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velká voda v Řetůvce 
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PŘÍVRAT VE VÍŘIVÉ DOBĚ 

Ve světle událostí posledních dnů se i v naší vesnici musíme poprat s řadou omezení 
a opatření. Rád bych zde poděkoval všem našim občanům za disciplinovanost a zároveň 
i pochopení a respektování nařízení, které se snažíme prostřednictvím našeho sms informačního 
systému předávat všem obyvatelům. Když už jsme u „obecních esemesek“, musím říct, že tento 
způsob komunikace se v této situaci jednoznačně osvědčil. Dává nám na obecním úřadě 
potřebnou míru flexibility a Vám jistotu, že nepřijdete o žádné sdělení.  

Nečekali jsme jako v Praze a v souvislosti s pandemickým šířením viru jsme vyzvali k nošení 
roušek už v úterý 17. 3. a v této souvislosti bych zde chtěl zároveň ocenit, že naše dobrovolnice 
vyslyšely moji výzvu a už v pondělí 16. 3. nám začaly šít roušky, které jsme byli schopni od 
úterního rána rozdávat v našem obchodě všem, kteří měli zájem. Za to bych chtěl touto cestou 
děvčatům poděkovat a současně zprostředkovat i díky našich spoluobčanů, které jsem 
zaznamenal. Po nařízeném uzavření klíčového obecního zařízení – hospody – se stala naše 
prodejna středobodem Přívratu. Měli jsme obavy z toho, jak budou probíhat dodávky potravin, 
proto jsme ihned navýšili objednávky tak, aby naši obyvatelé pro ně nemuseli do městských 
obchodních řetězců plných lidí. Zde opět musím chválit. Tentokráte dodavatele, kteří se k celé 

situaci postavili statečně a hrdě 
vykrývají všechny naše zvýšené 
požadavky. Provoz obchodu se nám 
daří zajišťovat, a to i přes fakt, že 
jsme se v půli února rozloučili 
s dosavadní paní prodavačkou. Zde 
musím opět ocenit všechny, kteří 
nám pomáhali provoz obchodu 
zajišťovat. Byli a jsme dokonce 
schopni pro naše obyvatele 
zorganizovat donášky nákupů z naší 
prodejny až domů nebo zajištění 
léků. Tak jako pro spoustu 
podnikatelů a firem ani pro nás, jako 
obec se čtyřmi podnikatelskými 

aktivitami, není tato doba jednoduchá. Z nařízení vlády máme, jak jsem již zmínil, zavřenou 
hospodu a k tomu navíc nemůžeme provozovat ani Statek U Kubů. V obou provozech každým 
dnem načítáme další a další ztráty. Situace je složitá, zatím vůbec nikdo neřeší, jestli se bude 
i obcím ohledně zastavených podnikatelských aktivit pomáhat.  Situaci ale zvládneme – obec je 
v dobré kondici, prostě ji musíme zvládnout. Stejně jako Vy všichni ostatní zvládáte současnou, 
tak trochu divnou dobu. Díky, že dodržujete nařízená opatření, děkuji za Vaši vzájemnou 
solidaritu.  #spolutozvladneme 

Přeji Vám všem pevné zdraví. Nic víc, nic míň…. Jan Stránský, starosta obce Přívrat 
 

Při jm em e vedoucí  pr odejny  sm íšeného zboží  
v  Př ívr atu  

práce na plný úvazek 
info na telefonu 604 297 672 nebo 732 879 404 

  



ZPRAVODAJ   I  /  2020 

 - 3 -  

INFORMACE K ZÁMĚRU ZAKOUPENÍ SKLADOVACÍ HALY ZD SLOUPNICE 

Obec Řetůvka se již delší dobu potýká s problémem odpovídajícího zázemí pro obecní 
zaměstnance, umožňujícího výkon různých činností i v nepřízni počasí. Řadu věcí si dokážeme 
udělat sami, když bude kde. Chceme řešit i problémy související s řádnou funkcí odpadového 
hospodářství. Sběrné místo na točně, na soukromém pozemku, který nepatří obci, je zcela 
nedostačující. Nesplňuje požadavky, které po nás bude vyžadovat nový zákon o odpadech. 

Naskytla se nám příležitost, jak se k těmto otevřeným otázkám postavit. Zakoupením 
skladovací haly získáme dostatečné prostory, vlastní pozemek s možností přístupu mimo 
centrum obce. Naskýtá se i příležitost získat dotaci na úpravu prostor, a to hned z několika 
dotačních titulů (Sběrné dvory, Brownfieldy, Zvýšení podílu materiálového a energetického 
využití odpadů). Pokud 
žádnou dotaci nezískáme, 
můžeme prostory upravovat 
postupně, podle 
finančních možností 
obce. 

Přiblížení našich 
představ ukazuje 
následující 
obrázek. 

 
 
Ing. Pavel Bělovský, starosta 
 

NOVÉ KOVANÉ MŘÍŽE NA KAPLI ČCE V ŘETŮVCE 

Naše obec se může pochlubit novými mřížemi u kapličky. 
Z oslovených kovářů měl o zakázku opravdový zájem pan Fajt 
z Dolního Újezdu. Vytvořil několik návrhů, a po dlouhé debatě 
jsme se dohodli na zhotovení. Vzhledem k členitým dveřím 
a vnitřnímu interiéru jsou mříže na první pohled skromně 
kované, detail propojení tvoří symbolicky kalich a hřeb. Na 
oblouku se překrývá kříž, který při otevření bude na obou 
zdech. Mříže ladí se zavřenými dveřmi. Otevřením kaple 
v letních měsících umožníme dobré ovětrávání interiéru 
a lidem zastavit se, nechat odpočinout svoji mysl a načerpat 
pozitivní energii.  

PODĚKOVÁNÍ  

Rádi bychom touto cestou poděkovali zastupitelům obce Řetůvka a všem kamarádům 
a známým, za podporu, kterou nám i našim dětem projevili a projevují v této pro nás nelehké 
době.        Zdeněk a Markéta Štantejští z Řetůvky 
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Z á k l a d n í  š k o l a  

Zprávič ky  ze škol y i  škol ky  

Ukončení 1. pololetí 
Celá škola si vyjela na výlet do Ústí nad Orlicí do Roškotova divadla. V divadle nás čekal 

koncert pohádkových písniček – klavír, bubny, kytara. A po koncertu jsme šli na bowling. 
Rozdělili jsme se do skupinek po osmi. Po bowlingu jsme jeli autobusem do školy, umýt ruce 
a na oběd. K obědu byla sýrová pizza – mňam.     Rozálie Šimková 

Sběr  papíru  

Naše škola pořádala pravidelně jarní sběr papíru. Bohužel jsme nuceni od této tradiční akce 
ustoupit. Situace je taková, že ve sběrnách vykupují pouze vytříděný novinový papír, kterého 
jako škola příliš nevyprodukujeme. Za ostatní  - netříděný papír a karton -  bychom nejenže 
nedostali žádné finance, ale ještě bychom museli za uložení platit. Proto přistoupíme k tomu, že 
i nadále odpad budeme třídit, ale odneseme ho přímo na sběrová místa v obci. Všem, kteří se 
v předchozích letech akce zúčastnili, tímto ještě jednou děkujeme. 

YouTubering ,  K am ar ádi  onl ine  

V únoru se všichni naši žáci zúčastnili preventivního programu na téma YouTube a nebezpečí 
internetu. Během besed s odborníkem žáci byli poučeni o nebezpečích spojených s používáním 
sociálních sítí a internetu. Vše bylo dětem řečeno srozumitelně a s návazností na reálné situace. 
Děti pochopily, čeho by se měly vyvarovat. V příštím školním roce bychom chtěli na toto téma 
navázat a připravit další preventivní akci. 

Kar neval ovo -  masopustní  dopoledne  v  MŠ 

Ve středu 26. února jsme se již od rána s dětmi scházeli v místním kinosále, kde na nás čekalo 
dopoledne plné masek a zábavy. K dětem se přidali i babičky, dědečkové a tety s těmi 
nejmladšími kamarády, kteří ještě do školky nedochází. Pro děti bylo připraveno pohoštění 
s masopustními koláčky a hry, které dětem přibližovaly tradici masopustu. Karneval jsme 
zakončili pohřbíváním basy a s dětmi jsme se tak rozloučili s obdobím slavností a zábav. 
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Návštěva tr uhl árny  a i nstal ac e ptač íc h  budek 

V únoru jsme se s dětmi z naší MŠ vydali do místní truhlárny v Řetové zjistit, co vše truhláři 
dělají a jaké stroje k práci potřebují. Děti si mohly vyzkoušet zatloukání hřebíků a pomáhat 
panu truhláři s výrobou dvou ptačích budek. Druhý den jsme budky instalovali na stromy na 
zahradě 
školky. 

 

Tímto také 
chceme 
poděkovat 
tatínkovi, 
který nám 
umožnil 
podívat se 
do truhlárny 
a umožnit 
dětem nezapomenutelný zážitek. 

 

ZÁPIS DO MATE ŘSKÉ ŠKOLY V ŘETOVÉ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Zápis proběhne ve čtvrtek 7. května 2020 od 15:00 do 17:00 hod v budově MŠ 

K zápisu je potřeba:   
• občanský průkaz zákonného zástupce 
• rodný list dítěte 
• vyplněnou žádost o přijetí dít ěte, která musí být potvrzena od lékaře 

 
 
 
 
 
 

Žádost o přijetí je třeba si předem osobně vyzvednout v MŠ od 20. 4. 2020 do 4.5. 2020. 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V PŘÍVRATU 

V sobotu 8. února jsme vítali do obce Holínku. Celým 
jménem Mariána Holínku. Do reprezentační síně 
obecního úřadu sebou přivedl rodiče Vendulu a Michala, 
všichni tři s holínkou na triku. Následovala početná 
rodina v čele s dědou, strýci, tetkami... Marián si vyslechl 
procítěnou recitaci přívratských školáků a vyjádřil jí 
spokojenost. Vřelými slovy ho starosta přivítal v Přívratu 
a předal Mariánovi vzácné dary. Po fotografování ve 
slavnostně nazdobené obecní kolébce následovalo veselí, 
na jaké při úředních aktech dlouho nepamatujeme. Pobyli 
jsme, popovídali, jak se patří, načež se procesí vydalo domů na statek pokračovat.  -vk- 
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Celá země nyní žije koronavirem. Zemědělci jsou součástí kritické infrastruktury, nemohou 

svou činnost přerušit, musí zajistit provoz za všech okolností. Stejně tak je tomu i v našem 
podniku. Přijali jsme nutná opatření, která průběžně upravujeme podle aktuální situace. V době 
psaní tohoto článku fungují všechny naše provozy včetně řeznictví a jeho prodejen. 

Jarní práce v našem podniku začaly. Linka aplikace kejdy a digestátu, v čele s naším 
Xerionem, poprvé vyjela 17. února a zbylé polní práce se rozjely 9. března 2020. V přiložené 
tabulce je rozsah jarního setí dle plodin 

osevní postup/ha Sloupnice Řetovsko Němčice  celkem ZDS 

ječmen jarní 214,24 100,82 132,02 447,07 

senážní hrách 70,57 59,52 110,53 240,62 

cukrovka 64,94     64,94 

kukuřice 178,75 59,61 205,12 443,48 

podsevy 70,57 59,52 110,53 240,62 

brambory 54,81     54,81 

Dokončili jsme koncept projektu správy 
krajiny pro letošní rok. Různě provázaná 
témata spojená se zemědělskou výrobou 
jsme shrnuli do těchto nejdůležitějších 
oblastí: 

1. Kvalita a eroze půdy  
2. Hospodaření s vodou v půdě a krajině 
3. Zatížení půdy a vody hnojivy 

a prostředky na ochranu rostlin 
4. Biodiverzita a péče o krajinu 

Jednotlivé body jsme naplnili konkrétními 
opatřeními, zásadami, nebo závazky, které 
rádi každému našemu členovi, vlastníkovi nebo i sousedovi našich pozemků vysvětlíme 
v potřebných souvislostech. 

Náš podnik se v rámci trvale udržitelného rozvoje snaží zajistit pravidelné udržování krajiny 
tak, aby nedocházelo k poklesu druhové rozmanitosti (biodiverzity), degradaci stanovišť 
a nadměrnému využívání půdy, a to i nad rámec legislativních povinností. 

Projekt správy krajiny budeme každoročně aktualizovat. 
Dne 6. března 2020 se ve sloupenské sokolovně uskutečnila výroční členská schůze našeho 

družstva. Potěšila nás vysoká účast 285 členů, zaměstnanců a také hostů, mimo jiné i senátora 
Michala Kortyše a starostů obcí z katastrů, kde ZD hospodaří. Na programu bylo projednání 
zprávy představenstva o činnosti za rok 2019 a plánu na rok 2020, schválení usnesení z členské 
schůze, diskuse a zodpovězení dotazů. Loňský rok celkově můžeme hodnotit jako jeden z těch 
lepších. Pro účastníky schůze byl připraven oběd a jako pozornost obdrželi poukázku k nákupu 
výrobků Řeznictví Sloupnice a slevový kupon na práce našeho pneuservisu.  
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• Na Mléčné farmě ŘETOVÁ jsme dosáhli plného stavu dojnic, tj. 306 kusů. 
• Předali jsme Integrované škole technické ve Vysokém Mýtě nový traktor STEYR 4055 

Compact upravený pro provoz autoškoly. 
• Naši flotilu strojů v pátek 6. března rozšířil kloubový nakladač DIECI AgriPivot T60, 

s jehož nasazením počítáme do nového provozu Mléčné Farmy Dolní Sloupnice. 
• Pokračuje rekonstrukce mléčné farmy Dolní Sloupnice, první stáj by měla být 

kolaudována 9. dubna 2020. 
• Na středisku Mechanizace byly předány k užívání nové sprchy pro zaměstnance. 
• Řešíme umístění karavanů pro letošní rok. 
• Připravujeme se na uzavírku silnice č. 358 mezi Litomyšlí a Českou Třebovou od 1.4.do 

30.11. 2020. 
• Víte, že: v našem podniku díky rozsáhlé živočišné výrobě dodáváme do půdy 8 x více 

organické hmoty než je průměr ČR? 

Ing. Jaroslav Vaňous, předseda ZD 
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               Rozpočty obcí na rok 2020 
 Řetová P řívrat Řetůvka 

Příjmy (v K č)    

Daňové příjmy  10 886 000 5 073 389 4 116 000 
Dotace ze st. rozpočtu 1 227 000  68 100 
Bankovní úroky 1 000 1 200  
Ostatní poplatky (za psy, správní...) 21 500 6 650  
Nájemné 31 200 87 500  
Transfer z rozpočt. účtů  450 000  
Prodej majetku, pozemků 20 000   
Poplatky za odpady, místní poplatky 414 000 194 000 144 000 
Ostatní příjmy 162 200 941 700 52 300 
Výtěžek z loterií 30 000 19 540  
Příjmy celkem 12 792 900 6 773 979 4 380 400 

Financování  

Přebytek z minulých let   499 000 
Splátky úvěrů   81 000 
Výdaje (v K č)    

Lesní hospodářství 30 000 146 000  
Vnitřní obchod 75 000 613 100  
Údržba komunikací 985 000 880 000 611 500 
Vodní hospodářství  10 000  
Kultura, knihovna 377 000 441 000 220 600 
Tělovýchova a zájmová činnost, hřiště 480 000 57 000  20 000 
Bytové a nebytové hospodářství 192 000 387 879 595 000 
Veřejné osvětlení, rozhlas, pohřebnictví 180 000 87 000 790 730 
Komunální služby, sběrný dvůr, bydlení 1 300 000 2 190 000 305 000 
Hospoda, cestovní ruch 25 000   
Životní prostředí (odpady, zeleň) 610 000 25 000 1 093 500 
Požární ochrana 70 000 140 000 40 500 
Zastupitelé 860 000 410 000 364 200 
Veřejná správa 6 578 900 1 200 000 723 000 
Škola 800 000   
Krizové řízení 20 000  10 000 
Sociální péče, občanské záležitosti 40 000   38 000 
Kapitálové výdaje  13 000  
Finanční operace, DPH 110 000 174 000 59 000 
Úroky z úvěrů 60 000   
Ostatní neinvestiční dotace   8 370 
Výdaje celkem 12 792 900 6 773 979 4 879 400 
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PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2020 

Letošní Tříkrálová sbírka je za námi. V téměř jarním počasí se koledníkům pěkně koledovalo. 
Celkem se ve všech našich obcích vybralo 58 244 Kč, z toho v Řetové 24 970 Kč, v Řetůvce 
16 431 Kč a v Přívratu 16 843 Kč. Rádi bychom poděkovali Vám všem, kdo jste přijali 
tříkrálové koledníky a přispěli do kasiček. Poděkovaní patří vedoucím skupinek a králům za 
jejich ochotu navštívit stavení a domácnosti v našich obcích a také všem, kteří se podíleli na 
počítání pokladniček. 

V celé republice vhodili do téměř 25 000 pokladniček dárci mince a bankovky v celkové výši 
130 336 113 Kč, dalších 922 151 Kč přišlo prostřednictvím dárcovských SMS v průběhu 
přenosu Tříkrálového koncertu 5. ledna na ČT1. Na sbírce se podílelo 75 tisíc dobrovolníků. 

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

Projekty  Obl astní  c har ity Ústí  nad  Orl ic í  

• Centrum pod střechou - úprava okolí budovy, mateřské 
centrum - 85 000 Kč 
• Přímá pomoc lidem v nouzi - 50 000 Kč 
• Charitní pečovatelské služby - provozní náklady, energie, 
materiál, mzdy - 430 000 Kč 
• Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů 100 000 Kč 
• Mimořádné situace - krytí nákladů po povodních, požárech 
apod. - 45 000 Kč 
• Domácí hospicová péče - nákup os. automobilu - 150 000 Kč 
• Rodinné centrum Kopretina - nákup materiálu, doprava, 
příměstské tábory - 20 000 Kč 
• Sociální sprcha - provozní náklady, energie, nákup 
materiálu, mzdy - 30 000 Kč 

• Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - nákup os. automobilu - 200 000 Kč 
• Sociálně-terapeutické dílny Miriam - nákup materiálu, vybavení, mzdy - 15 000 Kč 
• Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší - provoz, 
energie, mzdy - 50 000 Kč 
• Centrum pod střechou - provoz, energie, materiál, lektorné, 
mzdy - 150 000 Kč 
• Sociální rehabilitace - provoz, energie, materiál, mzdy - 
100 000 Kč 

• Projekty v Indii: kvalifikační kurzy a dětské večerní 
vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných 
školáků a vysokoškoláků v oblasti Belgaum - 75 000 Kč 

V letošním roce se vykoledovalo o něco více peněz než 
vloni, především zásluhou občanů Řetůvky. Ještě jednou 
děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli a pomáháte tak těm, 
kteří Vaši pomoc potřebují nejvíce.    Miroslav Kada, Jana Kroulová 
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K u l t u r a  

SOUSEDSKÝ PLES V ŘETŮVCE 

Jednou z priorit zastupitelů obce Řetůvka je 
podpora kulturního života v obci. Důležité je, aby 
měli naši občané hodně příležitostí se sejít, a proto 
jsme se rozhodli zavést novou tradici pořádání 
„Sousedských plesů“. 

První se konal 29.2. O dobrou muziku se postarala 
skupina Smart Band. Zahrála skvěle plesové 
skladby i modernější repertoár. Na akci se sešlo více 
než 100 spoluobčanů z Řetůvky a blízkých obcí. 
Tombola byla bohatá a lístky se prodaly tak rychle, 

že se na všechny ani 
nedostalo. Z toho si 
vezmeme ponaučení 
a příště jich bude určitě více. 

Chtěl bych poděkovat všem, co se podíleli na přípravě plesu 
nebo darovali hodnotné ceny do tomboly. Velký dík patří 
provozovatelce naší hospůdky Ladě Štantejské, která zajišťovala 
obsluhu hostů.      Pavel Bělovský ml. 

ADVENTNÍ KONCERT V KAPLI SVATÉHO VÁCLAVA V ŘETŮVCE 

Po delší odmlce jsme vánoční svátky zahájili 
opět adventním koncertem, tentokrát v kapli 
Svatého Václava. Prožili jsme krásný kulturní 
podvečer v netradiční režii bratrů Standy 
a Honzy Hnykových. Hudební produkce 
Marušky Hnykové a jejích kamarádů vtiskla 
večeru vskutku vánoční atmosféru. No, a když 
nám přálo počasí a velmi chutnal punč, který 
navařila Věra Zemanová, nevadilo nikomu ani 
to, že nás stálo víc před kaplí a slyšeli jsme 
dosti sporadicky (chybělo totiž zvučení). Co 

naplat, bylo to po delší době opět poprvé, stovku návštěvníků nikdo nečekal a příště se určitě 
polepšíme. Sourozenci Hnykovi, moc Vám děkujeme!  Ing. Pavel Bělovský, starosta 

SETKÁNÍ JUBILANT Ů V ŘETŮVCE 

Ve středu 19. února se již po několikáté uskutečnilo společné setkání jubilantů a jejich 
sousedů v zasedací místnosti obecního úřadu. Všechny přítomné přivítal starosta obce, 
oslavencům předal květiny a drobné dárky. Celým podvečerem provázel hrou na heligonku pan 
Bencz, který se stal již nedílnou součástí oslav. Patří mu za to náš dík. Někteří se nemohli ze 
zdravotních důvodů zúčastnit. Pan starosta je navštívil osobně. 

Ještě jednou přejeme hlavně pevné zdraví, to bude v současné době důležité, a těšíme se na 
další společně strávené odpoledne, které připravujeme na květen.  Lenka Vítková 
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MYSLIVECKÝ PLES V  ŘETOVÉ 

Vážení příznivci Mysliveckého spolku Lípovec Řetůvka. Druhou lednovou sobotu 11. ledna 
proběhl v řetovském kinosále již čtrnáctý ročník našeho mysliveckého plesu. Letos to bylo 
opravdu velmi brzy po Vánocích, ale i přes tento termín bylo opět vyprodáno. Tak jako 
každoročně byl možný prodej zvěřinových pokrmů v odpoledních hodinách do kastrůlků 
a samozřejmě večer i pro naše hosty. Doufám, že si i letos z jídelníčku vybral snad každý. 

Pro naše tanečnice a tanečníky zahrálo všem známé hudební těleso Jari-Kurri-Band ze Dvora 
Králové. Na půlnoc byla připravena tombola složená převážně ze zvěřiny. A na koho se usmálo 
štěstí a komu síly stačily, odnesl si cenu nad ránem domů. 

Chtěl bych tímto poděkovat sponzorům, bez kterých by tato akce neproběhla, našim hostům, 
členům a obci Řetová za podporu. Děkujeme.  

 Luboš Voleský ml., předseda spolku 

HASIČSKÝ BÁL V PŘÍVRATU 

Hasičský ples jsme letos už nemuseli ani 
plakátovat. V předprodeji se prodalo 150 
vstupenek, což je pro náš sál ideální obsazenost. 
Na plakáty přišlo ještě 10 lidí, takže absolutní 
spokojenost s účastí. 8. únor byl termín pořádání 
hasičského bálu, na kterém hrála kapela Fishband, 
a nutno podotknout, že výborně. 

Na našem bále jsou všichni přivítáni aperitivem 
a jenom vítací výbor ví, jaká je to řehole. I letos 
jsme nastudovali vlastní předtančení. Bohatá 
tombola s televizí jako hlavní výhrou je samozřejmostí. 

Byla to opravdu pohodová parádní akce, a já chci poděkovat všem, kteří se podíleli na 
organizaci, všem, kteří byli na plese služebně a hlavně vám, sponzorům. 

Petr Štangler, starosta SDH  

TURNAJ V PRŠÍ 

Letos se turnaj v Prší pro ženy a dívky 
konal již 14. února. Na sále hospody 
U Coufalů se sešlo 32 hráček z Přívratu 
a okolí. Kromě karet pro ně bylo 
přichystáno malé občerstvení a společně 
jsme si užily pohodové dámské odpoledne 
a večer.  

Letošní ročník vyhrála Jaroslava Záleská 
z Řetové, ale malou pozornost a Čestné 
uznání si odnesla každá. A my se těšíme, že 
i příští rok se uskuteční další ročník turnaje. 

Eva Podhajská 
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DĚTSKÝ KARNEVAL S ALDOU A FILDOU 

Nedělní deštivé odpoledne 23. února 
patřilo dětem a jejich rodičům, a že se 
jich v Přívratu na sále U Coufalů sešlo. 
Celé odpoledne nás bavili klauni Alda 
a Filda, kteří si připravili soutěže, 
kouzla, minidiskotéku s bublinkami 
a na závěr nechybělo ani dětmi 
oblíbené modelování balonků. Na sále 
si zařádili různí superhrdinové, víly, 
princezny, příšery, pohádkové bytosti 
a další maskované i nemaskované děti. 

-pn- 

HUDLÁNÍ V PŘÍVRATSKÉM HOSTINCI U COUFALŮ 

Sobotu v polovině února jsme s Pavlínou vybrali jako vhodnou pro další hudlání. 
Po náročnějším večeru u cimbálu na začátku listopadu minulého roku jsme se domluvili na té 
nejjednodušší variantě, a to pozvat Jirku Hurycha a další muzikanty z okolí. 

Tohle bývá jednoduché organizačně, ale dobrodružné v tom, že nikdy nevím, kdo všechno za 
muzikanty nakonec dorazí. Já udělám to 
základní, tedy domluvím hlavní 
spoluhráče, abych měl jistotu, že 
nebudu celý večer tahat muziku jen na 
své zednické varhany, držky, kolchoz či 
jak se ještě harmonice říká (když 
pominu oficiální termín akordeon). 
Jenže pak vstoupí do hry sociální síť 
zvaná facebook, která díky širokým 
aktivitám zejména Jirky Hurycha 
informaci o hraní v HUC rozšíří bůhví 
kam. A pak se sjedou krom mých 
obvyklých spoluhráčů i jiní další 
s různými nástroji, se kterými se 
seznamuju až tady v hospodě a pak se to 
ladí do souhry a je to vždy jiné. 

Takže i v únoru to bylo své a v podstatě povedené.      Vítek Moštěk 

VZPOMÍNKA NA MICHALA TUČNÉHO 

7. března pořádal SDH Přívrat vzpomínku na legendu české country music Michala Tučného. 
Vyučený prodavač se narodil 11. ledna 1947 a zemřel 10. března 1995. 

Na sále se sešlo 140 jeho příznivců, kterým k poslechu, ale samozřejmě i k tanci hrála kapela 
Makadam. Děkuji všem, kteří jste se postarali o organizaci, ale i vám, kteří jste sloužili 
u pokladny a na baru.       Petr Štangler, starosta SDH 
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S p o r t  

FK  BECHEROVKA PŘÍVRAT HLÁSÍ  

Mem ori ál  Honzy  Deml a  

Na tradiční předsilvestrovský turnaj Kopanec v České Třebové jsme 
nastoupili v silné sestavě. 
Není divu, hráči Áčka nám 
postupně stárnou, a tak již 
splňují věkový limit 30+ 

pro tento turnaj. Nastoupili jsme v sestavě 
Tomáš Abt, Ondra Rufer, brankář Marián 
Hejl, Filip Abt, Zdeněk Vaňous, Jarda 
Macko, Ondra Hurt a Honza Štěpán. 
V základní skupině se hrálo každý 
s každým. V ní jsme porazili všechny naše 
soupeře: Semanín, Bohemku, Červenku 
a Kameník. Ve finále jsme se opět utkali 
s druhým Semanínem. Po remízové bitvě 
při nás stálo štěstí v penaltovém rozstřelu, 
a turnaj jsme prostě vyhráli! 

Becher ovka na  šťastném  mí stě  

Do letošní sezóny krajského přeboru se přihlásilo stejně jako vloni 11 družstev, když Zanzibar 
Lanškroun postoupil do divize a z ní sestoupil tým AC Hlinsko. Vstup do soutěže se vydařil. Po 
třetím turnaji dokonce vládla euforie, to jsme dokonce vévodili tabulce. Ale každá pohádka 
jednou končí, přišel nový rok a začala zimní příprava velkého fotbalu, která nám malinko 
termínově kolidovala s našimi turnaji. Ne vždy jsme se sešli v optimální sestavě, a výsledky 
první poloviny soutěže nepotvrdili, no, co už. Pokud necháme mluvit čísla, tak oproti loňské 
sezóně jsme vstřelili o 9 gólů méně, nasbírali o 4 body méně a meziročně klesli o 1 příčku. 

 

koneč ná tabul ka  kr ajského př ebor u  futsal u  2019/2020 

 1. S.U.D. Sv ětlá n/S 20 16 2 2 127: 51 50 
 2. AC Hlinsko   20 16 1 3 123: 37 49 
 3. Hattrick Svratka  20 14 1 5 101: 55 43 
 4. Boca Chot ěboř "B" 20 10 6 4  82: 56 36 
 5. Sokol Prosetín  20 10 2 8 102: 83 32 
 6. Benfica Hlinsko  20 9 3 8  74: 60 30 
 7. Becherovka P řívrat 20 8 3 9  67: 66 27 
 8. Pašáci Jeníšovice 20 6 2 12  71:104 20 
 9. FC RIO Žamberk  20 6 1 13  66: 93 19 
10. OK Interier Pce  20 3 3 14  59:106 12 
11. Nebelvír Chrudim  20 0 0 20  26:187  0 
 

Děkujeme fandům, sponzorům, soupeřům a vůbec všem, kteří nás jakkoli podporují. 
Sportu zdar, futsalu zvlášť! Petr Vaňous, náčelník klubu 
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ZIMNÍ PŘÍPRAVA FOTBALIST Ů 

Oddíl mužů je po podzimní části na slušném šestém místě. Zimní příprava 
začala 27. ledna dvakrát týdně pondělním tréninkem v místní tělocvičně a ve 
čtvrtek na hřišti s umělým povrchem v Ústí nad Orlicí.  

První polovinu zimní přípravy jsme završili zápasem v Ústí proti místnímu 
dorostu. Utkání jsme nezvládli nejen výsledkově, ale hlavně po herní stránce 
a prohráli 0:1. Nedá se říct, že by hráči zápas odflákli, ale zápal a chuť do hry rozhodně 

chyběly.  
V pátek 6. března jsme odjeli na herní soustředění 

do biatlonového střediska v Letohradu, tentokrát 
v počtu 16 hráčů, dvou trenérů a dvou výborných 
kuchařů. V rámci něho jsme odehráli zápas s týmem 
Jablonného nad Orlicí. Prvních dvacet minut jsme 
soupeře přehrávali, pak se ale soupeř ze dvou 
ojedinělých rychlých protiútoků dostal do 
dvoubrankového vedení, a od této chvíle jsme již 
hráli „druhé housle“, a po přestřelce prohráli 2:6. 
Úplně špatnou hru jsme nepředvedli, ale hosté hráli 
opravdu moc dobře. Malá omluva na adresu našich 

hráčů, kteří měli v nohách dva velmi výživné tréninky. 
Chtěli bychom poděkovat za obětavou práci v kuchyni šéfkuchaři Jiřímu Kubištovi a jeho 

pomocníkovi Pavlu Hladilovi, kteří nám po celou dobu svými soustředění dobrotami udržovali 
dobrou náladu a fyzickou kondici. Jejich nelehké práce si opravdu moc a moc vážíme! 

Prác e  s  mládeží  

Starší přípravka hraje okresní přebor formou turnajů. V této kategorii máme výbornou partu 
mladých chlapců, kteří nám dělají samou radost. Většinu zápasů soupeře přehrávají a za celý 
podzim prohráli pouze jediný zápas 
a jedenkrát remizovali. V zimním období 
se tým zúčastnil tří halových turnajů, kde 
hrály týmy převážně z krajské soutěže 
(Ústí n/O, Č. Třebová, Libchavy, Solnice, 
Rychnov n/K atd.). Za zmínku stojí jednou 
druhé a dvakrát třetí místo. Těchto 
úspěchů si všimli na Okresním fotbalovém 
svazu a hned tři naši hráči byli vybráni do 
okresního fotbalového výběru. 

Starší žáci hrají taktéž okresní přebor, kterého se účastní pouze pět týmů, ale tím se 
samozřejmě nesnižují jejich výkony. Po podzimu je náš tým na pěkném druhém místě, když 
z osmi zápasů jen dvakrát prohrál a na první místo ztrácí jediný bod. 

Oba týmy měly krátkou přestávku přes vánoční svátky a v polovině ledna již začali znovu 
trénovat dvakrát týdně v řetovské tělocvičně. Jako odměnu za výbornou reprezentaci našeho 
oddílu jim všem pořídíme jednotné teplákové soupravy. Sponzorům, kteří se na novém 
vybavení podíleli, velmi děkujeme, zvláště Obecnímu úřadu v Řetové, od kterého se nám 
dostává pomoci a podpory ve všech věkových kategoriích. 
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Avšak máme i jedno bolavé místo. Měli bychom možnost založit nový tým dětí kolem pěti let 

- tzv. bambíny. Bohužel nám chybí dostatečně zapálení jedinci, kteří by se zhostili jejich 
trénování. I když skoro všichni muži v údolí Husího krku prošli fotbalovým oddílem, tak 
málokdo z nich se, po skončení své hráčské kariéry, chce věnovat jakékoliv činnosti ve 
fotbalovém oddílu, kdoví proč? 

 

Jarní část soutěží se měla rozběhnout 21. 3., ale všechny sportovní akce jsou díky epidemii 
koronaviru pozastaveny. 

V sobotu 20. 6. od 9.30 pořádáme Memoriál Standy Sedláčka - turnaj v malé kopané (5+1) 
Jiří Stránský, předseda fotbalového oddílu 

ŘETOVŠTÍ LYŽAŘI VYRAZILI  

Letošní zimu si budeme všichni 
pamatovat asi dlouho. Prakticky jsme 
sníh v naší obci téměř neviděli a obecní 
multikára pluh potřebovala maximálně 
3 dny. A tak jsme měli z lyžařského 
výletu trošku obavy a sledovali jsme 
sněhové zpravodajství každý den. Po 
zvážení jsme na poslední chvíli 
rozhodli jet do plánované destinace 
v Jizerských horách. Volba byla určitě 
šťasná. Vzhledem k tomu, že cesta 
byla dlouhá, vyráželo se tentokráte již 
v 6 hodin ráno. Odměnou za dalekou 
cestu byla pro všechny čerstvá sněhová nadílka.  

Sjezdaři a pěší vystoupili v Albrechticích v Jizerských horách. Lyžařské svahy na 
Tanvaldském Špičáku byly dobře upravené, k našemu podivu ani nebyly fronty na vlecích, 
a tak sjezdaři si krásně zalyžovali. Běžkaři vyrazili dále do Josefova Dolu, kde nás autobus 
vysadil poblíž vlakového nádraží a pěšky jsme vyšli na začátek Jizerské magistrály - vzorně 
upravených běžeckých stop. Skupina se rozdělila na 2 části. Umírnění pohodáři jeli přes Knajpu 
na Smědavu a z ní na Protrženou přehradu a přes Mariánskou Horu do Albrechtic asi 25 km 
dlouhou tůru. Měli jsme tak dostatek času na ocenění přívětivosti místních chat a bufetů. Sice 
výhledy vzhledem k občasné mlze a drobnému sněžení nebyly, ale zato krajina byla pohádkově 
bílá. Jen ptáci už začínali přivolávat jaro, což se vzhledem k nové sněhové nadílce zdálo 
nepatřičné. 

Kdo chtěl trhat rekordy, zařadil do navštívených míst ještě Jezerku, potom už na návštěvu 
občerstvoven mnoho času nezbývalo. Ale i tak přicházeli k autobusu sic patřičně unaveni, ale 
spokojeni. Nakonec i pěší si našli v okolí Albrechtic v Jiřetíně pod Bukovkou Muzeum výroby 
dřevěných hraček a zavzpomínali si na dětská léta, protože s některými si určitě v mládí hráli 
mnozí z nás. 

U autobusu už na všechny čekalo jaro, čerstvá nadílka sněhu z asfaltových cest už byla 
minulostí a my se vraceli domů do jara. Někteří ještě pro zhodnocení akce cestou domů zavítali 
do hospůdky, kde jsme se podělili o zážitky a vyhodnotili výlet jako obzvláště vydařený. 
Děkujeme tímto hlavnímu organizátorovi – Mirkovi Provazníkovi za vzorně připravený výlet. 

p.s.  A příště ostatní neváhejte!       Hana Šafářová 
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56. HRY BEZ KATASTRU A 2. MEMORIÁL PETRA BOHUNKA  

Vážení čtenáři, dnes bychom Vám rádi zprostředkovali konání 56. her bez katastru, které se 
konaly 22. února na Mandlu. 

Myšlenkou hry znovu pořádat, jsme se zabývali již delší dobu. Herně se nám opravdu dařilo, 
ale brzdilo nás místo, finance a naše vzdálená bydliště. Na loňských zimních hrách v Budislavi 
jsme se již po třetí úspěšné disciplíně začali domlouvat, zda pořádání zimních her zvládneme. 
Ve hře byla tři místa konání – v areálu Penzionu Mandl, fotbalové hřiště nebo víceúčelové 
hřiště v Řetové. Martin si několikrát zavolal a nakonec, i díky naší vítězné euforii, jsme 
pořádání dalších her přijali. Naším velkým překvapením byl dárek od týmu z Makova. Obdrželi 
jsme poukázku na živého čuníka. A v tu ránu jsme měli i téma her – zabíjačka. 

Na I. ročníku Memoriálu Petra Bohunka jsme stanovili termín, od Generálního štábu her 
vyzvěděli důležité informace a rady, a rozdělili si první úkoly. Další schůzku jsme měli na 
letních hrách ve Vysokém Mýtě, kde jsme zúčastněným týmům předali základní informace 
a pozvánky. Ten večer jsme se domluvili i s majiteli Penzionu Mandl. A to už byl i čas řešit 
konkrétní záležitosti. 

Do konání her zbývalo přesně šest měsíců. Sešli jsme se osobně ještě třikrát a díky sociálním 
sítím jsme se po novém roce „vídali“ skoro denně. Soutěže na téma „zabíjačka“ byly 
připraveny, materiál i odměny dovezeny, plakáty vylepeny, a sobota 22. února byla doslova za 
dveřmi. 

Sjeli jsme se na Mandl v pátek v poledne a vrhli se do přípravy zázemí pro soutěžící 
a návštěvníky. Večer bylo nutné připravit odměny ze sponzorských darů, výzdobu a dořešit 
ještě některé provozní záležitosti. Ráno se připravovaly dráhy a stánky na občerstvení. V devět 
hodin se začali sjíždět první soutěžící. O hodinu později proběhla schůzka s kapitány týmů, kde 
se losovalo pořadí startů jednotlivých disciplín, vysvětloval průběh her a pravidla soutěží. 

Součástí 56. her bez katastru byl i druhý ročník Memoriálu Petra Bohunka. V jedenáct hodin 
byl slavnostní nástup, proběhlo přivítání, děkování, tradiční projevy, slib rozhodčích 
a závodníků – vše zpestřené domácími koláčky a slivovičkou dle tradiční staročeské „ladovské 
zabíjačky“. Občerstvení podávaly dvě sličné selky doprovázené vřelými slovy řezníka Martina. 
Vzpomněli jsme na Petra Bohunka i kolegy, kteří už s námi soutěží pomyslně z nebe. Do 
posledních slov Tomáše Stejskala zněla hymna „Není nutno“ a nám bylo krásně veselo. 
Slavností HBK oheň zaplál díky panu Chmelíčkovi, a všichni už byli krásně nervózní. 
Předváděcí družstvo bylo připraveno, a tak jsme se museli vrhnout na první disciplínu. 
Dovolím si vypsat jen jejich názvy, a nechám vaši představivost pracovat: 

Připrav dřevo aneb pozor ať nespadnu 
Nažeň prase aneb vezmi klacek, nejsou necky 
Mandlovská pylynyáda aneb naplň to až po okraj 
Colorované Sus Scrofa aneb barevná špejlovaná 
Potravinářský transport 

aneb zamotané doprava i doleva (průběžná) 
Obleč si svého řezníka aneb už je namol, 

ať táhne domů 
Hoď to do bedny, odnes do spíže 

aneb pozor svinsky to klouže 
Zahnutá svačinka v pivu 

aneb skvělá mňamka na závěr 
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Na Mandl se nám sjelo 17 týmů a 12 jich postoupilo do finále. Pro zajímavost, pořadí, na 
kterém se jednotlivá družstva umístila v základní části, se promítlo do celkového počtu bodů ve 
finálové části. Takže nic nebylo jasné. A tři finálové disciplíny nám pořadím hezky zamíchaly. 

Rozhodčí jistě neměli lehký úkol, ale brali svoji roli vážně i s lehkou nadsázkou a troškou 
dopingu. 

Viděli jsme zde opravdu nadlidské výkony. U soutěže, kde jsme doufali, že trošku potrápí 
hlavičky, vše běželo doslova na sekundy. Výsledky byly opravdu těsné a mnohdy rozhodovala 
pouze šikovnost. Týmy byly opravdu vyrovnané, věkový rozptyl široký a vedle „HBK kmetů“, 
jsme viděli i nové mladé tváře. 

Díky a chvalozpěvy soutěžící nešetřili, hlavně když se jim disciplína podařila. A kladně se 
hodnotila i konkurenční družstva, „tý jo, ta holka to fakt hustě dala“, apod. Samozřejmě jsme 
slyšeli i negativní názory typu „to zelí je moc kyselé“, „kterej bl*** to vymyslel“ aj. Ale 
opravdu se toho všichni zúčastnili s chutí, váleli se po zemi, neváhali se znemožnit, odřít, 
ušpinit. Vše pro co nejlepší výsledek.  

Soutěžící stíhali i dopovat, sem tam panáček, čokoládová tyčinka. Panovala i příjemná 
výměna pochutin mezi týmy…ať už za účelem „opít je, aby nebyli tak dobří“, nebo prostě jen 
z čiré radosti. 

Zároveň ale všichni netrpělivě sledovali výsledkovou tabuli. A nejvíce se čekalo na výsledek 
poslední tzv. „žrací“ disciplíny, aby si už konečně mohli spočítat, jak jejich tým dopadl. 
Soutěžícím jsme dali zhruba půlhodinovou přestávku na vydechnutí a zhodnocení výsledku 
a nezvykle na HBK brzy, jsme mohli vyhlásit výsledky. 

Vyhlašovací komise byla opravdu početná, sestavená ze všech členů Generálního štábu 
a pořadatelů z Mandlu. Po úvodních slovech se od posledního místa dostavili všichni členové 
týmu, kterým byla předána taška s upomínkovými předměty od našich sponzorů (dáváme velké 
díky) a praktický dárek, který bude našim soutěžícím připomínat jejich „velký den“ na Mandlu.  

Třetí místo obsadilo družstvo Sloupnice, druhé místo družstvo Dolní Dobrouče a první místo 
družstvo Bučiny. A v Bučině se také sejdeme příští zimu. Tímto jim předáváme pomyslnou 
štafetu a přejeme, aby jim šly přípravy co nejvíce hladce a v co nejsrdečnějším kontaktu. 
A i když dojde na neshody, ať jsou v pohodě. 

Pak ještě zbývalo vyhlásit pořadí týmů 2. Memoriálu Petra Bohunka. Na třetím místě se 
umístil tým Mandlu, na druhém místě tým Řetové a první místo obsadil tým ze Sloupnice. 
Mimochodem náš mandlovský tým posílila mladá dívčí generace, které lehce mužně šéfoval 
Luboš Jansa. Těší nás, jak skvěle nás zastoupili a věříme, že ne naposledy, a gratulujeme 
k 12. místu v HBK a 3. místu v memoriálu. 

A byl tu opravdu již konec. Poslední slova chvály, velkých díky, drobných dárků pro nás 
pořadatele a pokyny pro příští letní hry v Jarošově. Pro příznivce se budou konat 18. 7. 2020. 

Hymnou jsme ukončili krásný sobotní den, který byl pro nás pořadatele opravdovou výzvou. 
Jsme opravdu velice rádi, že vše proběhlo bez závad, zranění a nespokojenosti. Nesmím 
zapomenout na šikovná děvčata i muže, kteří obsluhovali na stáncích. Areálem se šířila vůně 
řízků, ovaru, jitrniček i svařáku. Návštěvníkům i účastníkům bylo splněno, co jsme jim na očích 
viděli. Věříme, že závodníkům jsme se trefili do chuti alespoň jednou soutěží, že si u nás prožili 
bezvadný a zábavný den a odjížděli s dobrým pocitem. 

Děkujeme majitelům Penzionu Mandl, že nám poskytnutím prostor penzionu pomohli 
k uspořádání her. Bez jejich podpory a ochoty bychom to měli o hodně náročnější. Děkujeme 
i tam nahoru, protože počasí nám tentokrát opravdu přálo – byl příjemný zimní den, plný 
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slunce, i když bez sněhu a mrazu. A třeba se tentokrát dostaneme do statistiky nejhezčím dnem, 
kdy se konaly zimní HBK. 

My, kteří jsme celou akci připravovali, jsme si opravdu, ale opravdu hodně oddychli. Pro nás 
sice ještě konec nebyl, čekal nás velký úklid, ale to už bylo bez velkého stresu a s vidinou 
dlouhého nedělního lenošení. Všem, kteří jakoukoli malou i velkou měrou přispěli k tomuto 
velkému dni na Mandlu VELICE DĚKUJEME. Moc děkujeme i Martinovi Bohunkovi, který 
přípravě věnoval hodně času. A věřte, že jsme na vás nezapomněli a jakmile nám to současná 
situace dovolí, uvidíme se?        Váš HBK Mandl 

 

CO SE DĚJE U HASIČŮ V ŘETOVÉ 

V lednu jsme pořádali již tradiční ples. Pro letošek jsme se rozhodli pro několik málo změn. 
První z nich byla tombola. Velmi se nám osvědčili lístky s okamžitou výhrou nebo případným 
postupem do hlavního slosování. Další změny se týkaly občerstvení. Poprvé jsme nabízeli 
kromě již tradičního flamendru vepřové a kuřecí řízky s bramborovým salátem. Musím uznat, 
že se po nich zaprášilo. Účast byla hojná, lidé se bavili. Vše, jak má být. 

V květnu připravujeme hasičský výlet. V plánu máme navštívit Moravu. Nejprve zavítáme do 
palírny Jelínek ve Vizovicích, kde si prohlédneme výrobní proces a ochutnáme jejich produkty. 
Poté se přemístíme do Rožnova pod Radhoštěm. Navštívíme Valašské muzeum v přírodě. 
Projdeme se Mlýnskou dolinou a pokocháme se jedinečnou architekturou. Volným krokem 
dojdeme do nedalekého Gibon parku, který nabízí mnoho atrakcí nejen pro děti, ale i výborné 
jídlo a pití. Všichni jste srdečně zváni. Přihlášky a nevratnou zálohu ve výši 300,- Kč bude 
vybírat od začátku měsíce dubna pan Pavel Gajdošík. 

V červnu budeme slavit výročí 135 let založení sboru, a to dne 20.6. Plánujeme výstavu 
fotografií, pohárů a jiných cenností v prostorách hasičské zbrojnice. Dále také její prohlídku 
a posezení s občerstvením a hudbou. Opět vás všechny zveme na příjemně strávené odpoledne. 
Přesný program bude včas zveřejněn.      Jana Kazdová 

 

VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PES DO PŘÍRODY NEPATŘÍ. 

Apeluji na majitele psů, aby dodržovali ustanovení zákona o myslivosti, kde § 9 zakazuje 
plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, a § 10 přímo zakazuje volné pobíhání domácích zvířat 
v honitbě. Tedy po loukách, polích a lesích u nás míněno v katastru údolí Husího krku. 

Prosím občany nejen této lokality, aby měli své psy pod kontrolou, a to nejlépe na vodítku. 
Vzhledem k množství případů stržení srny v naší honitbě, jsme byli nuceni ve spolupráci 
s policií častěji řešit a sledovat uvedená místa se zaměřením na volně pobíhající psy. Už jen 
samotné pobíhání psů je přestupkem na úseku myslivosti a majitelé psů se tak mohou vystavit 
blokové pokutě. V případě stržení zvěře dosahují pokuty až desetitisíce Kč. Myslivecká stráž je 
navíc oprávněna psa, který útočí na zvěř, v krajním případě i zastřelit. 

Pokusme se tedy chovat k přírodě ohleduplně, dle zákonných ustanovení o myslivosti, lesích 
a ochraně přírody a krajiny, a mějme na paměti, že i volně pobíhající pes už tím, že ruší rodiče 
od jejich mláďat, může způsobit zvěři i ptákům stres či následná utrpení. Zejména na jaře 
a zkraje léta bychom měli respektovat období odchovu mláďat a dopřát přírodě klid. 

Luboš Voleský ml., předseda spolku 
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JAK JSME POSTAVILI KABINY ANEB Z POČÁTKŮ KOPANÉ V ŘETOVÉ 

V posledním čísle loňského Zpravodaje jste si mohli přečíst, jak mládí a nadšení přívratských 
vydolovalo vlastníma rukama ze vzrostlého lesa fotbalové hřiště. V  letošním prvním čísle je 
vzpomínka, jak z nezbytí řetovští fotbalisté rovněž vlastníma rukama postavili kabiny na 
fotbalovém hřišti, kde nebyla voda ani elektřina. A dost možná že jedna z kapitol zamýšlené 
publikace o historii řetovské kopané. 

Původní fotbalové hřiště bylo na louce „pod“ silnicí směrem k Pustině a na jaře roku 1965 ji 
oddíl coby ornou půdu musel vrátit místnímu JZD, takže všechna jarní „domácí“ utkání dohrál 
na hřištích soupeřů nebo v nedaleké Sloupnici a ještě jednu sezónu živořil na hřištích soupeřů, 
než skončil. V roce 1967 tak došlo k pokusu obnovit činnost fotbalového oddílu, samozřejmě 
podmíněnou vybudováním nového hřiště. 

Za pomoci vojenské posádky z České Třebové - známější pod hlavičkou Dukla Č. Třebová, 
MNV v „akci Z“ a příspěvku 40.000 Kčs a brigád členů a sympatizantů byla hned od roku 1965 
budována nová hrací plocha o něco níže „nad“ silnicí. Bylo třeba odbagrovat a přemístit značný 
svah zeminy. Ta otázka se nabízela již tehdy, jestli hřiště muselo být tak daleko od silnice. Jako 
podklad bylo na hřiště navezeno údajně více než 500 tun kamení, šotoliny a ornice, bylo 
provedeno osetí hrací plochy. Nakonec bylo třeba postavit šatny. 

Plány na výstavbu zděných šaten nebo jak se také říkalo kabin, byly připraveny během 
podzimu 1967 Miloslavem (písařem) a Josefem (tajemníkem) Kolářovými, a když jednu 
květnovou neděli roku 1968 Josef Pávek vyměřil základy, mohlo se začít s jejich výstavbou, 
netuše co na nás čeká. Rozpočet byl v tehdejších cenách 30.000 Kčs a hodnota díla svépomocí 
se předpokládala dvojnásobná. Nákup materiálu se financoval ze sdružených prostředků MNV 
(10.000 Kčs) a OV ČSTV (10.000 Kčs). 

Na tomto místě se sluší poznamenat, že výstavba zděných víceúčelových šaten byla v té době 
ne zrovna běžným záměrem. Většinou se hráči vesnických oddílů převlékali v různých 
provizoriích, kterým se šatny rozhodně říkat nedalo. Značné starosti byly v té době s vodou na 
umytí po zápase, do plánů výstavby tak byl zahrnut i přívod vody. Při zpracování plánů se 
rovněž počítalo s postupným vybudováním hygienického zařízení a malé tribunky, která měla 
být na střeše šaten. Ta proto měla sklon do hřiště a zadní zeď končila nízkou atikou. Díky 
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značnému úsilí funkcionářů oddílu i hráčů a především Václava Hudce se podařilo hřiště v létě 
1967 a hlavní část stavby na podzim 1970 dokončit tak, že již bylo možné tyto prostory užívat. 
Kabiny měly dvě šatny pro hráče, šatnu rozhodčích, místnost pro uskladnění inventáře a zvenku 
přístupnou budoucí umývárnu, zatím užívanou jako kiosek. 

 

 

Jedna z mnoha brigád. Na lavičce nabírají síly zepředu Vladimír Kolář, Jaroslav Borovec, 
Zdeněk Kovář(?), Aleš Kašpar, Miloš Jansa, Antonín Vaňous a Karel Pirkl, k focení vstal Miloslav 
Renčín 

 

„Dokončení“ hřiště tak předběhlo realitu. Samozřejmě, musely být branky, na něž bylo dřevo 
povoleno, skáceno a odneseno na ramenou z lesa JZD, které z nich nařezalo i trámy. Branky 
z nich sestavili Josef Pávek se synem, podpěrnou konstrukci sítí udělal Jindřich Uhlíř. Rohové 
praporky a praporky pro rozhodčí obstarali Bohuslav Pilgr a Václav Hudec, vybavení 
lékárničky Vladimír Tomáš. Práškové vápno nebylo kde skladovat, takže zpočátku se hrací 
plocha vyznačovala 
pilinami od pana 
Stránského. Teprve 
později byla k dispozici 
lajnovačka půjčovaná ze 
školy, vlastní si oddíl 
pořídil teprve v srpnu 
1976. Hned první zápas 
ukázal, že za „dolní“ 
brankou bude nutné 
postavit zábrany z pletiva, 
protože všechny míče 
mimo ni končily až na 
louce za cestou a hráči -
„autor“ kopu- si s jejich 
vrácením dávali na čas. 

 
Nové hřiště se slavnostně otevíralo 28. července 1968 zápasem starých gard Řetové 

a SK Přívrat. Kabiny byly zkolaudovány v dubnu 1971. Jejich hodnota, rozpočtovaná jak 
uvedeno výše částkou 30 tisíc byla vyčíslena na 73.000 Kčs a bylo na nich odpracováno přes 
2000 hodin. Pro pochybovače a kritiky znovu připomeňme, že se stavělo nejen bez vody, která 
se donášela od potůčku, ale i elektřiny - vtipálci tomu říkali na ruční pohon! Kromě 
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elektrifikace tak zbývalo dokončit zdroj vody a v dalším výhledu také tribunu a ostatní 
plánované přístavby. 

Bohužel, kvůli nejasnostem 
kolem vlastnictví samotného 
pozemku*) a od toho se 
odvíjejících a následujících 
událostí, například připojení 
kabin na rozvodnou síť bylo 
slibováno až po vybudování 
transformátorové stanice pro 
chatovou osadu Mandl, se již 
nepodařilo přivést vodu a také 
dokončení výstavby podle 
původního záměru se už 
neuskutečnilo. Hygienické 
zařízení tak „prozatím“ 
nahrazovala buňka se 
suchými WC, o chemických 

se tehdy nikomu ani nezdálo. Také hrací plocha žádala další úpravy, které proto rovněž nebylo 
možné dokončit - vpravo nad kabinami je patrné, jak se trhá a ujíždí svah. Ve Zpravodaji 
fotbalového svazu č. 20 ze září 1977 se sice konstatuje, že OV ČSTV poskytuje tělovýchovným 
jednotám značné příspěvky na údržbu zařízení, pokud si ovšem TJ podají včas žádosti. 
A požádala nebo chcete-li, mohla či chtěla TJ a vůbec žádala o příspěvek na „cizí“? Začínalo se 
tak, že „snačála něbýlo ňyč“. Sportovně-technickou komisí okresního fotbalového svazu však 
bylo hřiště schváleno a mohlo se začít od soutěžního ročníku 1967-68 hrát. Všem komplikacím 
ale konec rozhodně nebyl. Bylo třeba doslova dohledat a soustředit zbylý inventář oddílu, na 
čemž měl zásluhu Jindřich Uhlíř. Nezbytnou nutností bylo dát do pořádku zanedbanou 
registraci hráčů. Dnes sotva kdo uvěří, že byl jeden míč jen na zápasy, kupodivu nejlepší 
a nejlevnější byl tehdy čínské výroby, žel brzy z trhu zmizel. A když už se hráči sešli na 
trénink, měli k dispozici okopané 2 až 3 již nepoužitelné míče, které byly i na rozehrání před 
zápasem. A v praní dresů se střídali v neměnném pořadí vylučujícím vliv počasí ženatí členové 
výboru, sice za symbolickou finanční náhradu, ale i tak to nebylo možné, ostatně jako celé to 
funkcionaření, bez vzácného a nedoceněného pochopení jejich manželek. 

 

Vzpomínky a fotografie vyštrachal Miloslav Renčín, jejich kvalita je poznamenána stářím 
negativu 50 let. Článek budiž vzpomínkou i na ty, kdož se dnešních světlých zítřků nedožili! 

 

*) Patrně jen zasvěcení znali a ostatní tomu nepřikládali důležitost, že ani TJ SOKOL natož 
oddíl kopané hřiště nevlastnil. Budovat se začínalo ještě na vnosu pozemku člena do JZD, 
s jeho souhlasem zcizeném (čti 1970 prodaném) do vlastnictví čsl. státu a z titulu „akce Z“ 
a finančních příspěvků odevzdaném do správy MNV za tehdejšího předsedy Antonína 
Voleského. Stalo se tak za účelem zřízení (ONV 1979) trvalého užívání (termín nahrazující 
vlastnictví) ostatní sportovní plochy a občanské vybavenosti pro TJ SOKOL, která se po jeho 
zrušení v listopadu 1989 stala v roce 2003 ze zákona jeho vlastníkem. Dnes darem z r. 2006 
vlastní parcely i stavby čp. 242 na fotbalovém hřišti Obec Řetová a tak je také třeba s odstupem 
času na všechny tamní aktivity nahlížet a počínání jejich protagonistů snad i chápat! 
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UPOZORNĚNÍ 

Konání akcí závisí na situaci kolem koronaviru. Dá se předpokládat, že minimálně do konce 
května se nic neuskuteční. Sledujte internet, plakátnice, sms! 

 

Nabí dka na  Si l vestra  

Silvestr 2020 na Podkarpatské Rusi (Ukrajina) s lyžováním a wellness. Osmidenní 
Silvestrovský pobyt v lyžařském středisku Dragobrat s polopenzí, skipasem, koupáním 
v litinových kádích, saunou a Silvestrovským večírkem. Datum zájezdů 27.12.2020 - 3.01.2021 
Uzavírka přihlášek do 15.05.2020. V případě zájmu více informací Silvia Barta, Řetůvka, 
tel.776 135 694, e-mail: silviebarta@seznam.cz  

 PŘÍVRAT 

30.4.    Čt Pálení čarodějnic  za prodejnou od 17 hodin 

2.5.   So 22. ročník Festivalu Bennewitz - sál u Coufalů od 19 hodin, vstupné 
dobrovolné, koncert pěveckých sborů Bendl a jeho hosta 

23.5.   So Okrsková soutěž SDH - hasičská soutěž 
24.5.   Ne O pohár krále Miroslava - soutěž mladých hasičů 

13.6.   So 130 let SHD Přívrat  - oslavy s bohatým programem 

20.6.   So Myslivecká bašta - statek U Kubů od 11 hodin 

 ŘETOVÁ 

30.4.    Čt Čarodějnice na fotbalovém hřišti 
květen Hasičský výlet 

31.5.    Ne Dětský den 
6.6.    So Pěší výlet  - turistický pochod 

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

 ŘETŮVKA 

25.4.    So Výlet do ZOO Olomouc (případně bude přesunuto) 

30.4.    Čt Pálení čarodějnic 
20.5.     St Sousedské posezení s jubilanty 
25.5.    So Vítání občánků (případně bude přesunuto) 
6.6.    So Dětský den a farmářský den 

17.6.    St Veřejné zasedání zastupitelstva 
20.6.    So Řetůvský pedál 30. ročník tradiční akce pro všechny milovníky cyklistiky 
27.6.    So Traktoriáda – Memoriál Zdeňka Vašiny 
4.-11.7.So Dětský tábor Mloček 
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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 2020 se v Přívratu Barboře Řezníčkové a Milanu Vaňousovi narodil 
syn Viktor, Ivetě Pechancové a Slávku Váňovi se narodila dcera Adéla a Lucii Moravcové se 
narodil syn Filip. V Řetůvce se Haně a Markovi Bělovským narodila dcera Beáta, Andree 
Köhlerové a Dominiku Borkovi se narodil syn Dominik. 

SVATBY  

Zlatou svatbu oslavili manželé Miluše a Josef Štikovi z Přívratu. 

VÝROČÍ 

V prvním čtvrtletí roku 2020 oslavili významná jubilea tito občané: 
 
60 let paní Jana Šimková z Řetové 
 pan Miroslav Blanař z Řetové 
 pan Jindřich Šimek z Řetové 
 paní Marie Felgrová z Řetové 
 pan Milan Sychra z Řetůvky 
65 let  paní Jana Kovářová z Přívratu 
 pan Josef Doleček z Přívratu 
 pan Ervin Wacník z Přívratu 
 paní Markéta Světlíková z Řetové 
 paní Anna Hanušová z Řetůvky 
70 let paní Marie Filipová z Řetové 
 pan Klement Holý z Řetové 
 pan Jiří Kovář z Řetové 
 pan Jiří Kapoun z Řetové 
75 let pan Miloslav Renčín z Řetové 
 paní Olga Vašátková z Řetové 
 pan Pavel Bucháček z Řetové 
 paní Jiřina Kmentová z Řetůvky 
 paní Jana Štantejská z Řetůvky 
 pan Miroslav Kovář z Řetůvky 

80 let paní Jaroslava Provazníková z Řetové 
 pan Ladislav Kolář z Řetové 
81 let paní Oluše Slavíková z Řetůvky 
82 let paní Zdeňka Venclová z Přívratu 
 paní Jarmila Bauerová z Řetové 
83 let paní Alena Kletečková z Řetůvky 
 paní Miluše Pražáková z Řetové 
84 let paní Ludmila Snítilá z Přívratu 
87 let paní Alenka Pávková z Řetůvky 
88 let pan Jan Novák z Řetůvky 
89 let paní Oluše Nováková z Řetůvky 
 pan Jindřich Šimek z Řetové 
90 let paní Zdenka Kmoníčková z Přívratu 
92 let paní Dobroslava Sychrová z Řetůvky 
93 let paní Vlasta Jansová z Řetové 
 paní Anna Gajewská z Řetůvky 
95 let paní Drahoslava Müllerová z Řetové 
 
 Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 

V prvním čtvrtletí roku 2020 nás navždy opustili paní Alena Žáčková, paní Ludmila 
Kovářová a paní Anna Kovářová ze Řetové. 

Čest jejich památce! 
 

Společný čtvrtletní zpravodaj obcí Řetůvka, Řetová a Přívrat. Vydává OÚ Přívrat, OÚ Řetová a OÚ Řetůvka. 
Kontakt: bsl@seznam.cz. Vychází čtvrtletně a zdarma. Uzávěrka tohoto čísla 31. 3. 2020. Šéfredaktor: Ing. Vladimír Kolář (vk), 
redakční rada: Ing. Hana Šafářová (hš), Jitka Pávková (jp), 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. 

 



 

 

 
  

56.  Hr y  bez katastr u  

Tradiční soutěže v netradičních disciplínách 
hostil v sobotu 22.  února Penzion Mandl. Do 
soutěží se zapojilo 17 družstev z celého kraje. 
 

Hry se zároveň konaly jako 2. ročník 
memoriálu Petra Bohunka.  
 


