je také zábavný park, kde mohou strávit příjemné chvíle 
děti. 

Všichni jste srdečně zváni, budeme se těšit na Vaši účast. Nevratná záloha na dopravu 400,- 
se platí u p. Gajdošíka Pavla st. nejpozději do 30. 4. 2022. Bližší informace sdělí p. Kazdová 
tel. 737 45 60 99. 
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PŘIJEĎTE POBEJT DO PŘÍVRATU 

Jaro nás s přibývajícími slunečními dny postupně více láká na 
výlety, také na kolo, oblíbený to v Česku výletovací prostředek. 

Běhen dubna před hostincem a prodejnou zprovozníme 
2 nabíjecí stanice pro elektrokola, každá s výstupy: 

2x univerzální, 2x Bosch a 2x Shimano. Kabely budou pro 
hosty zdarma k zapůjčení v hostinci U Coufalů a v prodejně. 

U každé stanice můžete posedět podle libosti a podle počasí - 
u hostince pod krytou pergolou, u prodejny pod lípou. 

A na co si můžete dát, než se kolo nabije?  
Hostinec nabízí pizzu Giovani, pivo Radegast za 

bezkonkurenční cenu a nově také kafíčka: espresso, americano, 
capuccino, latté, flat white i klasického „turka“. 

V prodejně můžete ochutnat uzeniny Sloupenského řeznictví 
a nově také mléčné výrobky Sloupenské mlékárny.  
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 PŘÍVRAT 

9.4.  So 
Šipkový turnaj 
sál U Coufalů od 13 hodin 

30.4.  So 
Pálení čarodějnic  za prodejnou od 17 hodin 
Na malé čarodějnice a čaroděje čeká překvapení čarodějnice Elvíry 

7.5.  So Výlet na kolách SDH 
sraz na návsi v 8 hodin 

7.5.  So 
22. ročník Festivalu Bennewitz 
Koncert smíšeného pěveckého sboru Bendl z České Třebové 
sál u Coufalů od 19 hodin, vstupné dobrovolné 

21.5.  So Okrsková soutěž SDH 
sportovní dráha SDH za statkem u Kubů od 10 h, občerstvení zajištěno 

11.6.  So Myslivecká bašta 
statek U Kubů od 11 hodin 

25.6.  So 
Přívrat cup - soutěž v hasičském sportu pro všechny jakéhokoli věku, 
kteří si chtějí vyzkoušet požární útok na vlastní kůži! 
sportovní dráha SDH za statkem u Kubů od 10 h, občerstvení zajištěno 

 ŘETOVÁ 

30.4.  So Čarodějnice 
na fotbalovém hřišti 

7.5.  So Setkání důchodců 3 obcí 
s hostem Vladimírem Hronem 

8.5.  So Vítání občánků 
14.5.  So Hasičský výlet 

? 
Dětský den na sjezdovce v Přívratu 
bude plakátováno 

4.6.  Ne Turistický pochod - Stolové hory 

25.6.  So 
Memoriál Standy Sedláčka 
turnaj v malé kopané (5+1) v Mandli od 9.30 
přihlášky na tel.: 731487994 

 ŘETŮVKA 

30.4.  So Pálení čarodějnic  - SDH Řetůvka 
28.5.  So Míčový víceboj - Sokol Řetůvka 

25.5.  So Sportovní sedmiboj 
pořádaný sokolem Řetůvka v Řetové 

4.6.  So Dětský den 

18.6.  So Řetůvský pedál 
tradiční akce pro všechny milovníky cyklistiky 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 

V prvním čtvrtletí roku 2022 se v Řetové Šárce Pávkové a Martinu Soukopovi narodila 
dcera Laura. V Řetůvce se Radce a Vlastimilu Mazurovým narodil syn Štěpán a Nikole 
Harudové a Vojtěchu Borovcovi se narodila dcera Auri. 

 

VÝROČÍ 

V prvním čtvrtletí roku 2022 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60 let pan Milan Pávek z Přívratu 
 pan Richard Fišar z Přívratu 
 paní Marcela Záleská z Přívratu 
 pan Milan Musil z Řetové 
 
65 let  paní Ilona Voleská z Přívratu 
 pan Miroslav Tesař z Řetové 
 
70 let paní Alena Polívková z Řetové 
 
75 let paní Jarmila Voleská z Přívratu 
 paní Miroslava Jiroušková z Řetové 
 paní Eva Jansová z Řetové 
 pan Jiří Pilgr z Řetové 

80 let pan Zdeněk Štangler z Přívratu 
81 let paní Zdeňka Štantejská z Řetůvky 
 paní Alena Langrová z Řetůvky 
 pan Jiří Langr z Řetůvky 
 pan Miroslav Ryšavý z Řetůvky 
 pan Oldřich Štantejský z Řetůvky 
 pan Václav Slanina z Řetové 
82 let paní Jaroslava Provazníková z Řetové 
83 let paní Oluše Slavíková z Řetůvky 
84 let paní Zdeňka Venclová z Přívratu 
 paní Jarmila Bauerová z Řetové 
85 let paní Alena Kletečková z Řetůvky 
89 let paní Alenka Pávková z Řetůvky 
91 let paní Oluše Nováková z Řetůvky 
 pan Jindřich Šimek z Řetové 
92 let paní Zdenka Kmoníčková z Přívratu 

  
Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

 

ÚMRTÍ 

Koncem loňského roku nás navždy opustila paní Ludmila Vavřínová z Řetové. 
V prvním čtvrtletí roku 2022 nás navždy opustili paní Bohumila Crhová, paní Ludmila Jansová, 
pan Ladislav Stránský a pan Josef Pávek z Řetové, pan Jiří Formánek z Přívratu, paní Helena 
Bartošová, pan Jan Hudec a pan Miloslav Novák z Řetůvky. 

Čest jejich památce! 
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V našich obcích také proběhly sbírky ošacení, 
spacího vybavení, hygienických potřeb 
a dalšího potřebného materiálu ukrajinským 
uprchlíkům. Obrázky jsou z Přívratu, místní 
SDH materiál odváží do centrálního meziskladu 
v České Třebové. 

Pom oc  ukr aj i nským uprc hl í kům  

Obecní úřad v Řetové s pomocí řetovských obyvatel během několika dní přebudoval 
prostory bývalé školky na ubytovnu pro uprchlíky z Ukrajiny, především pro matky 
s dětmi. 


