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CO NOVÉHO V PŘÍVRATU 

Vážení spoluobčané, 
doba se pomalu uklidňuje a jsem rád, že se životy nás všech dostávají opět pomalu do 

normálu. I přes výrazný pokles příjmů obce z daňových výnosů (v květnu jsme zaznamenali 
meziroční pokles o 34,87% !!! - a tento trend má dle našich informací nadále pokračovat) se 
nevzdáváme našich investičních záměrů na tento rok. Pravdou nicméně je, že s velkou 
pravděpodobností dojde ještě v průběhu roku k revizi záměrů s ohledem na příjmovou dietu, 
kterou nám bohužel naordinovala vláda. Navzdory tomu všemu však v tuto chvíli máme nová 
sekční vrata na obecní stodole, pustili jsme se do výměny dveří, výloh a oken v naší prodejně, 
zainvestovali jsme i do nářezového vybavení prodejny. Vyměnili jsme výčepní pult v hospodě 
a rozšířili zahrádkové sezení v prostorech před prodejnou. Chystáme i další úpravy prostoru 
před prodejnou a modernizujeme veřejné osvětlení na východním záhumení.  

Prodejna bude mít od 1. července novou stálou prodavačku – Moniku Venclovou. Sčítáme 
ztráty z pozastavení provozu naší hospody a statku. Pro zajímavost jsem vám zde v tuto chvíli 
schopen sdělit, že jen na ubytovacích službách jsme přišli o téměř 300.000, - Kč obratu.  

Vaše podpora našeho restauračního zařízení a prodejny si zaslouží uznání a díky! 
Nově jsme zřídili další způsob, jak můžeme naše občany informovat o dění v obci – je to 

uzavřená skupina na Facebooku, určená pouze pro občany Přívratu, která se jmenuje Přívratský 
Infokanál. Neváhejte se připojit. Přidat si do svého mobilního androidu můžete průběžně 
aktualizovaný kalendář našich událostí „Přívrat - akce!“ uživatele privratobec@gmail.com. 

Z informací od našich spolků zde mohu také sdělit, že jak Guláš Festival tak i Přívratské 
Vinobraní se bude konat. Vládou avizované podmínky to zatím umožňují. Čáru přes plány by 
v tom mohla udělat pouze nenadálá změna situace, což ovšem v tuto chvíli neovlivníme. 
Spolky, tak jako každý rok, spoléhají na pomoc při organizaci a zajišťování těchto akcí 
každého, kdo má chuť  a možnost – tento rok možná více než jindy. 

Letní kina budou pořádána ve standardním rozsahu – tedy čtyři kina zajišťovaná spolky, které 
působí v naší obci. Obec opět přispívá na filmy a promítací zázemí tak, abychom udrželi 
potřebnou kvalitu filmů i samotné produkce, na kterou jsme si zvykli z minulých let. 

Přeji Vám příjemně léto.   Jan Stránský, starosta obce 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŘETOVÁ 

Obec Řetová bude v následujících měsících shromažďovat podklady pro změnu územního 
plánu obce. Současný územní plán platil 5 let a je předpoklad, že po plánované změně bude 
nový platit nejméně tak dlouho. Územním plánem je pevně dané, na kterých pozemcích 
v našem katastru obce lze například stavět rodinné domy, na kterých se počítá s výstavbou 
občanského vybavení, drobnou výrobou a skladováním, zemědělskou výrobou, výstavbou 
technické infrastruktury (inženýrské sítě), staveb pro rekreaci nebo pro veřejnou zeleň.  

Co z tohoto vyplývá pro občany Řetové? Na našich webových stránkách je platný územní 
plán obce, kde může každý zjistit, co může na jím vlastněných pozemcích být. Nebo lidé 
mohou přijít na obec, kde si mohou současný platný územní plán prohlédnout. Do konce října 
bude obec sbírat písemné podněty ke změně územního plánu od vlastníků pozemků. Poté bude 
zahájen proces změny územního plánu, který pro nás zajišťuje stavební odbor Městského úřadu 
v Ústí nad Orlicí a změna trvá cca 1 rok. O změnu může žádat pouze vlastník pozemků. 
Podotýkám, že žádostem o změnu územního plánu nemusí být vyhověno, vše závisí 
na posouzení Krajského úřadu Pardubického kraje.  

Hana Šafářová 
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STAVBY V ŘETOVÉ 

Ani koronavirus nemohl zastavit stavební ruch v Řetové. Hned na začátku roku se uvolnil byt 
nad pohostinstvím. Obecní zaměstnanci včetně účetní a starostky poctivě pomáhali 
s vyklízením bytu a pohostinství po neideálním nájemci. Byli jsme si vědomi toho, že nového 
nájemce pana Dočkala nemůžeme odradit stavem prostor a přístupem původního nájemce. 
Práce to byla nehezká. Po vyklízení nastal čas na vybourání sociálního zařízení a nástup firmy 
pana Meduny, která provedla ve spolupráci s panem Poslušným rekonstrukci koupelny 
a kuchyně v bytu. 

Poté nám koronavirus uzavřel hospůdku, a tak jsme akci naplánovanou na léto započali již 
v březnu, následně po ukončení prací v bytě. V pohostinství proběhla kompletní rekonstrukce 
sociálního zařízení, kuchyně a výměna linolea ve výčepu. Vše, až na nové dveře v sociálním 
zařízení, se podařilo stihnout do doby uvolnění restriktivních opatření. Pohostinství bylo 
prozatím otevřeno na přechodnou dobu do instalace dveří s využitím toalet v kinosále.  

Další stavební činností je stále rekonstrukce obecního úřadu a celé této budovy. 
Budova byla firmě Stavitelství Jokeš spol. s r.o. předána na začátku roku. Zde práce nebyly 
vůbec přerušeny. Provoz obecního úřadu je sice trošku nekomfortní, ale bez větších omezení 
fungoval i v době celostátních omezení. Rekonstrukce bude probíhat nejdéle do konce letošního 
roku. Obec získala na rekonstrukci dotaci na zateplení budovy a výměnu zdroje vytápění 
a druhou dotaci na vznik multifunkčního centra v půdním prostoru. Pevně věřím, že budeme 
mít jednu z nejhezčích knihoven v okrese a prostor bude moci být využíván i na veřejná 
zastupitelstva a setkávání lidí při různých příležitostech. V přízemí v prostorách po poště 
vznikne malometrážní byt. Budova bude vytápěna tepelným čerpadlem a napojena na čističku 
odpadních vod. 

Největší stavební akcí za dlouhá léta je přístavba mateřské školy k základní škole. 
Kapacita současné mateřské školky je nedostatečná již nyní a jakékoliv zvýšení kapacity naráží 
na malé prostory a nevhodné uspořádání školky v budově bývalé staré školy. Vzhledem k 
výstavbě nových rodinných domů jak v Řetové, tak v přilehlých obcích Přívratu a Řetůvce by 
kapacita školky v budoucnu byla nedostatečná. Na přístavbu se obec dlouhodobě chystala. 
Součástí příprav bylo naplánování a provedení regulace toku Husího krku, které bylo v režii 
Lesů ČR a proběhlo po dvou letech příprav v roce 2019. Další stavbou bylo nové multifunkční 
hřiště s umělým povrchem u tělocvičny, které nahradilo hřiště u školy. Plány na přístavbu 
školky včetně stavebního povolení obec měla již 2 roky, ale až do letošního roku se nepodařilo 
sehnat dotaci na její stavbu. V loňském roce jsme žádali o dotaci opakovaně přímo 
na ministerstvu financí a současně i na Ministerstvu pro místní rozvoj. Již na konci roku 2019 
jsme měli jistotu, že jsme získali dotaci ve výši 5 milionů z Ministerstva pro místní rozvoj, což 
ale v porovnání s celkovými náklady 30 milionů není pro obec moc výhodné. Proto jsme stále 
doufali, že Ministerstvo financí ČR nezruší vypsaný dotační titul a že naše obec bude úspěšná. 
Pro toto jsme učinili vše, včetně výběrového řízení zhotovitele stavby a podepsání smlouvy 
o dílo, což proběhlo na konci roku 2019. Toto zásadně zvyšovalo naději na získání dotace. Díky 
průběžně získávaným informacím zastupitelstvo obce přistoupilo k započetí stavebních prací, 
protože technologicky by proinvestování případné dotace z Ministerstva financí do konce 
letošního roku nebylo možné. 

Ministerstvo financí navrhlo na jednání vlády 8. 6. 2020 projednat navýšení prostředků 
na program pro rozvoj regionálních základních a mateřských škol v malých obcích. „Chceme 
tím podpořit nejmenší obce, které jsou vůbec nejzranitelnější. Právě pro ně je fungující 
škola nebo školka důležitá k tomu, aby v nich mladé rodiny s dětmi zůstávaly a nestěhovaly se 
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jinam. Byla by nesmírná škoda, kdyby se kvůli nedostatečné kapacitě výzvy musely odložit 
projekty, které jsou připravené a mohou okamžitě odstartovat. Posílení programu na rozvoj škol 
a školek v malých obcích po celé zemi je typický příklad investice, která se nám v budoucnu 
bohatě vrátí,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová. 

Navýšení se týká již vyhodnocené výzvy k programu 298D22 – Akce financované 
z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. Program spadá pod rozpočtovou 
kapitolu Všeobecná pokladní správa, jejímž správcem je Ministerstvo financí. Zmíněná výzva 
byla zaměřena na regionální školství v působnosti obcí a byla určena malým obcím do 3 tisíc 
obyvatel. Jejím cílem je podpořit rekonstrukce a modernizace základních a mateřských škol, 
jejichž zřizovateli jsou obce. Žadatelé mohli získat dotaci, která pokryje až 90 procent nákladů 
na investiční akci. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20 mil. Kč. Do této výzvy 
podala naše obec žádost o dotaci v roce 2018. Žádosti v rámci této výzvy vyhodnotilo 
Ministerstvo financí na konci dubna. Obdrželo celkem 463 žádostí o poskytnutí dotací 
v celkovém objemu téměř cca 3,4 mld. Kč. Podmínky výzvy přitom splnilo 454 žádostí. Až do 
8. 6. byla na tuto výzvu vyčleněna částka 300 mil. Kč, která umožňovala podpořit pouze 34 
projektů. Díky zmíněnému rozpočtovému opatření, na jehož základě byla alokace výzvy 
posílena částkou 3,1 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy, tak bylo možné podpořit všech 
454 projektů napříč celou republikou. Naše naděje se stala jistotou a obec získala dotaci ve výši 
20 milionů na přístavbu mateřské školky k základní škole. Léto v Řetové bude tedy provázet 
nebývalý stavební ruch, protože na přístavbě musí být v letošním roce zhotoveny práce za celou 
poskytnutou dotaci. 

Prosíme Řetováky, aby dočasně tolerovali stavební ruch. Zastupitelé pevně věří, že dílo 
v podobě nové mateřské školky bude sloužit obyvatelům obce po mnoho desetiletí. Zatím nám 
ze staveniště trčí jen piloty, na kterých bude školka stát a v tomto měsíci dojde ke stavbě 
čističky odpadních vod pro základní školu a mateřskou školku, která by měla fungovat již 
v příštím školním roce. Potom už dojde k betonáži základů naší školky a další stavbě tak, že do 
zimy bude pod střechou.        Hana Šafářová, starostka 

VÝMĚNA OPLOCENÍ NA  DĚTSKÉM HŘIŠTI 

V měsíci dubnu a květnu se nám 
s několika dobrovolníky podařilo provést 
částečnou výměnu oplocení na dětském hřišti. 
Na původním oplocení se již projevil zub času 
a místy bylo pletivo již značně poškozené. 
Za pomoc bych chtěl touto cestou poděkovat 
p. Radku Provazníkovi (betonování kůlů), 
na samotné montáži pletiva včetně terénních 
úprav se podíleli tito dobrovolníci: Lukáš 
Řehoř, Luboš Novotný, Karel Šimek, Petr 
Šimek, Jiří Poslušný, Jiří Hladil, Ladislav 
Hanuš, Radek Pávek, Tomáš Vaňous. Všem 
zúčastněním chci touto cestou poděkovat, že 
si našli volný čas a šli pomoci dobré věci 
a obci ušetřili finanční prostředky, které se 
mohou využít jiným způsobem.  

Pavel Štantejský 
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REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY A   OBECNÍHO MOSTU Č. 10 V ŘETŮVCE 

Jak už víte, v období let 2020 – 2021 
se předpokládá realizace stavby 
„Modernizace mostu ev. č. 360-014 
Řetůvka“. Součásti stavby je demolice 
mostu na silnici II. tř. 360 v Řetůvce 
přes Řetovku (Husí krk), 
výstavba mostu nového 
a rekonstrukce části křižovatky. 
Na tuto stavbu navazuje 
i modernizace celé silnice II. tř. 360 
z Ústí nad Orlicí do Litomyšle. Naše 
obec si v rámci připomínkování 
stavby vymohla realizaci místa pro 
přecházení chodců v křižovatce. 

Bylo toho dosaženo za cenu, že se obec Řetůvka stala investorem a stavitelem chodníku 
na straně silnice u rychty a dnes již i veřejného osvětlení pro osvětlení místa pro přecházení. 
Podařilo se nám zajistit zpracování všech projektů, máme platná stavební povolení a získaly 
jsme i na výstavbu chodníku dotaci z operačního programu IROP v rámci MAS Orlicko. Aby 
byla informace úplná, tak do 30. 6. 2020 má být dokončena projektová dokumentace 
na rekonstrukci obecního mostu (most č. 10) ústícího do křižovatky, který byl v rámci 
zpracované studie též označen za nevyhovující, a obec zadala zpracování projektu na jeho 
rekonstrukci, kterou bychom rádi zvládli při jedné uzávěře křižovatky. Odhad nákladů 
na rekonstrukci mostu činí 1,7 mil Kč. I tuto stavbu bychom rádi realizovali s dotací, protože 
bez ní to bude velice těžké při současném propadu ekonomiky. 

Ing. Pavel Bělovský, starosta 

PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V ŘETŮVCE 

Dne 29. dubna 2020 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva, na jehož programu bylo 
schvalování kupní smlouvy na nákup stavebního pozemku 148/1 a skladové haly od 
ZD Sloupnice, za účelem získání prostoru pro řešení sběrného místa odpadů, získání 
skladovacích prostor pro obec a vytvoření podmínek pro další rozvoj technického zázemí obce. 
Věci se zastupitelstvo chopilo jako mimořádné příležitosti po tom, co ZD nabídlo obci tyto 
nemovitosti ke koupi.  

Pro určitou skupinu občanů byl záměr zastupitelstva nepřijatelný a celé zasedání vygradovalo 
již od počátku do emocí, osočování, vyhrožování žalobami a manipulativním jednáním se 
záměrem nedopustit, aby zastupitelstvo rozhodlo o koupi nemovitostí. Zastupitelstvo nemělo 
zájem vyhrocovat situaci a stáhlo bod kupní smlouvy z jednání a rozhodlo o provedení 
průzkumu mínění obyvatel v této věci v co nejkratším čase.  

Průzkum byl připraven tak, že všichni oprávnění voliči v obci obdrželi dne 7. 5. 2020 do 
schránky v obálce informační letáčky, instrukce a anketní otázku s možností anonymní 
odpovědi ANO/NE. Anketní otázka zněla: „Souhlasím se záměrem obce odkoupit od 
ZD Sloupnice pozemek č.148/1 se stávající skladovou halou pro účel uskladnění obecního 
majetku a zbudování sběrného místa pro odpady.“  

 
  

ANO NE 
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Informace o připraveném průzkumu byly předem vyvěšeny ve vývěskách, na obecním webu 
a dvakrát vyhlášeny obecním rozhlasem. Následně 8. 5. 2020 obešli sběrači ankety s urnami 
jednotlivé domy a umožnili občanům vhodit jejich anketní lístky do zapečetěných uren. Urny 
byly 11. 5. 2020 po kontrole pečetí otevřeny nezávislou komisí a bylo provedeno vyhodnocení 
ankety. O vyhodnocení ankety byl sepsán komisí protokol, s tímto výsledkem: 

• Počet rozeslaných anketních lístků    223  100 % 
• Počet vrácených anketních lístků    199  89,24 % 
• Počet neplatných anketních lístků z vrácených   15   7,54 % 
• Počet platných anketních lístků z vrácených   184  92,46 % 
• Počet odpovědí ANO z platných anketních lístků  138  75,00 % 
• Počet odpovědí NE z platných anketních lístků   46  25,00 % 
Občané Řetůvky sami rozhodli, jak se má 

zastupitelstvo zachovat a tak na dalším 
veřejném zasedání 13. 5. 2020 
zastupitelstvo schválilo nákup nemovitostí 
od ZD Sloupnice a pověřilo starostu 
podpisem kupní smlouvy. 

Co dodat závěrem. Děkuji občanům 
za téměř 90 % účast při řešení věcí 
veřejných. Děkuji za Vaši podporu a velmi 
si ceníme důvěry a silného mandátu, který 
jste nám v anketě projevili.  

Ing. Pavel Bělovský, starosta 
 
 

objekt skladové haly v Řetůvce 

SCHODKOVÝ ROZPOČET – STYĎTE SE 

Na dubnovém veřejném zasedání zastupitelstva v Řetůvce padla výtka: „Hospodaříte se 
schodkovým rozpočtem, styďte se“. Nedá mi to a musím se nás zastupitelů zastat, protože 
na emotivně vybuzeném zasedání na to nebyl prostor. 

Kdo si dobře prostudoval přijatý rozpočet, ihned zjistil, že na straně příjmů nejsou uvedeny 
žádné dotace, kdežto na straně výdajů jsou započítány všechny projekty (opravy a investice), 
které chce zastupitelstvo v tomto roce zrealizovat. To generuje schodek rozpočtu 499,- tis. Kč, 
při střízlivém odhadu příjmů. Zastupitelstvo rozhodlo, že se bude snažit realizovat všechny 
projekty i za cenu, že nedostaneme žádnou dotaci. Proto jsme otevřeně přiznali, že může nastat 
situace, kdy budeme hospodařit se schodkem. (Aplikace zásady lépe mít hotovo, než šetřit, 
zítra to bude stát dvakrát tolik). Starosta připravil zpracování 5 žádostí o dotace v celkové výši 
980,- tis. Kč. K dnešnímu dni víme o přijetí 2 žádostí o dotace v celkové výši cca 500,- tis Kč. 
Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Třeba skončíme nakonec i s přebytkem. 

Jediné, co jsme nemohli v prosinci 2019 předpokládat, byla koronavirová pandemie, propad 
ekonomiky a snížení daňových příjmů do rozpočtu obce v tomto roce (odhad poklesu příjmu 
cca o 700,- tis Kč). Přesto jsem přesvědčen, že se chováme ekonomicky správně a racionálně. 
Snažíme se efektivně využít systému s dotacemi, i když ho vnitřně nepovažuji za správný, ale 
nedá se dělat nic jiného, než se s ním naučit žít. 

Proto chci také na závěr dodat „NESTYDÍME SE“.        
         Ing. Pavel Bělovský, starosta 
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Z á k l a d n í  š k o l a  

Nová si tuac e  pr o  všechny  

Blíží se konec školního roku, jehož druhá polovina byla pro všechny tak trochu odlišná od let 
předchozích. Ze dne na den došlo k uzavření škol v České republice. Učitelé a žáci byli 
postaveni před novou výzvu, se kterou se doposud nesetkali. Vzdělávání muselo být přeneseno 
do on-line prostoru. Tato forma vzdělávání byla nestandardní pro všechny - učitele, žáky 
i rodiče. Protože žáci 1. stupně základní školy nejsou ve většině případů natolik samostatní, aby 
mohli zadané úkoly plnit bez pomoci, převzali často úlohu učitele sami rodiče. My jako 
pedagogové jsme se stali spíše poradci a průvodci vzdělávání na dálku. Jednou z novinek bylo 
přistoupení k výuce formou videokonferencí. 

Protože tato situace byla skutečně pro všechny nová, potřebovali jsme po pár týdnech získat 
od rodičů zpětnou vazbu, abychom mohli vše lépe přizpůsobit. Formou dotazníkového šetření 
jsme dostali řadu podnětů a informací, které jsme zapracovali do výuky na dálku. Věříme, že 
i díky tomu bylo vzdělávání pro rodiče a jejich děti o něco snazší a příjemnější. Důležitá 
průběžná komunikace probíhala formou e-mailů, telefonátů, případně sdílením videí 
a fotografií. Děti i rodiče si na tuto formu rychle zvykli, a kromě úkolů a zadaných prací nám 
zasílali i své zážitky z domácího prostředí a dalších zájmových aktivit. 

Dobrovolný návrat do školních lavic znamenal nové překážky, se kterými jsme se doposud 
nesetkali. Bylo nutné dodržovat zpřísněná hygienická opatření, pracovat v rozestupech 
a v neposlední řadě nosit také roušky. Výuka nebyla obnovena v původní formě, ale byl 
zaveden dopolední a odpolední blok aktivit. Pro žáky bylo nové především to, že se nepotkávají 
s žáky dalších ročníků. Vzdělávání probíhalo v uzavřených skupinách. Žáci reagovali na změny 
pozitivně a rychle si přivykli novým opatřením. Nedílnou součástí výuky bylo také pokračování 
distanční formy výuky žáků, kteří zůstali doma. 

Na tomto místě chceme poděkovat všem rodičům a prarodičům, kteří si s touto situací poradili 
a věnovali svým dětem velké množství času a úsilí během vzdělávání. 

Tým pedagogů ZŠ Řetová 

Doba kor onavir u  v  MŠ 

Bylo pondělí 16. 3. 2020 a do naší školky přišlo jen pár dětí. Po vzájemné dohodě vedení 
školy a zřizovatele se již druhý den školka uzavřela a všichni jsme se najednou ocitli v situaci, 
ve které jsme nikdo nikdy nebyl. A jelikož, jak je známo, učitel je člověk kreativní, přibývalo 
nápadů, jak tuto dobu v práci využít a připravit dětem pěkné překvapení.  

Po úklidu všech prostor mateřské školy, různých seminářích i úpravách dokumentací, jsme 
intenzivně začali pracovat na zahradě MŠ, kde jsme zrušili již nefunkční pískoviště, vykopali 
keře, které bránily ve výhledu na děti, a pustili se do budování nových environmentálních 
prvků, které obohatí vzdělávací činnost i volnou hru dětí. Mezi ně patří: kompostér, bylinková 
zahrádka, záhonek, hmyzí domeček a venkovní kuchyňka.  

Nyní nám ještě zbývá vyrobit lavičky kolem ohniště a dokončit 
ohniště tak, aby se dalo bezpečně využívat. 

Museli jsme se také vypořádat s novými pravidly při zápisu 
a neustálými změnami, které tato doba přinesla. Jsme ale rádi, že se 
nám již 11. 5. 2020 podařilo školku pro děti otevřít bez větších 
omezení, a doufáme, že děti i rodiče sdílí naše nadšení. 

Tým pedagogů MŠ Řetová  
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Z dopisů  žáků  paní  uč itelce . . .  

Dobrý den, paní učitelko, 
když je karanténa, tak trávím čas doma. Dopoledne dělám domácí úkoly. Někdy sama, někdy s 
mamkou. Je dobře, že je venku většinou sluníčko, protože můžeme být se sestřičkou Nikolkou 
na zahradě. Taky občas chodím k mé sestřenici Róze a tam trénujeme gymnastiku na velké 
trampolíně. Doma je to fajn, ale taky mi chybí kamarádky ze školy, tak se těším zpátky do 
školy. Mějte se hezky a přejeme vám hodně zdraví.      Nelinka 

 

Dobrý den, paní učitelko, 
tyto dny prožívám dobře, ale 
už bych chtěl jít do školy. 
Pomáhám mamince 
na zahrádce. Jsem celé 
odpoledne venku. Často 

grilujeme na ohni.   
 Moc vás pozdravuje  

Péťa. 
 

 

Dobrý den, paní učitelko, 
úkoly jsem zvládla a mám je 
všechny hotové. 

          Hezký víkend,  
               Maruška 
 

Dobrý den, paní učitelko. 
Už měsíc jsem neviděl kamarády, ani nemůžu hrát fotbal, takže nouzový stav je nuda. 
Dopoledne jsem u babičky a odpoledne se s mamkou učím. Ve volném čase chodím s tátou do 
lesa dělat dřevo. Jezdíme na čtyřkolkách a na kole 
a chodíme na procházky. U babičky jsme měli zabíjačku 
a u druhé babičky máme nové štěňátko jezevčíka. 
Jmenuje se Ammy a je s ní sranda.   Na shledanou, Kuba 

 

Můj život v karanténě. 
Doma mi je dobře, ale už bych se chtěla vrátit do školy. 
Chtěla bych se vidět s kamarády a učitelkami a učiteli. 
Často chodím do přírody a pěkně si to užijeme. Když 
potřebujeme nutně něco koupit, musíme si vždy vzít 
roušku nebo alespoň nějaký šátek.    Sabča 

Takové to bylo  … 

Takže… Začneme od 1. třídy. Začalo to tak, že jsem měla jít do 1. třídy. Hrozně moc jsem se 
do školy těšila a připravovala jsem se na ni asi měsíc, protože jsem chtěla poznat nové 
kamarádky. Když jsem byla první den ve škole, měla jsem zlomenou ruku. Seděla jsem 
s Rózou, protože jsme byly nejlepší kamarádky. 1. třída mi šla dobře a byla jsem ráda za své 
kamarády. Ve 2. třídě mi to taky šlo dobře, ale už od začátku jsem se strašně bála paní učitelky 
Jarošové, protože mi připadala, že je přísná, ale potom jsem zjistila, že je hodná. Ve 3. třídě se 
všechno změnilo. Ale bylo to super. Měli jsme už i paní učitelku Jarošovou na hudebku a moje 
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první hudebka s ní se mi líbila a byla jsem ráda, že ji máme na jeden předmět. Taky jsem vůbec 
netušila, že naše paní učitelka Burešová někdy odejde, měla jsem pocit, že jsem si ji pořádně 
neužila. 4. třída – měli jsme paní učitelku Jarošovou, už jsem byla větší a škola mě až tak 
nebavila. A teď přišla 5. třída. Hrozně moc jsem se těšila a užila jsem si ji nejvíc. Až v 11 
letech jsem si uvědomila, co všechno pro mě znamenají všichni z mé třídy. Byla jsem za ně 
moc ráda. I když jsem si s klukama moc nepovídala, tak i přesto mi budou chybět. Chtěla bych 
vám všem poděkovat za úžasných pět let.    Amálie Asingerová, 5. ročník 

 

Do 1. třídy jsem se těšil, ale bál jsme se, že budu sedět sám. Pak si ke mně sedl Páťa. V první 
třídě jsem měl zlomenou nohu. Ve 2. ročníku bylo trochu víc učiva. Jako třídní paní učitelku 
jsme měli paní učitelku Burešovou. Ve třídě byla sranda. Poznal jsem tu také spoustu 
kamarádů. A pak přišel další ročník. 3. třída byla už těžší, měli jsme angličtinu a těžší Člověk 
a jeho svět. Ve 4. ročníku jsme měli paní učitelku Jarošovou. Měli jsme hlídky na záchodě – 
někdo počurával záchod. V 5. ročníku už teď jenom opakujeme a moc mi nechutnají obědy. 
Za těch 5 let jsem toho ale hodně prožil. To mi bude chybět. Už moc neuvidím kamarády. 
V budoucnu chci být psovod. Mám rád hodně zvířata, ale nejvíc psy.   Vít Ducháček, 5. ročník 

Pozn.: Všechny práce žáku byly po formální stránce (ne obsahové) upraveny. 

In for m ace  ze  škol y :  

• Jsme rádi, že příští rok přivítáme v naší škole 12 prvňáčků z Řetové, Řetůvky, Přívratu 
a České Třebové.  

• V návaznosti na informace od výkupců papíru, víček a dalších druhotných surovin, které jsme 
ve škole sbírali, jsme se rozhodli ukončit veškerý sběr. Děkujeme všem, kteří se s námi sběru 
zúčastnili. 

• V areálu základní školy začaly práce spojené s výstavbou nové mateřské školy. 
• Od 1. 7. 2020 budou spuštěny nové webové stránky Základní školy a Mateřské školy Řetová. 

Přeji všem dětem a žákům, zaměstnancům naší školy 
i všem čtenářům Zpravodaje krásné letní dny.  Mgr. Hana Fučíková 

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ V PŘÍVRATU 

V sobotu 20. 6. 2020 se, možná trochu netradičně, oblékl sál hospody U Coufalů do 
svátečního, aby spolu s panem starostou, paní matrikářkou a přívratskými dětmi, přivítal 

Adélku Váňovou, Elišku Krškovou 
a bratrance Šimona a Viktora 
Vaňousovy. Tímto prvním oficiálním 
životním krokem a zápisem do 
pamětní knihy je provázeli jejich 
rodiče, pra, ba dokonce i praprarodiče, 
a další nejbližší příbuzní a hosté, takže 
sál byl téměř zaplněn.  

Přejme jim do života zdraví, a také, 
aby se vždy měli s kým pevně držet za 
ruku, protože život jak známo, nemá 
zábradlí. 

Hana Vaňousová, kronikářka 
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Stav  stavby  MFDS a  př í pr ava  m iniml ékárny  

Naše současně nejvýznamnější investiční akce Modernizace mléčné farmy ve Sloupnici 
pokračuje. Na kontrolním dnu 26. května byl aktualizován harmonogram prací. Dne 
1. června převzala firma WOLF stavbou věžového jeřábu staveniště se spodní stavbou 
dna kejdové jímky SO-05, dokončit betonáž skladovací jímky by měla do 30. června. 
Následovat bude zhotovení kontrolního systému, obsypy, montáž technologie a vybudování 
nového výdejního místa. Mezitím generální dodavatel Stavitelství Jokeš s.r.o. pokračuje 
na dokončení druhé čtyřřadé stáje SO-02, aby mohli naši pracovníci namontovat technologii 

hrazení a odklizu kejdy. Dokončení 
předpokládáme s určitou rezervou do 
30. června. Souběžně se pracuje na jímce 
na dešťovou vodu. Kolaudace druhé stáje 
s jímkou je plánována na 30. července 2020. 

Konkrétnější obrysy začíná mít i plánovaná 
minimlékárna, která je podmínkou smlouvy 
o poskytnutí investiční podpory rekonstrukce 
MFDS. Mlékárna bude v přízemí 
administrativní budovy v Řetové. Probíhají 
práce na projektové dokumentaci a upřesnění 

nutných technologií. Předpokládáme, že v průběhu letních měsíců proběhne výběrové řízení 
na dodavatele. Stavební úpravy by měly být provedeny přes zimní období a v průběhu příštího 
roku bychom chtěli zahájit zkušební provoz. Proto již nyní hledáme budoucí pracovníky. Prodej 
našich výrobků bude mimo prodej přímo z farmy v první řadě na pultech prodejen našeho 
řeznictví, i když již nyní zájem projevilo i družstvo Konzum Ústí nad Orlicí. Naše stavební 
skupina zahájila přípravu sociálního zázemí pro pracovníky farmy. 

To, že se díky opatřením proti koronaviru neuskutečnilo tradiční setkání vedení družstva se 
zástupci mysliveckých sdružení, neznamená, že by spolupráce i přes toto omezení 
nepokračovala. Ochranu zaseté kukuřice vystřídala péče o narozená srnčata. Pozdější zahájení 
sečí senážních porostů dělá myslivcům vyhánění srnčí zvěře z porostů složitější. I přes to se 
úspěchy dostavují a toto zachráněné srnče není jediné. (foto)  

Obnova lučních porostů: dostali jsme několik dotazů na příčinu 
zežloutlých luk. Travní porosty jsou v našem podniku důležitou 
součástí krmných plodin. Bohužel postupem času jejich 
kvalita klesá a louky druhově degradují. Proto provádíme obnovu 
některých pozemků, která spočívá v jejich opětovném zasetí. 
První možností je zasetí do zpracované půdy, která se musí v 
podstatě rozorat a tím vzniká velké riziko eroze a ztráty půdní 
vláhy. Druhou možností, kterou jsme právě s ohledem na tato 
rizika použili, je bezorebné setí do nezpracovaného „drnu“ a aby 
nové osivo vzešlo, je mu třeba „vypomoci“ desikací původního porostu. Jsme si vědomi, že tyto 
pozemky, stejně jako v případě metody Strip-Till, nejsou určitý čas očím lahodící, ale přínos 
k zamezení eroze a zadržení půdní vláhy je nenahraditelný.   
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Další  zprávy z  podni ku:  

• V souladu s rozhodnutím představenstva jsme uzavřeli kupní smlouvu na prodej kolny 
„Krumlovka“ s obcí Řetůvka. 

• Spustili jsme elektronický stravovací systém pro zaměstnance. 
• Provedli jsme rozsáhlou opravu krmného stolu bioplynové stanice. Logisticky náročnou 

operaci jsme zvládli v termínech i díky vysokému nasazení všech našich zaměstnanců. 
• Senážní žito mělo vynikající kvalitu, po sklizni TTP pokračujeme sklizní jetele. 
• Opatření proti šíření koronaviru nás vedly k odložení letošního zájezdu pro důchodce 

na příští rok. Budeme se snažit vynahradit jim to při podzimní besedě. 
• Řeznictví rozšířilo svou nabídku o výběrové hovězí biomaso pro příznivce tohoto segmentu. 
• Prodejní úspěchy: Hned dvěma našim sousedním zemědělským podnikům jsme dodali 

samochodné krmné vozy Siloking. 
• Z našeho šlechtitelského programu jsme prodali holštýnského plemenného býčka do AGRO 

Měřín. 
• Zaměstnanci mají možnost trávit dovolenou v našich karavanech, které budou letos umístěny 

v kempu Slunce Žandov u České Lípy. 
• Vyhlásili jsme Velkou letní fotosoutěž o masokartu nabitou na 5 000 Kč, více informací 

najdete na www.reznictvi-sloupnice.cz a na facebooku Řeznictví Sloupnice. 
 

Ví te  že  … 

marže obchodníků s potravinami 
v dlouhodobém měřítku vzrůstají? 
Po roce 1999 vzrostly více než 
dvakrát? 

 vepřové - hovězí - kuře- pečivo - chléb - sýr - průměr 

 
 

 
Ing. Jaroslav Vaňous, 

předseda družstva 
 

  

1999    2020 

% 
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S p o r t  

NEDOKONČENÁ SEZÓNA  

Zimní příprava proběhla ještě podle plánu včetně přípravných zápasů 
a soustředění v Letohradu. Díky řádění koronaviru se jarní část 
mistrovských soutěží hrát nezačala, a nakonec rozhodnutím FAČR z dubna 
byly všechny amatérské soutěže ukončeny s tím, že nikdo nepostupuje ani 
nesestupuje. Po podzimní části jsme tedy skončili na 6. místě okresního 
přeboru s 19 body (tabulka ve Zpravodaji č. 4 / 2019). Jediný zápas jara jsme sehráli až 
13. června v Mandli proti Sopotnici. Přátelské utkání hrané v přátelském tempu jsme zvládli, 
a vítězstvím 5:1 přispěli sobě malým dárkem k pozápasovému „ukončení sezóny“.  

Starší žáci skončili v okresním přeboru na druhém místě o bod za vítěznými Rudolticemi, také 
podle podzimní tabulky, klukům gratulujeme. 

Mem ori ál  S tani sl ava  Sedl áč ka  

V sobotu 20. června sešli se fotbaloví nadšenci v Mandli na turnaji v malé kopané, hraném 
jako memoriál Standy Sedláčka. Po propršeném pátku pršelo i v sobotu, nijak silně, zato 
nepřetržitě. Ostatní turnaje v okolí byly zrušeny, v Mandli však ne. Jak vypovídají fotografie na 
zadní straně Zpravodaje, bezbřehý entuziasmus a nesmírná láska k fotbalu nedovolila aktérům 
do turnaje nenastoupit. O něčem, jako regulérnost hrací plochy, by se dalo hovořit snad jen 
v úvodních zápasech, hrálo se totiž na dvou hřištích naráz. Pak se ale trávník proměnil v něco 
jako rašeliniště s kaluží, a z fotbalu se stal spíše boj o posunutí míče kupředu. Becherovka 
Přívrat v tomto lítém boji ztratila polovinu válečníků a turnaj skrečovala. Po dlouhé době bylo 
k vidění rozhodovat rozhodčí v gumákách, jmenovitě vychvalme statečné výkony pana Vejdy 
ze Sloupnice a domácích pana  Křikaly a pana  Stránského. 

Pořadatelsky byl ale turnaj k radosti všech velmi dobře zvládnutý, nejen pro samotné 
fotbalové gladiátory se vařil kotlíkový guláš a opékalo maso na roštu. 

I přes nepřízeň počasí, se dá říci, že se turnaj vydařil. Poděkování patří hráčům už za jejich 
účast, a budeme se těšit na další ročník tohoto memoriálu. V systému každý s každým dopadlo 
toto pořadí týmů: 1. Pobřeží kocoviny, 2. Standa team, 3. VÚB, 4. Mistr team, 5. TMS Slovan 
Pardubice, 6. Řetová, 7. Becherovka Přívrat        -vk- 

MÍČOVÝ VÍCEBOJ  

Sokol Řetůvka uspořádal 6. 6. na hřišti 
a v tělocvičně v Řetové již třetí ročník 
míčového víceboje. Z důvodu vládních 
opatření zapříčiněných coronavirem nebylo 
do poslední chvíle jasné, jestli bude možné 
tento rok akci uspořádat. Aby toho nebylo 
málo, tak nás i počasí napínalo, jestli nám 
dopřeje pěkný den nebo nám nadělí 
pořádný déšť. Nakonec se vše podařilo 
na výbornou, vládla skvělá atmosféra 
a všichni sportovci i diváci si akci náramně 
užili. 
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Klání se zúčastnilo 9 tříčlenných družstev. Soutěžilo se v líném tenise, stolním tenise, hodu 
na koš, fotbale a nohejbale. Sporty doplnila i disciplína pití piva na „ex“, která byla ušitá 
na míru těm, co neholdují pouze sportu. 

A nyní k výsledkům. Na prvním místě se umístil tým Míčci (T. Bohunek, T. Bače, A. Šimek / 
T. Červinka), na druhém místě skončil tým Staří dobráci (O. Hanuš, L. Bače, J. Gloser) a třetí 
byl tým Bubáci (P. Flídr, M. Šilar, O. Buben). 

Za všechny zúčastněné bych chtěl moc poděkovat organizátorům a těm, kteří dělali celý den 
servis všem závodníkům. Všichni se těšíme na příští ročník této již tradičně vydařené akce.  

PB ml. 

VÝŠLAP OKOLÍM ŠUMPERKA  

Řetováci byli první zákazníci firmy Rojar bus po uvolnění opatření kvůli epidemii covid viru. 
Nejdříve jsme měli obavy, zda se podaří naplnit autobus, ale ukázalo se, že naši obyvatelé jsou 
zoceleni. Všechna místa do posledního byla obsazena a tak jsme vyjeli směr Šumperk. 
Trasa byla naplánována tak, aby všichni byli schopni trasu ujít a přitom si mohli užít 
pohostinnosti navštívených hospůdek. Někteří vystoupili v Šumperku, ale většina se 
nechala vyvézt o 2 km dále do místní části Vápenice, odkud jsme pokračovali k poutnímu místu 
U kostelíčku. Tady se mnozí občerstvili a pokračovali na rozhlednu Háj. Zde jsme se setkali se 
skupinou ze Šumperka, pokochali výhledy a pokračovali po zelené značce do restaurace 
Bludoveček. Ta všechny vtáhla do svých útrob s příjemným venkovním posezením, prostorem 
pro vyžití dětí a malou zoo. To už byl čas na lehký oběd a pivečko. Však si ho všichni 
zasloužili. 

Po příjemném posezení 
a občerstvení jsme se vydali 
krásným údolím Bludovská 
stráň na další rozhlednu 
Brusnou. Počasí se ještě 
vylepšilo a tak jsme viděli 
krásně Jeseníky i s Pradědem. 
Odsud už všichni zamířili do 
Habrmanovy vily.  

Legendární režisér Juraj 
Herz se rozhodl zde otevřít 
jednu z nejkontroverznějších 
kapitol českých dějin, 
poválečný odsun Němců, při 
němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy, a spolu vytvářely nesmazatelnou 
krvavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann, 
který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový 
příběh se jeho životním osudem pouze volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let 
dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale. 

A co říci závěrem? Nahoře nás mají rádi, mezi deštivými dny jsme vychytali jediný den, kdy 
nepršelo a počasí bylo přímo určené pro pěší výlety. A když jsme se vrátili domů, už v teple 
domova jsme mohli poslouchat s úlevou déšť na okenních parapetech a hřmění bouřky z dáli. 
Na podzimní výlet, pro změnu s koly, se těší sportovní komise. 

Hana Šafářová 
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SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA SDH PŘÍVRAT 

Sezóna 2020 je i pro nás bohužel 
ovlivněna covid-19. Některé ligy byly 
úplně zrušeny, jako například Velká 
Cena Ústeckoorlicka, a my jsme si už 
pomalu začínali myslet, že letos na 
závodní dráhu ani nevyběhneme. Přišlo 
ale rozvolňování a naše oblíbená 
Svitavská liga se běhat bude! Takže 
hurá! 

Co je u nás nového pro letošní sezónu? Mužské 
družstvo ve složení Aleš Hrdina, Martina Vašinová, 
Ondřej Voleský, Roman Svoboda, Matěj Řezníček, 
Lukáš Kaňka, Jiří Skalický, Ivoš Vencl a Tomáš 
Bohunek se naplno pustilo do jarní přípravy, jen jak 
to bylo možné. Samozřejmě, že jsme byli namlsaní 
z konce minulé sezóny. Bohužel se nám opět 
nevyhnuly nějaké problémy v podobě zranění, ale 
budeme doufat, že vše vyladíme a budeme podávat 
alespoň stejně tak dobré výkony, jako vloni. K tomu 
by nám měla pomoci nová „mašina“ PS-12 speciálně 

upravená pro závodní účely na obsah 2160 ccm. Za novou „mašinu“ musíme poděkovat Obci 
Přívrat a SDH Přívrat, a to i za celkovou podporu, bez které by to nešlo. Děkujeme. 

Největší novinkou jsou dvě úplně nová družstva žen. Už od zimy se mezi holkami šuškalo, že 
by to chtěly zkusit. Nezůstalo jen u slov a holky se daly do kupy a začaly trénovat. A musím 
říci, že jim to jde nad očekávání dobře. „Starší“ družstvo běhá ve složení Barbora Maixnerová, 
Helena Maixnerová, Monika Venclová, Tamara Helbichová, Martina Vašinová, Kateřina 
Stránská a Lucie Kaňková. „Mladší“ družstvo je složeno z holek, které přecházejí z dětské 
kategorie do dospělých a začínají sbírat zkušenosti s pro ně úplně novým vybavením. Holky 
trénují ve složení Anička Kaplanová, Verča Štiková, Monča Venclová, Dorka Řezníčková, 
Kačka Lorencová, Marťa Štanglerová a Terka Nováková. Závěrem bych chtěl popřát do letošní 
sezóny všem našim družstvům, aby pilně trénovala a scházela se, a výsledky se dostaví. 

Ondřej Voleský, velitel SDH 

PŘÍVRATSKÁ KNIHOVNA  O PRÁZDNINÁCH  

Přívratská knihovna o prázdninách bude otevřena: 
ČERVENEC  1. 7., 15. 7., 29. 7.    17,30 - 18,30 
SRPEN  12. 8., 26. 8.              17,30 - 18,30 
Nově si v naší obecní knihovně můžete zapůjčit elektronickou ALBI tužku a knihy z edice 

Kouzelné čtení. Téměř každý měsíc probíhá výměna knih ve spolupráci s městskou knihovnou 
v České Třebové. Krásné prázdniny všem.    Pavlína Nováková, knihovnice 
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Z  k r a j e  

KOTLÍKOVÉ DOTACE - 5. VÝZVA 

Celý kraj se má rozvíjet rovnoměrně, lidé mají mít stejné možnosti a výhody na kterékoli části 
území. Kotlíkové dotace toto kritérium splňují na sto procent. Další žadatelé budou podpořeni 
v letošním roce. Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy pátá výzva Kotlíkových dotací 
stále trvá. 

Kraj zahájil příjem žádostí do páté výzvy kotlíkových dotací v loňském roku 8. října. Zájem 
byl obrovský hned od začátku otevření výzvy. Ukončení příjmu žádostí je 30. října 2020, tedy 
pátá výzva Kotlíkových dotací stále trvá. Žádosti o poskytnutí této dotace mohou lidé podávat 
prostřednictvím webové aplikace na internetových stránkách Pardubického kraje. V polovině 
února 2020 bylo zaregistrováno kolem 1840 žádostí. Žadatel může získat dotaci až do výše 
127 500,- Kč. 

V 5. výzvě je podpora poskytována na pořízení nových automatických kotlů na biomasu, 
kotlů na kusové dřevo s ručním přikládáním, kondenzačních plynových kotlů a tepelných 
čerpadel. Podpořena může být pouze výměna starého kotle na pevná paliva s ručním 
přikládáním emisní třídy 1., 2. a bez určení třídy. 

Rada průběžně schvaluje podané žádosti. V současné době pracovníci Regionálního rozvoje 
Pardubického kraje podepisují smlouvy s první polovinou žadatelů. Druhá polovina žadatelů 
byla prozatím vyrozuměna o tom, že peníze dostanou. Na podpis smlouvy si počkají na konec 
léta, ale mají jistotu, že peníze zde pro ně jsou již připravené a kotel mohou vyměnit. 

Žádosti, které se nepodaří uspokojit, jsou zařazovány do tzv. zásobníku projektů. V případě 
odstoupení příjemců od smlouvy nebo nedočerpání schválené výše dotace, budou uvolněné 
příspěvky nabídnuty žadatelům právě v tomto zásobníku, a to dle pořadníku podání žádosti. 
Tyto žádosti mohou být v letech 2021 – 2023 uspokojeny z prostředků výzvy MŽP pro kraje 
v rámci podprogramu, prostřednictvím něhož má kraj možnost získat částku okolo 
70 milionů Kč. 

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje 

KRAJ LETOS PODPOŘÍ FUNGOVÁNÍ TÉMĚŘ STOVKY OBECNÍCH PRODEJEN  

Malé obecní prodejny jednoznačně v průběhu koronavirové pandemie splnily svoji primární 
úlohu, a to zásobovat obyvatele základními potravinami. Pardubický kraj se proto i přes 
předpokládaný propad v daňových příjmech rozhodl, že podporu provozovatelům prodejen 
zachová v plné výši tak, jak bylo avizováno. Celkově je tak v plánu rozdělit5,3 milionů korun. 
Na programu jednání krajské rady bude tento bod v pondělí 25. května. 

„Podpora obecních prodejen, se kterou jsme začali již v roce 2009, se dlouhodobě ukazuje 
jako správný krok, a o to více v posledních měsících. I přes očekávané propady v daňových 
příjmech budou obecní prodejny jedním z dotačních titulů, které nebudeme nijak upravovat 
a žádosti provozovatelů prodejen, což jsou z velké části obce, pokryjeme dle plánu,“ uvedl 
hejtman Martin Netolický. „V tuto chvíli jsme připraveni podpořit 98 žádostí, které 
doporučila odborná komise v celkovém finančním rozsahu 5,3 milionu korun. Jedná se tak 
o rekordní částku, která do obecních prodejen z krajského rozpočtu půjde. Zachování těchto 
a podobných služeb na venkově musí být i v této nelehké době jednou z priorit,“ uvedl hejtman. 
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Krajská podpora narůstá každým rokem, což potvrdil také radní pro životní prostředí, 
zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Trend navyšování podpory ze strany kraje je patrný. 
V minulém roce jsme podpořili 85 žádostí, v roce 2018 to bylo 69 žádostí. Považuji za správné 
a potřebné zajistit obslužnost obcí a místních částí do 500 obyvatel, což potvrzují obyvatelé 
i starostové na území celého našeho kraje,“ řekl Václav Kroutil. 

Jednou z obcí, která je dlouhodobě aktivní v rámci 
žádostí o podporu své obecní prodejny, je Přívrat 
nedaleko České Třebové. „Krajská dotace na podporu 
obecních prodejen je pro naši obec velmi důležitá, 
jelikož díky tomu můžeme získat až 100 tisíc korun. 
Provozovat prodejnu je pro obec vždy velmi náročné 
a výsledky jsou nejisté. Tato krajský podpora nám 
určitou formu jistoty dodává. Snažíme se, aby 
především starší občané nemuseli spoléhat na své 
příbuzné a mohli si v prodejně zajistit základní 
potraviny, ale také hygienické či další potřeby. Jdeme 
cestou prodeje kvalitních a tradičních regionálních 
potravin, od výrobců, které naši lidé znají a které se 
snažíme prodávat za přijatelné ceny,“ uvedl 
starosta Přívratu Jan Stránský. 

 
Ve středu 10. června byla do naší prodejny fronta. 

 

OBCE DOSTANOU NA  DOTACÍCH O PĚT MILIONŮ KORUN NAVÍC  

Hejtman Martin Netolický dnes inicioval jednání krajských radních, na kterém bylo 
rozhodnuto, že v rámci rozpočtu bude z dílčích rezerv vyčleněno pět milionů korun na navýšení 
Programu obnovy venkova, a to konkrétně na projekty Místních akčních skupin. I přes dopady 
pandemie koronaviru chce kraj v maximální možné míře podpořit projekty na obcích a pomoci 
také fungování obecních prodejen. 

„I přesto, že jsme byli nuceni přehodnotit dotační politiku kraje v některých oblastech, tak 
stále rozdělujeme přes 300 milionů korun, z toho přes 105 milionů do podpory venkova, 
životního prostředí a zemědělství. Po dohodě s kolegy jsem navrhl, abychom navýšili o pět 
milionů korun krajský Program obnovy venkova a umožnili jsme realizaci projektů Místních 
akčních skupin v rámci programu Malý LEADER. Celkově tak máme na Program obnovy 
venkova připraveno 35 milionů korun, což je za současné nelehké situace maximum možného,“ 
uvedl hejtman Martin Netolický. „Tímto krokem chceme podpořit další investiční činnost 
na venkově, ale také evropsky uznávanou metodu "komunitního života a plánování" 
na venkově. Předpokládám, že se v letošním roce jedná o poslední prostředky, které budeme 
schopni z krajského rozpočtu poskytnout. Věřím, že i díky této podpoře zůstane 
zachována investiční činnost také na obcích stejně tak, jako bude zachována v případech, kdy je 
kraj investorem,“ řekl hejtman. 

Ten také připomněl, že kraj v rámci Programu obnovy venkova nijak neomezil podporu 
fungování vesnických prodejen, dotace na ekologickou výchovu, záchranné stanice, vodní 
hospodářství či pro začínající včelaře. 
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VŠICHNI JSME VĚŘILI, ŽE JEŠTĚ BUDE LÉPE  

Jako nadpis jsem si poopravil upoutávku, která upozorňovala na poslední díl seriálu 
Josefa Koláře, v němž v Orlických novinách v roce 2002 shrnul čtyřicetiletou historii 
řetovského fotbalu. 

Stručně připomeňme, že „nové“ hřiště se začalo budovat v roce 1965, v roce 1967 se na něm 
začalo hrát a v roce 1968 došlo na výstavbu kabin, kolaudovaných v roce 1971. 

Muži začali hrát na novém hřišti hned po jeho dokončení, v soutěžním ročníku 1967-68, 
dorostenci byli přihlášeni až od ročníku následujícího. A v něm s převahou vyhráli svoji 

skupinu okresního přeboru i následnou 
kvalifikaci o titul přeborníka okresu 
a postoupili do krajské I. třídy, někdy též 
uváděné jako I.A. V té si vedli stejně 
úspěšně a hned v následující sezoně 1969-
70 ve skupině C obsadili 3. místo. 

 
Okresní přeborník dorostu 1969 s maskotem 
Vlastíkem Kolářem, synem trenéra J. Koláře. 
Zleva stojí Ivan Vašina, Karel Pirkl, Vlastimil 
Loskot, Miloslav Šimek, Ladislav Vaňous a Jan 
Hanuš, zleva v podřepu Jiří Kolář s Vlastíkem, 
Luboš Kašpar, Luboš Voleský, Miloslav Kebrle 
a Jiří Borovec. 
 

Co dokázali dorostenci na hřišti bez jakéhokoliv zázemí, když kabiny se teprve začínaly 
stavět, budí dodnes obdiv a vzpomínky na nelehké začátky. Sice nakonec krajskou I. třídu po 
dvou odehraných sezónách opustili, protože prostě a jednoduše na dorostenecký věk „zestárli“ 
a nebyl, kdo by je nahradil, pro fotbal se ale neztratili a někteří z nich ještě tvořili kádr 
okresního přeborníka dospělých 10 let poté. Prohlédnout si je můžete na následující fotografii 
nebo po 40ti letech ve 
Zpravodaji obcí č. 3/2019. 
 

 
Přeborník okresu 1979 a nováček 
krajské I.B třídy. Zleva stojí trenér 
Luboš Kašpar, Karel Brusenbauch, 

Ladislav Vaňous, Josef Morkes, 
Bohumil Jasanský, Otto Rybka, 

Jaromír Kovář, Libor Hudec a Jiří 
Bauer, v podřepu Zdeněk Jasanský, 

Břetislav Gloser, Ivan Uhlíř, Karel 
Pirkl, Oldřich Kubík, Luděk Gajdošík 

a Alois Šimek. 

 
Už od svého založení měl oddíl pochopitelně vyšší cíle než hrát jen základní skupinu 

mistrovských soutěží. Poprvé se mu to povedlo v sezóně 1970-71, kdy vyhrál svoji skupinu 
okresní soutěže a postoupil do okresního přeboru. Sláva to tenkrát byla veliká, na hřiště k tomu 
přišla zahrát hudba Standy Pávka (na fotce uprostřed s klarinetem). 
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V první sezóně v okresním přeboru jsme skončili 
horším skore a jen jeden bod za vítězem na 4. místě, 
ale jak už to někdy bývá, pýcha předchází pád. Hned 
v následující sezóně 1972-73 jsme skončili poslední 
a sestoupili zpátky do okresní soutěže, kde jsme 
předváděnou hrou stačili už jen na 9. místo. 
A protože zároveň došlo k reorganizaci soutěží, kdy 
prvých 5 oddílů z každé skupiny a sestupující 
z přeboru utvořily okresní III. třídu, zatímco pro 

zbývající vznikla nejnižší IV. třída, po 
sezóně 1973-74 jsme se tak propadli až 
na samé dno. Hráči, kteří tehdy 
vybojovali okresní přebor, už mohli jen 
vzpomínat. 
 
Nováček okresního přeboru 1971, zleva stojí 
Pavel Bucháček, Jiří Kolář, Ladislav Vaňous, Karel 
Pirkl a Josef Pávek, v podřepu Luboš Hanuš, Aleš 
Kašpar, Břetislav Gloser, Luboš Vašina, Miloš 
Jansa a Vlastimil Vaňous (trenérem byl Josef 
Kolář) 

 
Zastavme se v běhu času u některých akcí, kterým nelze upřít přímou souvislost se zlepšením 

naznačeném v nadpisu. 

Brodek u Konic e 25.  čer vna 1977 

Celodenní výlet členů s rodinnými příslušníky po známých pamětihodnostech, jimiž byly 
zámek Úsov, hrad Bouzov a památník Javoříčko, a kterým byla postupem do okresního přeboru 
zakončena úspěšná sezóna 1976-77 a připomenuto celkových 15 a obnovených 10 let činnosti 
oddílu. Odpoledne jsme nastoupili k narychlo sjednanému přátelskému zápasu s novým 

oddílem OP IV. třídy Prostějovska Sokolem 
Horní Štěpánov, nad nímž jsme zvítězili 4:2 
(1:1) třemi brankami Karla Pirkla a jednou 
Josefa Morkese, když původně plánovaný zápas 
s Jiskrou Brodek nemohl být kvůli přeložení 
jejich mistrovského zápasu sehrán. Večer si 
účastníci zájezdu prodloužili se svými hostiteli 
na sportovním karnevalu. Dodejme, že kontakt 
navázal Ivan Uhlíř během základní vojenské 
služby a pro úplnost už mohu prozradit, že 
nabídka Horního Štěpánova za přátelský zápas 
zněla 100 Kčs na ruku nebo in natura 3 láhve 
prostějovské režné na karneval do začátku. 

 

Naši hráči předávají domácím propagační předměty 
z Orlickoústecka 
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1.  čer venec  1978 -  I .  r oč ní k  Memori ál u B.  Pi l gr a  

Byl uspořádán a položil základ každoroční vzpomínky na aktivního hráče někdejšího 
SK Přívrat a funkcionáře oddílu kopané v Řetové, který pro svoji svědomitost a zkušenosti 
zastával funkci předsedy oddílu i předsedy TJ SOKOL Řetová. V ocenění jeho zásluh o rozvoj 
tělesné výchovy a sportu mu byl v roce 1971 udělen Bronzový odznak ČSTV. 

Na memoriálu startovaly Sokol 
Převýšov, Sokol Řetová, Spartak 
Hradec nad Svitavou a Sokol 
Sopotnice a v tomto pořadí také 
skončil. K prodeji už byla oddílová 
vlajka, kterou navrhnul a dodání 
zjistil Miloslav Kebrle. Hřiště také 
bylo ozvučené tlampači na střeše 
kabin, takže konečné pořadí mohlo 
být vyhlášené doslova. 

 
Slavnostní zakončení, kapitán 
Sokola Převýšov s putovním pohárem 
pro vítěze 

 

 

I I I .  r oč ní k Memori ál u  V.  Hubáč ka 7 .  čer vence  1979 

Na oplátku jsme se, už jako přeborník okresu a postupující do krajské I.B třídy, zúčastnili 
turnaje v Převýšově, který 
jsme, tak jako rok předtím 
Převýšov u nás, vyhráli. Jen 
dodejme, že spolupráci mezi 
oddíly navázali Miloslav 
Renčín a Jaroslav 
Hrůza na vojenském cvičení, 
jejich organizační pracovník 
Ladislav Steklý se rozhodující 
měrou zasloužil o to, že 
u příležitosti postupu do I.B 
třídy jsme mohli vydat 
oddílový odznak, který 
napodobil motiv z oddílové 
vlajky. 

 
Náš kapitán Břeťa Gloser přebírá putovní  

pohár pro vítěze. 
(vedle Karla Brusenbaucha stojí Jarda Hrůza) 

 
 

Na dispozičním řešení kabin v Převýšově 
mě zaujala vstupní síň trofejí.  
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Na těchto připomenutých akcích si dovoluji doložit, že z domácích vytrvalců a navrátilců 
z vojny se vytvořila parta, která už od dorosteneckého věku fotbal hrát uměla a podřídila mu 
i své pohodlí, zvláště když se dařilo. Začátek všeho můžeme vidět v sezóně 1974-75, zakončené 
2. místem v okresní IV. třídě a postupem do III. třídy hned v sezóně následující. Tu jsme 
s jednobodovým náskokem těsně, ale vyhráli a postoupili do okresní II. třídy. 

V okresním přeboru jsme se rozkoukávali zatím na 3. místě, abychom hned následující sezónu 
1978-79 s naprostou převahou a sedmibodovým náskokem vyhráli a postoupili do krajské I. B 
třídy. Ani v té jsme se neztratili a 11. místo po podzimu se nezdálo nasvědčovat, že by se tu 
mělo schylovat k našemu konci. Ale stalo se a chabou útěchou nám bylo, co pak „jedna paní 
povídala“, že na tom měl podstatný podíl boj o vítěze a postupujícího do I.A třídy za každou 
cenu a my že jsme nejhorším mužstvem nebyli, jen nám prý někdy chyběl ten pověstný krůček, 
jinak řečeno o kdo se zachrání 
se nehrálo. A tak na výroční 
členské schůzi 14. prosince 
1980 v restauraci v Mandli, po 
ročním působení a sestupu z I.B 
třídy, jsme na ty lepší časy opět 
mohli už jen vzpomínat. 

 
 

Předseda sportovně-technické 
komise OFS Miloslav Renčín ve 

společnosti předsedy komise 
rozhodčích Zdeňka Vrby 

a organizačního pracovníka komise 
rozhodčích Václava Dostála 

 
Oddíl kopané TJ SOKOL Řetová byl tehdy pojem, který nejen v okresním měřítku něco 

znamenal. Že a proč toho nevyužil k dobudování svého zázemí bylo naznačené už v minulém 
Zpravodaji č. 1/2020, na vysvětlení a omluvu by se tak zjednodušeně dalo říci, že za různých 
„okolostojíčností“ nedokázal překročit svůj stín, který se pak spíše prodlužoval, než krátil. 

 
Nad objevenými fotografiemi vlastními i neznámých autorů a naposledy zavzpomínal 

Miloslav Renčín a dodává: 
 
Football, či kopaný míč, je jedna z nejtěžších anglických her míčem. Je při tom však velmi 

zajímavá a vývinu těla prospěšná. Tak malé dosud rozšíření této hry u nás přičítati se může 
jedině nesprávnému pochopení způsobu této hry a z které následkem toho při nedostatku 
řádného trainingu stala se prostá pranice obou proti sobě hrajících stran, spojená s velmi 
častými tělesnými úrazy. Football vyžaduje přesného trainingu a není-li pěstován řádně, 
nekonají-li se pravidelná cvičení pod dozorem přísného trainera, postrádá veškerého účelu. 
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 Miroslavova země pořádá soutěž 
ve vaření kotlíkového guláše 

v sobotu 29. srpna 2020 od 1000 hodin na návsi 
 

Všechny Vás srdečně zve na již 10. ročník 
Pro mlsné jazýčky budou kromě soutěžních gulášů připraveny i loňský vítězný, maďarský nebo veselý guláš, 

grilovaná kýta a mnoho dalších dobrot nejen z udírny. 
 

Guláš Festival Přívrat 2020 
Předpokládané zahájení ochutnávky gulášů ve 1400 hod. 

Kromě gulášů máte možnost ochutnat 10 vzorků regionálních piv a skládaných kynutých buchet. 

Doprovodný program: vyhlídkové lety z přívratského heliportu, country skupina PĚNA, 
Josef Švejk & c.k. ŠRAML aneb Švejkův c.k. kabaret „Za Císaře Pána“ 

KontraBand (CZ/SK hity) 
Ready Kirken 

Diskotéka 
Areál bude zastřešen proti slunci a dešti 

Zveme všechny gurmány a přátele dobré zábavy. 

Král Miroslav a jeho družina 

Vstupné dobrovolné 
 

 

VDA  SLAVÍ 75 LET 
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PŘÍVRAT 
11. července, 

So 
letní kino – Chlap na střídačku od 21.15h za prodejnou 
od 19 h otevřeno pro všechny s občerstvením 
Na shledanou se těší společenství Miroslavova země. 

25. července, 
So 

letní kino – Vlastníci od 21.00h za prodejnou 
od 18.30 h zvěřinová kuchyně a grilování. Na shledanou se těší myslivci. 

1. srpna, So B e c h e r C u p  od 12:30h hřiště u OÚ - turnaj v malé kopané 
info: Aleš 721002954, občerstvení zajištěno 

1. srpna, So letní kino – Přes prsty od 21.00h za prodejnou 
od 18 h gurmánské posezení s mysliveckou kuchyní 
Na shledanou se těší FK Becherovka. 

22. srpna, So D ě t s k ý  d e n  za prodejnou, od 17 hodin 

22. srpna, So letní kino – Poslední Aristokratka od 20.00h za prodejnou 
Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší hasiči. 

29. srpna 
So 

G u l á š  f e s t i v a l  –  10. ročník soutěže ve vaření guláše od 10h na návsi 
Doprovodný program: vyhlídkové lety, PĚNA,  
Josef Švejk & c.k. ŠRAML , KontraBand, READY KIRKEN 

18.-19. září 
Pá-So 

 

34. Přívratské vinobraní 
pátek od 17.30 hodin na návsi koncert skupin: 
Upside Down!cz, Volant, Cocotte Minute + zábava Quiz 
sobota od 13 hodin na návsi:  Jan Vančura Plavci, Huménečko,  
Bohemian Metal Rhapsody, Anna K, večer zábava a na sále bál 
Po oba dny odrůdová bílá i červená vína, burčák, křapáče, kuřata na roštu, 
atrakce pro děti, areál je zastřešen. 

17. října 
So 

B E C H E R O B R A N Í  0 2 0 :  tradiční slavnost č.  25  v sále U Coufalů od 19:09 
hrají skupiny: T.B.A. + FernetŠok a další dobrodružství! 

ŘETOVÁ 
4.-10. července Dětský tábor 

18.-19. července Řetovská pouť – na hřišti u tělocvičny 

5. září, So Cyklovýlet  od Masarykovy chaty až do Babiččina údolí 

26. září, So Posvícenská zabíjačka 

ŘETŮVKA  
4. července 

So 
Pokoronavirový den 
14:00 několik zastavení kolem Řetůvky pro děti, skákací hrad 
18:00 zábava se skupinou METAXA 

2. září, St Sousedské posezení s jubilanty 

5. září, So Setkání s hasiči 

6. září, Ne Vítání občánků 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 se v Přívratu Jitce Tobiškové a Davidu Čuhelovi narodila dcera 
Lucie, Kamile Denkové a Ondřeji Krškovi se narodila dcera Eliška, Denise Šimkové a Leoši 
Vaňousovi se narodil syn Šimon a Janě Kolářové a Richardu Fišarovi se narodil syn Richard. 
V Řetůvce se Michaele a Josefovi Šindelářovým narodila dcera Eliška. V Řetové se manželům 
Martině a Petrovi Páclovým narodil syn Matouš. 

SVATBY  

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 si své ano v Přívratu řekli Barbora Půlpánová a Jiří Pilgr. 
Blahopřejeme 

VÝROČÍ 

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60let paní Zdeňka Podhajská ze Řetové 
 pan Jaromír Kovář ze Řetové 
 pan Ladislav Assinger ze Řetové 
 
65 let paní Hana Jančaříková ze Řetové 
 pan Alois Šimek ze Řetové 
 paní Zuzana Stránská z Přívratu 
 pan Oto Pávek z Přívratu 
 pan Milan Kmoníček z Přívratu 
a pan Stanislav Vaňous z Přívratu oslavil 
65 let již v prvním čtvrtletí, doplňujeme 
s omluvou nyní. 
 
70 let paní Alena Janáčková z Přívratu 
 paní Danuše Záleská z Přívratu 
 paní Věra Rybková z Přívratu 
 paní Jana Reichlová z Řetůvky 
 pan Miloš Pávek z Řetůvky 
 paní Anna Šafářová ze Řetové 
 pan Jozef Kužela ze Řetové 

75 let paní Milena Hudcová z Řetůvky 
 pan Jaroslav Kolář z Přívratu 
 pan Josef Lejsek z Přívratu 
 pan Zdeněk Jiroušek ze Řetové 
80 let paní Jana Eliášová ze Řetové 
 pan Josef Bartoš z Řetůvky 
 pan Ota Čáslavka z Přívratu 
82 let paní Hana Fišarová z Přívratu 
84 let paní Jaroslava Kršková z Přívratu 
 paní Marie Blanařová ze Řetové 
85 let paní Anna Hotmarová ze Řetové 
 paní Zdeňka Šimková ze Řetové 
 paní Věra Jansová z Řetůvky 
86 let paní Libuše Gajdošíková ze Řetové 
89 let paní Jana Betlachová ze Řetové 
 paní Bohumila Crhová ze Řetové 
90 let paní Zdeňka Patočková z Přívratu 
 pan Pavel Jirsa z Přívratu 
92 let pan Vladimír Voleský ze Řetové 
 pan Miloslav Novák z Řetůvky 

 

Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 

Ve druhém čtvrtletí roku 2020 nás navždy opustili paní Bohumila Slezáková, paní 
Jana Kovářová a paní Magda Venclová z Přívratu, paní Vladislava Koudelková a Petr Košťál 
z Řetůvky.         Čest jejich památce! 
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redakční rada: Ing. Hana Šafářová (hš), Pavel Bělovský ml. (pbml), Petr Štangler (pš), Pavlína Nováková (pn) Evidenční číslo 
MK ČR E 11170 u Ministrstva kultury České Republiky. Tisk: Grantis Ústí nad Orlicí. Náklad 580 výtisků. 



 

 

 
 

Mem ori ál  S tandy  Sedl áč ka  

Mandl 20. června - fotbalisté za nelehkého počasí 
zavzpomínali na Standu Sedláčka a Petra Bohunka. 

 

▲ Vítězný tým přijel z Pobřeží kocoviny. 
Nejvíce trofejí si do Pardubic odvezl pan Evžen Musil. ► 

Bez komentáře… 

Byl to boj… 


