
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 

stolová společnost velikonoční U Coufalů 



ZPRAVODAJ   I  /  2021 

- 2 - 

VOLBA NOVÉHO STAROSTY V OBCI ŘETŮVKA  

Po úmrtí starosty obce pana Pavla Bělovského st. zastupitelstvo obce Řetůvka na veřejném 
zasedání dne 17. 3. zvolilo nového starostu. Novým starostou se stal Pavel Bělovský ml.. 

Tým zastupitelů si nově rozdělil veškeré zodpovědnosti a projekty tak, aby občané Řetůvky 
měli zajištěný potřebný servis a pokračovaly práce na všech rozpracovaných a plánovaných 
důležitých projektech v obci. Největší akcí v roce 2021 je rekonstrukce mostu č. 10 
u roubenky a výstavba místa pro přecházení na hlavní křižovatce u sjezdu do obce. Stavba by 
měla dle plánu začít v květnu a skončit v srpnu 2021. Proběhne současně s opravou mostu 
přes silnici č. 360, kterou zajišťuje Pardubický kraj. 

Co nás velice mrzí je nemožnost organizovat plánované kulturní akce. Všem nám již velmi 
chybí možnost se společně sejít na nějaké z obecních akcí nebo si prostě posedět se sousedy 
v naší hospůdce. Věřím, že se situace brzy zlepší, abychom se k těmto pro život důležitým 
věcem mohli vrátit. Přeji všem hlavně hodně zdraví. 

Pavel Bělovský, starosta obce Řetůvka 
 

REKONSTRUKCE MOSTU V OBCI ŘETŮVKA  

V měsíci květnu bude Pardubickým krajem po dvouletých přípravách zahájena rekonstrukce 
mostu na silnici číslo 360 v obci Řetůvka. Doba stavby je plánována na 100 kalendářních 
dnů. Součástí této stavby bude i oprava mostku, který je ve vlastnictví obce a dále bude pro 
zvýšení bezpečnosti občanů vybudován chodník a místo pro přecházení včetně osvětlení. 

Stavba si vyžádá pro 
řidiče a občany Řetůvky 
řadu omezení. Oba 
rekonstruované mosty 
budou po dobu stavby 
uzavřeny a investor 
stanovil objízdné trasy. 
Silnice ze Sloupnice do 
Řetůvky bude uzavřena. 

Nákladní doprava bude 
odkloněna z Ústí nad 
Orlicí na Českou 
Třebovou a Litomyšl. 
Osobní doprava povede 
z Řetůvky na Řetovou, 
Mandl a do Sloupnice. 
Autobusové linky budou 
provozovány bez omezení, pouze s malými časovými úpravami. 

Pro pěší investor vybuduje dvě provizorní lávky. Zhotovitel se zavazuje, že obsluha obce 
(policie, hasiči, záchranná služba apod.) bude po dobu rekonstrukce mostů zajištěna. Po dobu 
stavby prosíme občany o trpělivost a pochopení.   

Více podrobnějších informací lze získat na internetových stránkách obce a na vývěsných 
plochách po obci. 

Pavel Štantejský 
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NOVÉ PŘÍSTŘEŠKY NA ODPADOVÉ KONTEJNERY V ŘETŮVCE 

Každý občan denně produkuje odpady, se 
kterými je potřeba správně nakládat. Tuto 
otázku opakovaně řešíme v Řetůvce. Jsme si 
vědomi, že odpadu neustále přibývá a jeho 
recyklace se stává nutností, která zároveň 
znamená finanční úsporu pro občany. 

Na podzim loňského roku byly 
vybudovány tři nové přístřešky pro 
kontejnery. Spolu s nimi přikoupeny další 
nádoby pro tříděný odpad včetně nových 
nádob na kovové obaly. Tato přístřeší 
výrazně zlepšují kvalitu veřejného prostoru 
a esteticky upravují místa na tříděný odpad. 
Největší z nich, zhotovený místní 
truhlářskou firmou Novotný, je umístěn na 
horním konci Řetůvky. Zdobí jej sedlová 
střecha pokrytá lepenkovým šindelem. Další 

dva se střechou pultovou se nachází u obchodu a kulturního domu. Tyto vyrobil tesař pan 
Štancl. Použité dřevo z obecních lesů pořezal pan Šimek ze Řetové. 

Touto cestou apeluji na občany, aby se zaměřili na správné třídění. Stejně tak důležitá je 
úspora prostoru, kterou docílíme např. sešlápnutím PET lahve, zmačkáním, rozložením 
papírové krabice. 

Eva Novotná 
 

 

PAMĚTNÍ KÁMEN U KAPLE SV . VÁCLAVA  
                                                                   V ŘETŮVCE 

Dne 28. října 2018 jsme u kaple svatého Václava v Řetůvce, 
při oslavách 100. výročí založení Československé republiky, 
slavnostně zasadili mladý stromek lípy sdrčité, který je naším 
národním stromem. 

Od prosince loňského roku nám tuto událost připomíná 
pamětní kámen ze zeleného pískovce z lomu v Záměli. Tento 
solitér zajistil a zabudoval p. ing. Vít Bucháček z Ústí nad 
Orlicí. 

V tomto místě u kapličky v brzké době také přibude 
informační tabule o historii a současnosti naši malé obce. 

Jana Kroulová 
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ODPADY – VĚČNÉ TÉMA PRO ZPRAVODAJ  

V Řetové jsme do současnosti rozdali do domácností 
přibližně 150 nádob na třídění plastů a 100 nádob na 
papír, a nyní s netrpělivostí čekáme, zda se toto 
projeví v množství odevzdávaného směsného 
komunálního odpadu. Od lidí máme zpětnou vazbu, 
že pokud se třídí důsledně, potom je vývoz směsného 
odpadu jednou za 14 dní dostačující. Nádoby byly 
rozdávány pouze do domů, kde trvale bydlí občané 
Řetové. Do domů, kde není nikdo trvale hlášen, si 
musí lidé nádoby zakoupit, a poté je mohou 
přistavovat k vývozu, nebo mohou nadále využívat 
sběrná místa pro tříděný odpad. Tam se situace mírně 
zlepšila, co se naplněnosti týče. Až člověka napadá, 
proč stát nevynakládá také iniciativu směrem 
k výrobcům, kteří mnohdy nesmyslně balí malé kousky zboží do velkých plastů. Zřejmě 
abychom měli pocit, že za utracené peníze si toho domů nosíme hodně. Ale to jako obyvatelé 
ovlivníme pouze tím, že maso koupíme u řezníků a ne balené v supermarketu a tím 
podpoříme snad i místní zemědělce a že si budeme nosit vlastní tašky na nákupy a podobně. 
Pro ilustraci přikládám foto místa, odkud jsou nádoby s tříděnými plasty z domácností 
sváženy – prostor u obecního úřadu.  

Upozorňuji ale, že svozová firma kontroluje i odpad umístěný do nádob a v případě, že 
nebude obsah odpovídat typu nádoby, nebude nádoba vyvezena. Především odpad ze zahrad 
nebo stavební suť nepatří do nádob na směsný odpad, od toho máme v provozu sběrný dvůr 
a zde se odevzdává. Stavební suť není komunální odpad vznikající v domácnosti a je 
zpoplatněna, v případě většího množství ji musí obyvatelé zavézt do Ekoly osobně.  

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí, nám zaslal Elektrowin. 
Díky svým obyvatelům se Obec Řetová může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra 
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 2,92 t. Na každého obyvatele tak 
připadá 4,16 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce 
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla 
i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. 

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, 
které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci 
vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z něho, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 
k úspoře produkce CO2 o 34,85 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 
14 stromů. 

Nebylo nutné vytěžit 1 711,90 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje 
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 65 krát. 
Došlo také k úspoře 17 622,60 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili 
cyklus myčky nádobí 17623 krát. Podařilo se recyklovat 1 679,62 kg železa. Toto množství 
recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 69 ks nových praček, bez nutnosti 
těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 59,28 kg mědi, což 
by postačilo pro ražbu 10540 1€ mincí, nebo 73,24 kg hliníku, který by stačil na výrobu 4883 
plechovek o objemu 0,33 l. 

Hana Šafářová 
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ŘETOVSKÁ KNIHOVNA V NOVÉM PROSTORU  

Kolaudací v měsíci lednu skončila pro 
obec důležitá etapa komplexní opravy 
a přestavby budovy obecního úřadu. Práce 
probíhaly v průběhu celého roku. Došlo 
k úpravě prostor po poště na malý a útulný 
byt, který je již zabydlen manžely 
Čechovými, kteří se přistěhovali do naší 
obce a opravují zde dům od základů. Takto 
by měl byt sloužit i v budoucnosti, aby 
poskytoval dočasné útočiště mladým 
rodinám nebo seniorům.  

V podkroví vznikl prostor pro obecní 
archiv, malý úložný prostor k bytu a obecní 
knihovna. Celý objekt je zateplen, napojen 
na čističku odpadních vod a je vytápěn 
tepelným čerpadlem. Pevně věřme, že knihovna ožije nejen novými čtenáři, ale bude sloužit 
i k setkávání dětí u deskových her, potkávání a posezení seniorů nebo maminek s dětmi, 
výuce cizích jazyků… Možností je mnoho, a pokud by měl někdo nápad na akci pro 
Řetováky, která se do těchto prostor hodí, určitě si jej nenechávejte pro sebe. Tak jako 
v tělocvičně těžko hledáte dobu, kdy je prázdná, bylo by hezké, kdyby stejně často byla 
obsazená i knihovna. Bohužel zatím nám koronavirová opatření nedovolí prostor ukázat 

veřejnosti, ale jakmile se 
situace zlepší, je vše 
připraveno na otevření. 
Sledujte proto naše webové 
stránky a plakátnice, kde budou 
veškeré akce zveřejňované. 
Jako malá pozvánka poslouží 
alespoň fotografie knihovny. 

Chtěla bych tímto moc 
poděkovat současné knihovnici 
Daně Voleské za dlouholetou 
práci v knihovně. Vzhledem k 
tomu, že se přestěhovala a její 
pracovní vytížení nedovoluje 
pravidelné otevírací dny, dojde 
k výměně v osobě knihovnice. 
Na čtenáře se těší Katka 
a Adéla Křížovi. 

-hš- 
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STAVBA ŠKOLKY V ŘETOVÉ 

Stavba školky v Řetové pokračuje navzdory zimě i koronavirové epidemii. Vzhledem 
k počasí práce zatím probíhají převážně uvnitř budovy, ale brzo nastane stavební ruch i kolem 
stavby. Stavba letos ovlivní i provoz naší současné mateřské školy o prázdninách i základní 
školy. Stále věříme, že se podaří naši školku otevřít k začátku školního roku, tj. od 1. 9. 2021. 
S tím ale neodmyslitelně souvisí i úprava provozu o prázdninách základní školy i naší 
mateřské školky. Obě zařízení skončí činnost již 25. 6. 2021. Je to nutné, aby mohlo dojít k 
přestavbě elektrického rozvaděče v základní škole a napojení mateřské školky na základní 
školu. Díky tomu nebude možné ani vařit ve školní jídelně.  

Současně s ukončováním stavby školky bude ve škole v době letních prázdnin probíhat 
rekonstrukce hygienických koutků ve všech třídách i s výměnou vodovodního potrubí v celé 
délce ze sklepa budovy, což bude též náročné na úklid po stavbě. Toto je částečně 
financováno z dotace, kterou základní škola získala přes MAS Orlicko od Státního 
zemědělského a intervenčního fondu. 

Pevně věřím, že rodiče školáků i dětí z mateřské školy toto pochopí. V průběhu celého 
července je naplánováno vybavování školky nábytkem a poté v srpnu stěhování školky do 
nových prostor. Bude tomu uzpůsobená i dovolená paní učitelek, a věřím, že s úklidem obci 
pomohou i ony nebo případně rodiče, a nebudeme muset najímat externí firmu. 

V měsíci březnu byly na základě doporučení firmy Zelená radost pokáceny břízy u základní 
školy. Jejich stav už nebyl dobrý, byly částečně prohnilé, mohlo docházet k lámání větví 
a jejich pádu na zahradu. Součástí postupné úpravy celého prostoru kolem školy bude 
i výsadba minimálně 2 stromů a zařízení hřiště pro novou mateřskou školku a základní školu. 
Plánovaný je nový chodník od vchodu do školy k parkovišti za hasičskou zbrojnicí zadem 
a úprava podélného stání pro auta. Tím by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti rodičů i dětí. 
Ale to už letos rozhodně nestihneme.         -hš- 

 

OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2021 

V letošním roce Vás bohužel, kvůli koronaviru, 
nemohli navštívit koledníci ve Vašich domácnostech. 
Pokladničky byly umístěny v obchodech v našich 
obcích a v Řetůvce i na obecním úřadu.  

Vybralo se: 
Řetová  14 824 Kč 
Řetůvka  10 885 Kč 
Přívrat    8 926 Kč 
 

Celkem se vybralo za všechny 3 obce 35 635 Kč. 
Děkujeme všem, kteří jste na Charitu přispěli. Velký 
dík patří také všem, kteří pomohli s průběhem této 
sbírky. 

Miroslav Kada 
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Z PŘÍVRATSKÉHO OBECNÍHO ÚŘADU 

Dění na obecním úřadu je v prvním čtvrtletí oproti jiným rokům „covidově jiné“. Normálně 
řešíme přípravu nových investičních záměrů, pomáháme spolkům připravovat akce, které 
jsou tradiční, a současně vymýšlíme jiné nebo řešíme adrenalinové aspekty provozu obce - na 
začátku roku se obvykle těšíme na soubor kontrol, které nám dozorové orgány obvykle 
v dobré víře posílají. 

A zase  pení ze  

Letos je vše jinak - hned zkraje řešíme, kolik nám bude vlastně chybět peněz. Je to 
například z daňových výnosů, které nám stát nepošle, jelikož rozdává (více či méně 
smysluplně) jinde. Je to i kvůli zavřeným provozům naší hospody a statku, jelikož si ani 
jeden rozdávající ministr neuvědomil, že obce také podnikají, a tak nás nezahrnuli do 
kompenzací. Veškeré náklady související se zákazy provozování činnosti tudíž neseme PLNĚ 
sami, a sanujeme je z rezerv, které ovšem nejsou bezedné. Složité je to i s pozastavením nebo 
omezením různých grantů a dotací, protože ani ostatní instituce vlastně neví, jak to 
s prostředky bude. Prostě peníze jsou tématem turbulentní současnosti a budou i otázkou 
nejasné budoucnosti. Život a rozvoj se nicméně zastavit nesmí a také nezastaví. V plánech 
jsme pouze opatrnější, záměry nerušíme. 

Jak  dál  s  odpady? 

Z těch „přízemnějších“ ale neméně důležitých věcí, které stojí za zmínku je například 
změna zákona o odpadech z konce minulého roku, která dříve nebo později dopadne na 
každého obyvatele. V zásadě nám naši zákonodárci narýsovali postupné nevyhnutelné 
zdražování. Na schůzích zastupitelstva naší obce se situací zabýváme, opravdu zodpovědně ji 
projednáváme a hledáme optimální řešení, jak se k problematice postavit. Přístupem půjdeme 
tak trochu proti proudu současným trendům, které se možná v některých okolních obcích 
začnou objevovat (které nicméně stojí – světe div se – zase peníze) a budeme se snažit o to, 
abychom co nejvíce využívali naše současné prostředky pro třídění. Především je to 
efektivnější využívání kapacity našeho sběrného místa, unikátně dostupného v režimu 24/7, 
optimalizací kapacit sběrných hnízd kontejnerů po obci a osvětou, kterou budeme se 
zastupiteli provádět mezi obyvateli. Až čas ukáže, jak hodně se nám bude dařit, křivku 
zdražovaní zplošťovat a to bez zbytečných dalších nákladů, které by se opět pouze zahryzly 
do obecních financí. 

S odpady souvisí také takový nešvar, který se nám rozmohl hlavně v okolí našeho hřbitova. 
Zničehonic nám tam vyrostly dvě černé skládky, tyto skládky se budeme snažit zlikvidovat, 
a budeme provádět kontroly těchto míst. Pokud to nepomůže, a pachatel přestupku bude dále 
pokračovat v činnosti, jsme rozhodnuti nasadit i dokumentační techniku.  

Termí novka 2021 

S optimismem vzhlížíme ke světlejším zítřkům, které na 100% přijdou. A tak na závěr mého 
příspěvku bych Vás chtěl letmo informovat o tom, že v únoru proběhla opožděně schůzka 
Termínovka 2021, kde jsme se zástupci spolků naplánovali klíčové akce tohoto roku, včetně 
podpor, které obec každému přidělila. Vědomi si toho, že doba je pro spolkovou, kulturní 
a společenskou činnost obzvláště těžká, jsme podporu udělili v obvyklé míře, bez krácení 
a vyjádřili jim maximální podporu. 

Přeji Vám pevné zdraví, veselou mysl a těším se na brzké shledání  
Jan Stránský, starosta obce Přívrat 
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Z á k l a d n í  š k o l a  
Stejně jako dění v celé společnost, tak i školní docházka byla poznamenána nepříznivou 

pandemickou situací. Po vánočních prázdninách se do školy vrátili pouze žáci 1., 2., 
a 5. ročníku. Pro třeťáky a čtvrťáky nastala opět doba distanční výuky, která trvá doposud. 

Žáci si této podobě vzdělávání dobře přivykli, „docházka“ do online školy je téměř bez 
absencí, žáci dobře pracují s technikou a komunikují s učiteli. Od 1. března začalo distanční 
vzdělávání i pro žáky 1., 2. a 5. ročníku. Všichni žáci i rodiče si zaslouží náš velký dík 
a pochvalu za spolupráci a bezproblémové zvládání výuky „na dálku“. Díky tomu věříme, že 
tento netradiční školní rok úspěšně zvládneme. 

Bohužel se nemohou konat nejen projektové dny ve škole i mimo školu v rámci projektu 
EU, ale i tradiční školní výlety, 
sportovní, kulturní a společenské akce, 
které se budeme snažit uskutečnit, jak jen 
to situace dovolí. 

Kar neval  ve škol ní  dr uži ně  

V pátek 26. 2. proběhl ve školní družině 
Karneval. Letos byl pro nás netradiční, 
protože se prvňáčci s druháčky nesměli 
míchat. A tak odpolední program 
probíhal jak ve družině a odborné 
učebně, tak i na chodbě. Zahráli jsme si 
spoustu her, při kterých jsme tančili, 
pojídali dobroty a zkoušeli svou zručnost. 
Karneval se nám vydařil a všichni 
odcházeli spokojení. 

INFORMACE K  ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s COVID-19 se zápis k předškolní výchově bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných 
zástupců. Přihlášky k zápisu naleznete v poštovní schránce na budově MŠ nebo na 
domovském webu MŠ (www.zsretova.cz) od 12. 4. 2021 do 16. 4. 2021. 

 

Vytištěné a vyplněné přihlášky s přílohami odevzdávejte 
do připravené poštovní schránky přímo na budově MŠ 

od 3. 5. 2021 do 6. 5. 2021 
 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti 
postačí „Potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte“. Lékař vám toto potvrzení vystaví 
a zašle na Váš uvedený e-mail. 
K přihláškám přiložte:  

- kopii rodného listu dítěte 
- potvrzení od lékaře o řádném 

očkování dítěte 
Pokud Vaše dítě nebude přijato 

k předškolnímu vzdělávání, bude 
vám zasláno „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“.  
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ZÁPIS  DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŘETOVÁ 

 
Zápisu se zúčastní děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věku 6 let a dále děti, 

kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. 
Zápis proběhne distančním způsobem – prosíme rodiče, aby v době 
 

od čtvrtka 1. 4. do pátku 9. 4. 2021 
předali dokumenty do  schránky ZŠ: 

Žádost o přijetí či o odklad, Souhlas zákonných zástupů, Zápisní list 
 

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. č. 602 113 182 
nebo na email: skola@zsretova.cz 

 
 

Co nabí zíme žákům ? 

✓ Výuku hlavních předmětů samostatně v 1. ročníku 
✓ Individuální přístup k žákům, pozitivní klima ve škole, klidné rodinné 

prostředí 
✓ Menší počet žáků ve třídě, který umožňuje při nástupu do školy lepší 

adaptaci na školní prostředí a v průběhu školní docházky zařazování 
více netradičních aktivit s dětmi 

✓ Velké, moderně vybavené, prostorné třídy ZŠ, ŠD a ŠJ 
✓ Motivování a podněcování žáků k výuce, jejich vedení k samostatné 

tvůrčí práci, k samostatnému myšlení, okamžitou zpětnou vazbu 
✓ V době distanční výuky bezproblémové zapojení všech žáků, zapůjčení 

techniky 
✓ Vstřícný přístup pedagogů a ostatních pracovníků školy 
✓ Skupinovou práci, vzájemnou spolupráci i napříč ročníky, při které 

posilujeme sociální cítění (žáci se vzájemně obohacují) 
✓ Výuku v přírodě, trávení velkých přestávek mimo budovu ZŠ, více 

přirozeného pohybu díky okolní přírodě 
✓ Projektové dny, exkurze, využívání alternativních metod a forem výuky 
✓ Spolupráce ZŠ a MŠ 
✓ Zájmové kroužky při škole v rámci projektu EU a DDM 
✓ Propojení s děním v obci 
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Výr oční  vol ební  č lenská  sc hůze  je  úspěšně  za námi  

Letošní výroční volební členská schůze se konala 
vzhledem k přísným epidemiologickým opatřením 
za mimořádných podmínek ve Smetanově domě 
v Litomyšli. Chtěli bychom poděkovat našim 
členům za jejich pochopení. I za této situace se 
schůze účastnilo 88 % členů - buď přímo fyzicky, 
nebo prostřednictvím zastupování plnou mocí. 
Členové účastnící schůze disponovali 93 % všech 
hlasů. Délka všech zpráv byla zkrácena. Ve 
volbách členové zvolili nové orgány družstva. 
Staronovým předsedou byl zvolen Ing. Jaroslav 
Vaňous, členy představenstva Oldřich Vašina ml., Václav Klička, Jaroslav Vencl, 
Ing. Vladimír Ondráček, Ladislav Chleboun, Jiří Fangl, Oldřich Dvořák ml., Jaroslava 
Fanglová, Ing. Vladimír Pavliš, Martina Páclová, náhradníky jsou Ing. Jan Mikulecký 
a Roman Veselý. Za členy kontrolní komise byli zvoleni Ing. Petr Beneš, Ing. Jan Vašina, 
Monika Vytlačilová, Pavel Chleboun, František Vaňous, Aneta Gajdošíková a Pavel Čapek, 
náhradníky jsou Ing. Josef Racek a Leoš Mikulecký. Členská schůze přijala usnesení, ve 
kterém mimo jiné ukládá představenstvu pokračovat v modernizaci podniku podle 
dostupných finančních zdrojů, připravit se na pravidla nové společné zemědělské politiky po 
roce 2021, pokračovat v programu Správa krajiny a aktualizovat strategii družstva.  

Za bezproblémový průběh schůze děkujeme všem, kteří se na jejím zajištění podíleli. 
Ustavující jednání představenstva a kontrolní komise zvolí své místopředsedy, v případě 
kontrolní komise i předsedu. 

Čerpací  stanic e ve  zkušební m provozu  

V pátek 26. února jsme uvedli naši čerpací stanici pohonných hmot do 
zkušebního provozu, který bude ukončen, pokud epidemiologická 
situace dovolí, certifikací TIČR do konce měsíce března. Rozjezd 
doprovázely „dětské“ nemoci, které se bohužel při takto technologicky 
složitých investičních akcích objevují. V nejbližším plánu rekonstrukce 
je nyní na řadě stavební dokončení zázemí a datová integrace systémů 
s naším účetním systémem EKOSOFT. Nově nabízíme aditivovanou 

naftu Premium s přídavkem HVO, v průběhu dubna zahájíme i prodej prémiové značky 
benzínu. 

Jar ní  pr ác e  zač al y ,  jar o je  s tál e  hodně  stydl i vé  

Letošní jaro jako by se ostýchalo převzít vládu po zimě, která se nám, zemědělcům, svým 
průběhem docela líbila. Jarní práce jsme začali 26. února regeneračním hnojením ozimé 
řepky a obilovin. Od 3. března probíhá též produkční hnojení. V provozu je naše nové 
rozmetadlo Bog Balle s plněním šnekovými dopravníky z návěsů. Kejdová linka, i když 
zatím neúplná, poprvé vyjela 8. března. V době psaní tohoto příspěvku už netrpělivě 
vyhlížíme, kdy nás jaro pustí na pole v plné síle.  
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Anti genní  testování  v  našem  podni ku  

I v našem podniku jsme museli, v souvislosti s nařízením vlády, začít testovat zaměstnance 
antigenními testy. Naštěstí jsme dostali na startu další „hurá akce“ naší vlády „pár dnů života 
navíc“, a tak jsme se mohli vyrovnat jak s nedostatkem testů, jejichž cena se zpočátku blížila 
astronomickým částkám, tak i se zajištěním veškeré organizace a logistiky testování. V tuto 
chvíli lze napsat jediné: pro bezpečnost Vás, Vašich rodin a pracovního prostředí, které 
vyžadují epidemiologické podmínky, jsme udělali maximum. Teď je to na každém 
zaměstnanci našeho podniku, aby svým odpovědným chováním, dodržováním podnikových 
i vládních nařízení přispěl k tomu, aby škody na zdraví i na ekonomice našeho podniku byly 
co nejmenší. 

Otevř ení  nové pr odejny v  L anškr ouně  

Ve středu 10. března jsme přesně podle plánu 
otevřeli v Lanškrouně v pořadí již jedenáctou 
prodejnu dceřiného řeznictví. Otevření naší 
prodejny s teplým bufetem doprovázel tak velký 
zájem veřejnosti, že si vynutil další mimořádný 
závoz zboží. Zároveň s námi v sousedství otevřel 
svou prodejnu po kompletní rekonstrukci i náš 
partner Pekařství Sázava. Zájem obyvatelů 
Lanškrouna a okolí o naše maso a výrobky nás 

velmi těší. 

Další  zprávy z  podni ku  

• Příprava investičních záměrů: Štěstí přeje připraveným, a proto s vyhlášením 12. kola 
podpory investic z Programu rozvoje venkova nyní zpracováváme podklady k záměru 
výstavby silážních žlabů na mléčné farmě v Řetové, kde je dlouhodobě naše skladovací 
kapacita objemových krmiv nedostatečná. Kromě toho jsme ještě oprášili záměr investice 
do pěstování brambor a rozšíření expedičního skladu v řeznictví, který se stal brzdou 
rozvoje naší výrobny. Doufáme, že budeme úspěšní. 

• Na Mléčné Farmě v Dolní Sloupnici pokračujeme ve výstavbě budovy dojírny. Dokončeno 
bylo obvodové zdivo a vnitřní příčky, položení střešní krytiny a podhledů, vnitřní betony, 
montáž oken a dveří. Společnost KAMÍR 
a Co spol. s r.o. zahájila montáž 
technologie dojírny. V našich dílnách 
vyrábíme přístřešek pro separátor kejdy. 

• Pokračují stavební práce na mini 
mlékárně v Řetové. Řešení přívodu mléka 
od dojícího robotu se snad již konečně 
rýsuje a začínáme se věnovat přípravě 
samotného provozu. 

• V pátek 19. 3. proběhlo on-line jednání 
s vyhodnocením pokusů Vysokomýtské 
synklinály, v rámci které společně se 
sousedními podniky ověřujeme nové 
postupy v technologiích rostlinné výroby.  



ZPRAVODAJ   I  /  2021 

- 12 - 

Ví te ,  že  … 

podle statistik platebních karet utráceli lidé v prodejnách chovatelských potřeb s nástupem 
druhé vlny koronaviru o polovinu víc peněz než před rokem? Statistika uvádí, že nějaké zvíře 
mají doma dvě třetiny domácností a měsíčně za něj vydají přes 850,- Kč. Nejčastěji mají lidé 
doma psa nebo kočku, v každé desáté domácnosti žijí rybičky a v každé dvacáté králík. 
Koronavirem způsobenou zvýšenou přítomnost svých pánů doma psi vítají, kočky obtěžuje 
a rybičkám to je jedno. Pokud je pravda, že teprve krize ukáže, jak na tom jsme, tak podle 
této zvířecí statistiky to není s námi tak zlé. (Zdroj: týdeník Zemědělec) 

Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva 
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                   Rozpo čty obcí 
                               na rok 2021 Řetová P řívrat Řetůvka 

Příjmy (v K č)    

Daňové příjmy  9 400 000 4 020 000 3 257 000 
Dotace ze státního rozpočtu 3 526 000 90 000 463 680 
Bankovní úroky 1 000 1 000 300 
Ostatní poplatky (za psy, správní…) 26 500 5 000 1 500 
Nájemné 79 200 101 000  
Transfer z rozpočtových účtů 20 000 29 000  
Prodej majetku, pozemků 20 000   
Poplatky za odpady, místní poplatky 598 000 194 000 191 000 
Ostatní příjmy 128 200 964 000 70 000 
Výtěžek z loterií 50 000 20 000  
Příjmy celkem 13 848 900 5 424 000 3 983 480 

Financování  

Přebytek z minulých let 7 305 100  406 850 
Splátky úvěrů  501 100 44 000 
Výdaje (v K č)    

Lesní hospodářství 30 000 65 000  
Vnitřní obchod 75 000 15 000  
Údržba komunikací 480 000 50 000 1 162 712 
Vodní hospodářství  5 000  
Kultura, knihovna 309 000 155 000 176 600 
Tělovýchova a zájmová činnost, hřiště 580 000 240 900 15 000 
Bytové a nebytové hospodářství 97 000 115 000 95 000 
Veřejné osvětlení, rozhlas, pohřebnictví 207 000 20 000 238 018 
Komunální služby, sběrný dvůr, bydlení 2033 000 1 705 000 501 000 
Hospoda, cestovní ruch 46 000 150 000  
Životní prostředí (odpady, zeleň) 80 000  25 958 500 
Požární ochrana 70 000 120 000 58 500 
Zastupitelé 860 000 450 000 420 000 
Veřejná správa 1347 000 1 300 000 649 000 
Škola 700 000   
Krizové řízení 20 000 5 000 10 000 
Sociální péče, občanské záležitosti 50 000  43 000 
Kapitálové výdaje 13900 000 5 000  
Finanční operace, DPH 150 000 90 000 51 000 
Úroky z úvěrů 20 000 90 000 2 000 
Ostatní neinvestiční dotace 100 000 17 000 10 000 
Výdaje celkem 21 154 000 4 922 900 4 390 330 
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S p o r t  

CO SE DĚJE U FOTBALIST Ů 

Oddíl mužů je po podzimní nedokončené části na nelichotivém 
11. místě, zda se v tabulce posune výš nebo zda nedohraná soutěž již takto 
skončí, o  tom se dá nyní jen a jen polemizovat. Veškeré amatérské 
soutěže jsou nyní pozastaveny. Nesmí se zatím ani trénovat, což bude mít 
neblahý dopad především na mládež. 

Letošní rok, je pro fotbalovou asociaci v celé republice rokem volebním. Volby budou 
probíhat nejprve v okresech. Náš zástupce se zúčastní valné hromady OFS Ústí nad Orlicí, 
která se bude konat 10. dubna v Žichlínku. Hlavním bodem programu bude právě volba 
předsedy a členů výkonného výboru OFS. V Žichlínku se bude též konat valná hromada 
pardubického krajského fotbalového svazu o 14 dní později, také s volbami. Vše nakonec 
vyvrcholí celostátní valnou hromadou FAČR 3. června v Nymburku, kde se bude volit nový 
předseda svazu s výkonným výborem a dalšími komisemi. 

Takže sečteno podtrženo se dá předpokládat, že věci se dají do pohybu až po zvolení 
nových výborů. 

 

Fotbal i s té  vzpomí nají  

Ke konci března zemřel ve věku nedožitých 89 let 
zakládající člen a místopředseda oddílu kopané 
pan Václav Hudec. 

Od roku 1962 vykonával řadu funkcí mimo jiné 
vedoucí družstva mužů, pracoval také jako 
organizační pracovník TJ Sokol Řetová. Zkušený 
funkcionář řadu let působil v tehdejší okresní sekci 
kopané. V roce 1967 se velkou měrou zasloužil 
o obnovení činnosti oddílu kopané v Řetové.  

V roce 1976 obdržel Václav Hudec bronzový 
odznak při příležitosti výročí 75 let českého fotbalu. 

Na fotce přebírá ocenění při oslavách 50 let kopané v Řetové 7. července 2012 na hřišti 
v Mandli. 

 
 

Jiří Stránský, předseda fotbalového oddílu 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 

V Řetůvce se ve druhém pololetí 2020 Martině a Milanovi Tonarovým narodila dcera 
Natálka. V prvním čtvrtletí roku 2021 se v Řetové manželům Janě a Johnu Bradley Benson 
narodila dcera Franceska. 

VÝROČÍ 

V prvním čtvrtletí roku 2021 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60 let paní Jaroslava Venclová z Přívratu 
 pan Martin Bašista z Přívratu 
 paní Marie Gajdošíková z Řetové 
 paní Marie Stracinská z Řetové 
 pan Miloslav Novák z Řetové 
 pan Radoslav Müller z Řetové 
 pan Milan Podhajský z Řetové 
65 let  paní Ludmila Veselá z Přívratu 
 pan Jiří Šimek z Řetové 
 pan Jan Betlach z Řetové 
70 let paní Hana Havelková z Řetůvky 
 paní Vlasta Vašinová z Řetové 
 paní Zdeňka Vaňousová z Řetové 
 pan Zdeněk Šolar z Přívratu 
75 let paní Věra Kolářová z Přívratu 
 paní Ivanka Ryšavá z Řetůvky 
 pan Stanislav Štusák z Řetůvky 
 paní Ludmila Provazníková z Řetové 
 paní Marta Bucháčková z Řetové 
 paní Ludmila Vavřínová z Řetové 
 pan Vlastimil Ráb z Řetové 
 pan Petr Vaňous z Řetové 
 pan Josef Vrabec z Řetové 

80 let paní Zdeňka Štantejská z Řetůvky 
 paní Alena Langrová z Řetůvky 
 pan Jiří Langr z Řetůvky 
 pan Miroslav Ryšavý z Řetůvky 
 pan Oldřich Štantejský z Řetůvky 
 pan Václav Slanina z Řetové 
81 let paní Jaroslava Provazníková z Řetové 
82 let paní Oluše Slavíková z Řetůvky 
83 let paní Zdeňka Venclová z Přívratu 
 paní Jarmila Bauerová z Řetové 
84 let paní Alena Kletečková z Řetůvky 
 paní Miluše Pražáková z Řetové 
85 let paní Ludmila Snítilá z Přívratu 
88 let paní Alenka Pávková z Řetůvky 
89 let pan Jan Novák z Řetůvky 
90 let paní Oluše Nováková z Řetůvky 
 pan Jindřich Šimek z Řetové 
91 let paní Zdenka Kmoníčková z Přívratu 

  
Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 

Koncem roku 2020 nás navždy opustil pan Petr Holec z Řetůvky. V prvním čtvrtletí roku 
2021 nás navždy opustili pan Jaroslav Vavřín, paní Jana Reichlová a paní Marie Bartoňová 
z Řetůvky, paní Eva Uhlířová, paní Drahoslava Müllerová, paní Eva Vrabcová, paní Zdeňka 
Vaňousová, pan Václav Hudec, pan Ladislav Kolář a pan Radoslav Kubišta z 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. 2021. Šéfredaktor: Ing. Vladimír Kolář (vk), 
redakční rada: Ing. Hana Šafářová (hš), Jana Kroulová (jk), 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. 

 



 

 

 
 

Už jsme si zvykli, že zvát na připravované akce je tak trochu zbytečné. 
Pravděpodobně první akcí, která v nějaké podobě proběhne, 

bude v pátek 30.4. Pálení čarodějnic  
– uvidíme, zda si budeme moci opéci buřta alespoň na zahradě. 

Koncem května či začátkem června bývá v Řetové i Řetůvce dětský den, 

v Přívratu pak koncem června. 

Z tradičních akcí si připomeňme květnovou hasičskou soutěž v Přívratu, 

červnový Memoriál Standy Sedláčka v Mandli a Řetůvský pedál. 
 

Tak to je výčet akcí, které nejspíš neuvidíme, sledujme plakátnice, zázraky se dějí. 

◄ Poslední veřejnou - a nadmíru vydařenou - akcí v sále 
U Coufalů byla vzpomínka na Michala Tučného 7. 3. 2020 
s kapelou Makadam.  

Koncert pěveckého souboru Bendl 
je letos již nějakou dobu zrušený. 
Zde foto z roku 2019 ▼ 

► 
Maškarní 

bál se 
U Coufalů 
naposledy 

konal 
16.  března 

2019  

Tmavší odstín sněhu má na 
svědomí písek ze Sahary, který nás 

letos v únoru zasypal. Možná 
největší „pozdvižení“ jinak na 

události chudé sezóny. 


