
Řetůvka je obec ležící v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Obec leží na
křižovatce silnice třetí třídy z Řetové a silnice druhé třídy z Litomyšle přes Sloupnici do Ústí
nad Orlicí. Z křižovatky odbočuje slepá ulice, patřící obci, která se táhne malebným údolím.
Podél slepé ulice leží stěžejní část osídlení obce. Leží asi 11 km od Litomyšle, 10 km od
České Třebové a 6 km od Ústí nad Orlicí, ke kterému v minulosti po dva roky (1989-1990)
patřila.

Obec se rozkládá v údolí kolem potoka Řetovka s místním názvem" Husí Krk " a plynule
přechází do Hrádoveckého údolí. V blízkém okolí obce se hojně vyskytuje Mlok skvrnitý,
kterého si Řetůvka vložila i do znaku obce. Stráně jsou porostlé bohatou květenou, hnízdí zde
mnoho vodního a zpěvného ptactva.

Obec vznikla v polovině 13. století v souvislosti s kolonizační činností, kterou tehdy v okolí
Ústí nad Orlicí prováděli pro českého krále příslušníci rodu z Drnholce. Poprvé je doložena v
roce 1292, kdy ji král Václav II. postupoval s částí lanšpersko -lanškrounského panství
cisterciáckému klášteru na Zbraslavi.

Obec byla s výjimkou let 1989 - 1990, kdy náležela k městu Ústí nad Orlicí, vždy samostatná.
V roce 1989 byla obec v souladu se strategií rušení malých obcí a jejich připojování k větším
připojena k sousednímu okresnímu městu Ústí nad Orlicí. Po pádu komunistického režimu si
občané zvolili cestu k opětovnému osamostatnění.

Územní plán byl dokončen a schválen dne 11. 04. 2012.

Obec vlastní budovu obecního úřadu, kde jsou v prvním a druhém patře vybudovány 4
nájemní byty.

Na budově obecního úřadu č.p. 53, který byl rekonstruován v roce 2000 bude nutná
rekonstrukce střešní krytiny, z důvodu velmi špatné izolace. V podkrovních bytech se
opakovaně vyskytuje plíseň a na půdu zatéká. Vchod do budovy v budoucnu čeká výměna
starých dřevěných dveří za nové - plastové a nový nátěr fasády.
Před obecním úřadem se povětrnostními vlivy rozpadá chodník a schodiště se zábradlím, kde
je nutná rekonstrukce.
Obecní - kulturní dům č.p. 31 je ve velmi špatném technickém stavu a dle fmančních
možností se opravuje. V současné době je potřeba opravit komín, vybudovat nové vytápění



sálu včetně kotle na tuhá paliva a zrekonstruovat podlahu, vyměnit okna, vymalovat prostory
kulturního sálu a k němu náležící místnosti.
V budově kulturního domu je umístěna obecní knihovna, ve které je občanům k dispozici asi
1200 ks knih nejrůznějších žánrů. Knihovna využívá výměnného fondu s Městskou
knihovnou Ústí nad Orlicí. Příspěvek na nákup nových knih do Městské knihovny v Ústí nad
Orlicí obec každoročně přispívá 15 -Kč na I trvale přihlášeného občana. Dále obec provozuje
místní pohostinství, v téže budově. Prostory je potřeba z důvodů stáří též rekonstruovat.
Nedílnou součástí pohostinství je terasa, která je v letním období velice navštěvovaná a
využívaná. Do budoucna se počítá se zastřešením (pergolou) a vybudováním dětského koutku.
Obec vlastní prodejnu potravin č.p. 80,
která je ve špatném technickém stavu,
zatéká střechou a na obvodových
venkovních zdech je plíseň. Bude nutností
zřídit postupnou rekonstrukci. Doplnit
vybavení, které je zastaralé a nevyhovující,
vyřešit vytápění. Před budovou se rozpadá
přístupový chodník se schodištěm a
dokončit veřejnou zeleň, parkovou
úpravou, kterou se postupně každým rokem
daří vylepšovat z rezerv popř. dotačních
titulů. Z památek je zajímavá kaplička
zasvěcená sv. Václavu. Stavba byla
dokončena v letech 1832. I přes snahu občasné údržby je rekonstrukce kapličky nutná. Špatná
izolace a podloží způsobuje plíseň a praskliny ve vnitřních prostorách. Střecha nemá žlaby ani
svody. Věžička nad zvonicí je ukončena dnes již zkorodovanou kopulí s křížem. Nutností je
vybudování chodníků, osázením zeleně a vybudování sezení pro starší obyvatele. Důležitou
fází je i oprava příjezdové komunikace ke kapličce a na místní hřbitov. V zimních měsících je
z důvodů úzké komunikace špatný přístup ke hřbitovu. Stání pro osobní automobily před
hřbitovem bude nutno opravit, zrekonstruovat drenážování, zhutnit a vyštěrkovat povrch,
který je prorostlý drny aje nevyhovující, hlavně v deštivém období.
Vodovod byl uveden do provozu v letech 1972 - 1978, částečně již v roce 1920. Vlastníkem
a provozovatelem skupinového vodovodu Řetová - Řetůvka je VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.
Skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
Obec není plynofikována a ani nevlastní kanalizaci. V dohledné době obec nepočítá
s realizací ani s jednou z výše uvedených akcí vzWedem k finanční náročnosti.
Podél potoka se táhne páteřní slepá místní komunikace, která je na konci obce zakončena
točnou. Z této komunikace po obou stranách odbočují další místní a účelové komunikace,
které společně tvoří místní infrastrukturu obce směrem západním od křižovatky se státní
silnicí. Veškeré místní i převážná většina účelových komunikací jsou v majetku obce a je
nutností postupně jednotlivé úseky rekonstruovat a zkvalitňovat díky navyšující se dopravě
Cca 50% vyžadují nový povrch nebo obnovu povrchu.
V roce 2010 byla provedena rekonstrukce rozWasu - stávající ústředna byla nahrazena
bezdrátovým systémem, který bude v dohledné době nutno postupně modernizovat - a v roce
2008 prošlo částečnou rekonstrukcí veřejné osvětlení. V budoucnosti osvětlení vyžaduje
zkvalitnění a dořešení slepých a odlehlých úseků v obci. Jedná se především o místa od čp. 17
po čp. 28 a na protější straně od čp. 41 po čp. 98 a na místech, kde se pomalu připravuje
výstavba nových RD.

Rodinné domky lze postavit na obecních pozemcích, které jsou zahrnuty v územním plánu.



Rozpis nákladů a plán realizace oprav 2015 - 2018

Název akce a její popis plán. realizace
2015-2018

náklady v Kč
200 tis.Nájemní byty - údržba a

rekonstrukce
Rekonstrukce střešní krytiny
Komunikace - opravy
Hřiště
Oprava kapličky, hřbitova
příjezdové kom., chodníků
Pro os.automobily u kapličky
Oprava střechy, fasády u obchodu
Doplnění vybavení obchodu
Kulturní dům
Budova tech. vybavení
Nakládání s odpady
Pravidelná péče o zeleň
a veř. prostranství
Zimní údržba
Rozšíření osvětlení
Údržba osvětlení

2015-2018
2015-2020
2015-2018

2015 - 2018

2015 - 2018
2015 - 2020
2015 - 2018
každoročně
každoročně

každoročně
2015 - 2018
každoročně

Požární ochrana:
V obci aktivně pracuje SDB. K dispozici má budovu hasičské zbrojnice,
která je nyní po kolaudaci. Obec prostřednictvím SDH vlastní dvě
vozidla, cisternu Š-706 CAS-32 a Avii A 31 spec. k případným
zásahům. Z tohoto důvodu je potřebná průběžná údržba těchto né příliš
zánovních vozů.
V obci je požární nádrž. Obec bude i nadále dle svých možností
pokrývat požadavky SDH.
Obec bude zajišťovat funkčnost nádrže.
Zásahová jednotka je dle možností obce vybavena všemi nařízenými
prostředky.

Název akce
Požární ochrana každoročně

Plán. realizace
cca 50 tis.

Náklady v Kč

1 mil.
2 mil.

100 tis.

600 tis.

900 tis.
2 mil.

90 tis.
180 tis.
400 tis.

100 tis.
300 tis.
50 tis.

Kulturní život v obci:
Obec se ina dále bude podílet a rozvíjet tradiční kulturní akce, jako jsou například: pálení
čarodějnic, dětský den, vítání občánků, gratulace jubilantům, občanské akce pro seniory
s hudbou a občerstvením, Řetůvský pedál - velká cyklistická akce, hudební odpol. pro
seniory. Organizovány jsou nejrůznější sportovní akce, kulturní zájezdy a soutěže, jako např.
soutěž o fotbalový pohár, soutěž chladnokrevných koní a rovněž i hasiči se zúčastňují různých
soutěží v požárním klání.
Obci Řetůvka, jako jedné z mála obcí v regionu se již podařilo díky Státnímu okresnímu
archivu digitalizovat kroniku obce. K tomu přispívají kronikáři, kteří se pravidelně snaží co
nejvíce zachytit život v obci a zdokumentovat tak co nejvíce pro další naše generace. Obec
spolu s dalšími dvěrni sousedícími obcemi vydává pravidelný informační čtvrtletník.:
Zpravodaj obcí - Řetová, Řetůvka a Přívrat.
Ochrana a obnova krajiny:



Občané jsou zapojeni do tříděného sběru odpadu.
Snažíme se o zlepšení celkového vzhledu obce. Pravidelně jsou udržovány trávníky i areál
dětského hřiště, kde probíhá postupná rekonstrukce a doplnění dětských herních prvků,
oplocení a částečné zastřešení v prostoru určeném pro odpočinek - sezení. Probíhá nová
výsadba okrasných keřů na obecních prostranství. K tomuto účelu obec zaměstnává sezónní
pracovníky na veřejně prospěšné práce a brigádníky.
Obec má ve svém majetku lesy o rozloze 32 ha, o které je potřeba náležitá péče a ochrana.tzn.
průběžná pěstební činnost, těžba při napadení kůrovcem, nebo po větrné kalamitě. Dle lesního
zákona se řídí lesním hospodářským plánem, který určuje veškerou další těžbu a údržbu.
Již od roku 2000 je obec Řetůvka členem Sdružení obcí Orlicko- Třebovsko. Svazek obcí
působí standardně v oblasti péče o zájmy menších obcí prostředníctvím zapojení do programu
obnovy venkova, péče o turistickou architekturu, cykloturistiku, budování nových cyklostezek
v celém regionu. Propaguje celý region na veletrzích a zviditelňuje tak celou destinaci.
Členský příspěvek každoročně na 1 obyv. činí 20,-Kč. Obec se i na dále bude do těchto
programů mikroregionu aktivně zapojovat.

Roční obecní rozpočet se pohybuje kolem 2,5 mil. korun českých. Největší část příjmů obce
tvoří daňové příjmy.

Program obnovy venkova obce Řetůvka na období let 2015 - 2018 je vytvořen tak, aby
odrážel společenské potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro
budoucí generace a ohleduplně přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec. Tento Program
obnovy venkova je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů je
hlavní podminkou získávání finančních prostředků, a to z vlastních i státních zdrojů a v
neposlední řadě i z programů fondů Evropské unie.
Není dokumentem uzavřeným. Může být průběžně doplňován a aktualizován dle potřeb a
finančních možností obce Retůvka. Veškeré zrněny v tomto "Programu" budou projednány
zastupitelstvem obce Řetůvka.

Program obnovy venkova obce Řetůvky na období let: 2015 - 2018 byl schválen
zastupitelstvem obce dne 10.09.2014 pod usnesením číslo: ~.9.. /2014


