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Hurá do školy! 
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Z á k l a d n í  š k o l a  

JAK SE ŘETOVÁ A CELÉ ÚDOLÍ DO ČKALO NOVÉ ŠKOLKY  

Stavbu nové školky jsme připravovali hodně let. Prvním počinem k tomu vedoucímu byla 
rekonstrukce nebo spíše přestavba školní kuchyně, která proběhla na začátku mého působení 
jako starostky v roce 2011. Poté se ukázalo jako slabý článek vytápění školy, a tak bylo 
odsouhlaseno po získání dotace na zateplení celého objektu se změnou způsobu vytápění 
přistoupit k dalším stavebním úpravám. Stará akumulační kamna byla nahrazena ústředním 
vytápěním a tepelným čerpadlem, které značně zlevnilo provoz školy a zvýšilo tepelný 
komfort budovy. Celá škola byla komplexně zateplena. To už bylo v roce 2015. 

Čas běžel dál a kapacita naší školky se 
ukazovala do budoucnosti jako malá 
vzhledem k tomu, že jsme spádovou 
školkou pro celé údolí. Přestavovat starou 
školku za chodu je nemožné a přestavba by 
neřešila problém zásobování školky jídlem. 
Zastupitelstvo po diskusi už vážně 
uvažovalo o výstavbě školky nové, která by 
se stala součástí základní školy, aby převoz 
jídel byl možný přímo z kuchyně základní 
školy. To ale nám ještě u školy vadilo hřiště, 
které využívali děti volně k hraní míčových 
her i mimo školní vyučování.  

V roce 2016 jsme projekčně začali připravovat stavbu školky nové. Ing. Hana Fučíková 
vypracovala architektonickou studii na výstavbu školky v místě hřiště u základní školy se 
zadáním: velikost školky pro 50 dětí ve 2 třídách s oddělenými ložnicemi a možností přímého 
napojení školky na školu. Současně bylo jednáno s Lesy České republiky o zařazení akce 
úpravy břehů vodního toku kolem školy. 

Další fází bylo v roce 2017 vypracování projektu na víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
na hřišti u tělocvičny, na jehož stavbu se v roce 2018 podařilo získat dotaci a stavbu 
zrealizovat. V témže roce provedly Lesy České republiky zpevnění břehů toku Husího krku 
kolem základní školy. Přitom muselo dojít k odstranění plotu, a ještě týž podzim byl postaven 
nový plot kolem zahrady základní školy. 

Na základě architektonické studie firma Kokula s.r.o. vypracovala v letech 2017-18 projekt 
pro získání stavebního povolení a to se podařilo v roce 2018 získat. Ve stavbě bránilo už jen 
jediné, a to získání dotace, která by z větší části pokryla náklady na stavbu. Pak jsme jen 
čekali. 

V roce 2019 jsme podali poprvé žádost o dotaci na ministerstvo financí, kterou se ale získat 
nepodařilo, neměli jsme vybraného dodavatele. A tak jsme další rok trpělivě čekali a brousili 
doklady pro další žádost. Hlavně jsme museli mít ukončeno výběrové řízení na dodavatele na 
stavbu za 32 milionů bez jistoty stavby. Toto se podařilo a díky tomu jsme v roce 2020 už 
dotaci 20 milionů získali, ale podmínky vražedné. Od data přidělení dotace v červenu do 
konce roku prostavět celou dotaci 20 milionů. Jak víme všichni, do cesty se nám postavil 
koronavirus a především hodně deštivé léto. Při zhotovování základových pilotů došlo 
k narušení odvodnění budovy základní školy a tak jsme řešili ještě obnovu drenáží 
a oddrenážování stavby jako takové. V létě byla postavena, zkolaudována a zprovozněna 
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čistička odpadních vod, do které byly zaústěny splaškové vody zatím pouze ze základní školy. 
Stavba budovy pokračovala a na konci roku byla stavba pod střechou a uzavřena. Mohlo se 
celou zimu stavět uvnitř budovy a do 30 7. se podařilo stavbu interiérů a budovy dokončit. Na 
vybavení interiérů již byla ve výběrovém řízení vybraná firma Benjamin a během dvou týdnů 

byly interiéry vybavené. Získat kolaudační souhlas a patřičná 
povolení krajského úřadu a ministerstva školství se podařilo 
v průběhu srpna, což též nebylo jednoduché. A pak nastal 
kvapík s úklidem, se stěhováním školky a s dostavbou 
exteriéru alespoň tak, aby příchod do školky byl bezpečný. 
A tak už 1. září šly děti do nové školky. 

V průběhu září se dokončoval exteriér budovy a postupně 
budeme vybavovat školní a školkovou zahradu. Prozatím 
bude využíváno dětské hřiště u staré školky, které 
pravděpodobně ještě 8 let bude jako druhé hřiště dále sloužit. 

A co dodat na závěr? Děkuji ministerstvu financí za 
poskytnutou dotaci, bez které by se takováto stavba v obci 
těžko realizovala. Sen zastupitelů se podařilo uskutečnit snad 
ke spokojenosti rodičů dětí z celého údolí, a o to nám šlo. 
Poděkovat se patří projektantům Ing. Haně Soviš Fučíkové za 

architektonickou studii i za návrh fasády a místa před školkou, Ing. Kokulovi za projekt 
a autorský dozor, Ing. Milošovi Novákovi z firmy Teza s.r.o. za technický dozor a perfektní 
spolupráci a stavební firmě Marhold a.s. z Pardubic, která to mnohdy s námi všemi neměla 
lehké. Ale spolupráce byla vždy konstruktivní ku 
prospěchu věci a dodržení termínů bez ovlivnění 
kvality stavby o což nám šlo především.  

Stavba byla představena veřejnosti v pátek 1. října. 
Obyvatelé údolí měli od 17.30 hodin možnost 
prohlédnout si novou stavbu školky, byli přivítáni 
a stručně seznámeni s fázemi výstavby, což bylo také 
prezentováno na vystavených fotografiích. 
Návštěvníci si také mohli prohlédnout naší 
zrekonstruovanou základní školu. 

 
 
Děkuji všem pracovnicím mateřské školy za práci na 

úklidu a stěhování a panu Martinu Bohunkovi za 
pomoc a spolupráci po celou dobu stavby školky. 
Stejně tak děkuji zastupitelům, že byli připraveni po 
celé období získávání dotací a stavění vždy připraveni 
operativně zasednout a řešit nastalé situace, kterých 
v případě jakékoli dotační stavby není málo. 

Ať stavba slouží po další dlouhá léta ke spokojenosti 
především našich dětí. 

Hana Šafářová 
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VÍTÁME VÁS V NOVÉ ŠKOLCE  

Do nových prostor mateřské školy jsme se těšili jak my dospělí, tak i ti nejmenší. Na všechny 
pracovníky školky však v srpnu čekal nelehký úkol - vše přestěhovat, uklidit a připravit novou 
školku na začátek školního roku. Za velké pomoci obecního zaměstnance se vše podařilo 
a 1 září 2021 si děti mohly užívat překrásné prostory nové MŠ. 

Tímto bychom chtěli poděkovat 
Martinovi Bohunkovi za pomoc 
a obrovskou obětavost, díky které se 
vše podařilo dotáhnout do konce a v 
prvé řadě paní starostce, která do 
celého projektu vložila mnoho svých sil 
a svou odhodlaností dokázala nemožné. 

Do MŠ je nyní zapsáno 46 dětí a v 
tuto chvíli je kapacita školky naplněna. 
Začátek školního roku proběhl bez 
větších problémů. Děti se postupně 
seznamovaly s novým prostředím, 
kamarády i s novými dospěláky. 

Myslíme si, že nová školka je 
opravdu nádherná a děti v ní budou mít 
mnoho příležitostí pro svůj rozvoj, nová přátelství a zážitky, na které budou ještě velmi dlouho 
vzpomínat.            kolektiv MŠ 

REKONSTRUKCE V ZŠ 

Během léta neužívala budova školy volných prázdninových dnů 
v klidu, ale intenzivně se zde pracovalo. Probíhala rekonstrukce 
hygienických koutků ve třídách, v rámci které byly vyměněny 
obklady, umyvadla, položena nová dlažba a vyměněny přívody 
vody i odpady. Takřka celá škola byla nově vymalována. 

I historické dveře se dočkaly renovace a nátěru. Třídy byly 
vybaveny novým nábytkem. Na schodech byly instalovány tzv. 
polepy - barevné výukové dekorace. Takže přes 100 let stará 
budova školy je teď v novém krásném kabátku. Tyto opravy byly 
financované z projektu SZIF, z dotace pro obec Obnova venkova 

i z obecního 
rozpočtu. Moc 
bychom tímto 

chtěli 
poděkovat 

všem řemeslníkům, kteří ve škole 
pracovali; paní starostce za vstřícnost, 
ochotu a pomoc při realizaci; obecním 
zaměstnancům, kteří byli při ruce, kdykoli 
bylo potřeba. Moc děkujeme. Díky tomu 
všemu přišli 1. září školáčci do opravdu 
hezkých prostor.  
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PODĚKOVÁNÍ NA ROZLOU ČENOU 

Vážená paní starostko, milí kolegové, rodiče, školáci a obyvatelé Husího krku, ráda bych 
Vám všem poděkovala za spolupráci a společně strávené chvíle. Vážím si příležitosti, kterou 
jsem před více jak 14 lety dostala díky pozici ředitelky ve škole v Řetové a mohla zde s Vámi 
prožít část svého profesního života. 

Každodenní prací jsme se snažili, aby měla škola (ZŠ, MŠ i ŠJ) dobré jméno, nacházeli zde 
všichni podporu, pochopení, vstřícnost, bylo ve škole „fajn“ a cítili se zde dobře. Vždyť školu 
dělají lidé. Začínali jsme s 25 žáky v ZŠ a 28 dětmi v MŠ. Během let jsme prožili mnohé, 
podařila se nám řada věcí, setkání, aktivit, na které ráda vzpomínám: 
• na všechny děti, se kterými jsem se během let potkávala v MŠ a ZŠ 
• na aktivity s rodiči – rozsvícení vánočního stromu, setkání s důchodci, vystoupení pro 

veřejnost 
• na zaměstnance, společná přátelství, na spolupráci s nimi, na jejich osobní i profesní růst, na 

vzájemná setkání a lidské vztahy 
• na paní starostku, které patří velký dík za její vstřícnou komunikaci, roky vzájemné 

spolupráce, ochotu hledat řešení i za důvěru a podporu, kterou jsem dostávala  
• na pracovníky obce, kteří pro mě měli pochopení a vzájemně jsme rozvíjeli spolupráci 
 

A jaké byly proměny v ZŠ, MŠ a ŠJ – v krátkosti jen pár vzpomínek Jak šel čas?  
Mimo běžných úprav a údržby během každých prázdnin se uskutečnilo: 

• MŠ měla kapacitu 28 dětí, podařilo se po rekonstrukci navýšit kapacitu na 45 dětí (2008) 
a od letošního září se otevřela nová krásná budova MŠ pro 50 dětí 

• byly zřízeny webové stránky (2007), kdy před rokem došlo k jejich výrazné proměně 
• v roce 2007 byla z dotace pořízena do ZŠ první interaktivní tabule, a jak to je dnes s ICT 

vybavením nejlépe uvidíte, když se projdete po škole 
• velké rekonstrukční práce - výměna oken a dveří v MŠ a ZŠ, střechy, svodů, okapů v ZŠ 
• kompletní rekonstrukce školní jídelny, kuchyně a sborovny (2011) 
• kompletní rekonstrukce zahrady v MŠ (2012) a další úpravy v průběhu let 
• kompletní rekonstrukce v budově ZŠ - zateplení, změna způsobu vytápění (2015) 
• v dalších letech v budově ZŠ - rekonstrukce a nové vybavení šatny, rekonstrukce a vybavení 

tříd, společných prostor 
I když se mi neodchází lehce, rozhodla jsem se přijmout novou pracovní výzvu a v září 2021 

nastoupit na celý úvazek na MŠMT. Neodcházím do kanceláře mezi papíry, odcházím aktivně 
podporovat ředitele, vedení škol i zřizovatele v rámci pilotáže nového projektu Strategie 
2030+ (Střední článek podpory). Věřím, že budu moci svými zkušenostmi přispět, aby 
ředitelům ve školách bylo lépe, měli se na koho obrátit a neměli pocit, že jsou na všechno 
sami. Společně s ostatními aktéry ve školství pak nastavit nový funkční systém. 

S každým školním rokem něco starého končí a něco nového začíná. Takový je život.  
Přeji celé organizaci, ať jste jedna velká společná škola, kde každý najde bezpečí, budou zde 

všichni rádi, spokojení a šťastní. Ať se Vám daří. 
Vám všem přeji do dalších let mnoho zdraví, radosti, pohody, klidu a spokojenosti.  

Hanka Fučíková 
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PODĚKOVÁNÍ PANÍ ŘEDITELCE 

Letošní školní rok začínáme v Základní škole a Mateřské škole Řetová s novou paní 
ředitelkou Mgr. Renatou Jarošovou. Předchozí paní ředitelka Mgr. Hana Fučíková se rozhodla 
opustit naší školu a využít příležitosti zastávat nově vzniklou funkci metodického pracovníka 
Ministerstva školství pro Svitavský okres. Chtěla bych jí za sebe i všechny zastupitele obce 
a rodiče touto cestou poděkovat za mnohaleté působení na naší základní škole, kde se po jejím 
nástupu podařilo stabilizovat naši základní školu a postupně jí dostat na současnou vynikající 
úroveň. 

Bylo mi potěšením s ní spolupracovat a přeji ji v novém zaměstnání hodně úspěchů a tvůrčí 
elán. Určitě budeme mít možnost se s ní potkávat i v budoucnosti při různých příležitostech. 

Hana Šafářová 
 

INFORMACE ZE ŠKOLY  

V letošním školním roce chodí do školy 
38 žáků. První školní den školáky přivítali 
nejen paní učitelky a pan učitel, ale také 
zástupci naší a okolních obcí - p. starostka 
Hana Šafářová, p. místostarostka Eva 
Novotná a p. starosta Jan Stránský. Tento 
den si užili zvláště prvňáčci. Starou školní 
rákoskou je na školáky pasovala jejich paní 
učitelka Renata Jarošová. Čerství školáčci 
pak od zástupců obcí dostali na uvítanou 
hezké dárky. 

 
Škola není jen o učení, ale také o společných 

zážitcích a výletech. A tak jsme se vypravili se 
školáky již na dva výlety - pěšky do Sloupnice na 
dětské hřiště a na Adventure Golf do Litomyšle.  

 
Oba dny nám počasí přálo, děti byly rády, 

že jsou spolu a vše bylo prima. 
kolektiv ZŠ 
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NOVÝ CHODNÍK V ŘETOVÉ 

V průběhu září byla ukončena stavba chodníku 
v Řetové na dolním konci. Součástí stavby byla i stavba 
mostu přes potok, který je z tlakově impregnovaného 
dřeva. Při stavbě došlo k rozšíření vozovky tak, aby byla 
i silnice bezpečnější. Stavbu prováděla firma Balcar 
s.r.o z Chocně a spolupráce s ní byla bezproblémová. 
V průběhu září by měla proběhnout kolaudace stavby, 
pokud se podaří obstarat všechny potřebné doklady. 
Zase máme další hezký kout v Řetové. Bohužel chodník 
končí dost překvapivě. 

Ale proč se o té stavbě rozepisuji je i to, že bych chtěla 
moc poděkovat také novým majitelům č. p. 131 
manželům Jasanovým původně z České Třebové, kteří 
obci vyšli vstříc a poskytli pozemek za potokem pro 
stavební firmu a její zázemí. Na oplátku zase stavební firma upravila po sobě pozemek tak, 
aby byli spokojeni, a dojde i k narovnání vlastnických vztahů původního koryta potoku. Kéž 
by všichni obyvatelé byli takto vstřícní, to bych přála sobě i dalším po mně nastoupivším 
starostům. To by pak chodník nemusel končit ještě kus před vývěsní skříňkou spolku Veteránů 
bez hranic. 

Hana Šafářová 
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INVESTICE V PŘÍVRATU 

Po době temna a nejistoty se snažíme dohnat všechny naše záměry. Pravdou je, že nám v tom 
nepomáhá turbulentní doba všeobecného nedostatku, a to jak v oblasti surovin a materiálu, tak 
i v oblasti realizačních kapacit firem. 

Největší z plánovaných akcí je oprava střechy 
obecního úřadu, nebo chcete-li bývalé školy. Tato 
oprava je první krokem k tomu, abychom budovu 
dali do pořádku a zrekonstruovali ji dle již 
představeného projektu. Další budou, doufám, že 
v agilním tempu, následovat. Na tuto opravu se 
nám podařilo z kraje sehnat podporu 500.000 Kč, 
což bude činit přibližně 1/3 nákladů. Realizaci 
předpokládáme na jaře roku 2022. Dalším naším 
záměrem je opravit střechu naší hasičárny, včetně 
věžičky, u které jsme při prohlídce zjistili 
nestabilitu. Do této akce se mimo dodavatelské 
firmy zapojí i dobrovolníci z řad hasičů ale i obce tak, abychom opravu zlevnili. I přesto je to 
akce za cca ¼ milionu. 

Na obecní stodole jsme dokončili realizaci fasády - která byla opět součástí většího 
a dlouhodobějšího záměru oprav této budovy, ve které byla např. i výměna vrat. Do budoucna 
je k zamyšlení, co s plechovým přílepkem, který na první pohled kazí ráz této stavby, nicméně 
nám poskytuje neocenitelné skladovací kapacity, kterých nemáme nazbyt i přesto, že jsme si 
od nového roku pronajali pro potřeby skladování od ZD Sloupnice nevyužívaný kravín. 

V době psaní tohoto článku dochází k dokončovacím pracím na naší prodejně. Tyto práce - 
tedy nátěr fasády a výměna stříšek - jsou součástí dlouhodobého systematického záměru 
dalšího zatraktivnění našeho obchodu. Jen pro připomenutí: záměr obsahoval výměnu oken 
a dveří, rekonstrukce vstupních schodů, asfaltové povrchy okolí prodejny, sezení pod lípou 
a rekonstrukce rampy. Dohromady jsme, v posledním roce a půl, v souvislosti s naším 
obchodem proinvestovali objem blízký půl milionu korun a pevně věříme, že to přispěje 
k udržení stávajících a nalákání nových zákazníků. Do vybavení prodejny byla letošní 
nejvýznamnější investicí nákup nové chladící vitríny na uzeninu za cca 70.000 Kč. 

V prostoru mezi hospodou a prodejnou budeme instalovat dvě dobíjecí stanice na elektrokola 
- tyto jsou již na cestě od výrobce. Budou opět „chytré“ a schopny nabíjet všechny dostupné 
typy kol. Nadto máme v plánu, ještě tento rok, zmodernizovat zahrádku naší hospody. 
Provedeme zastřešení prostoru sezení, živý plot, na základě četných připomínek především 
rodičů ale i řidičů, vyměníme za nižší plůtek. Přibyde snad i pár atrakcí pro nejmenší děti.  

Jan Stránský, starosta obce 
 

PENÍZE PRO MIKULČICE. 

Tornádo způsobilo nemalé materiální škody na majetku obyvatel a obcí jižní Moravy. Jednou 
z postižených obcí je obec Mikulčice, kterou jsme si vybrali a kde jsme v červenci fyzicky 
předali finanční hotovost. Společný finanční dar předali zástupci obce Přívrat a SDH Přívrat. 

-pš- 
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OPRAVA ŠTÍTŮ SBĚRNÉHO DVORA 

V minulém roce obec Řetůvka zakoupila od zemědělského 
družstva Sloupnice skladovou halu se záměrem v ní postupně 
zbudovat skladovací prostory a sběrný dvůr. V současné době 
nám již hala k těmto účelům slouží. Umožnila nám rozšířit 
sběr odpadu o elektrické spotřebiče a do kontejneru na 
rozměrný komunální odpad nám neprší, díky čemuž neplatíme 
za „vyvážení vody“.  

Po základní výměně poškozené a chybějící střešní krytiny 
jsme se tento rok pustili do rekonstrukce obou čelních štítů 
budovy, které bylo nutné zasanovat co nejdříve, aby 
nedocházelo k jejich dalšímu poškozování vlivem zatékající 
vody. Na štítech se provedlo dozdění poškozených cihel, 
kompletní nahození, výměna a doplnění chybějícího 
oplechování. Místo zatlučených otvorů pro foukání slámy 
byla vsazena okna. Oprava obou štítů vyšla na 290tis. Kč, na 
ní se nám podařilo získat dotaci ve výši 110tis. Kč. 

Na vylepšování sběrného dvora, aby dobře sloužil obci, 
budeme pokračovat. Dalším krokem je zajistit přípojku 
elektřiny a vody.     Pavel Bělovský 

NOVÝ NÁTĚR STŘECHY ŘETŮVSKÉ KAPLI ČKY 

Kaple sv. Václava z roku 1796 patří k jedné z největších 
dominant Řetůvky. Ačkoliv je ve správě obce, farníci se 
o kapličku průběžně starají a snaží se ji udržet v co nejlepším 
technickém stavu. Letos v září bylo po 9 letech potřeba 
provést renovační nátěr plechové střechy. Opravu si vzal na 
starost Jiří Novotný st.. Odvážní pomocníci střechu obrousili 
od starého nátěru, spáry a praskliny vyspravili pomocí tmelu 
a celou plochu následně dvakrát natřeli. Vše orientačně 
zabralo více jak 100 hodin. Převážná většina prací byla 
provedena z lešení, žebříků, někteří k jištění využili 
horolezeckou techniku. Nepřístupná věžička byla opravena 
pomocí vysokozdvižné plošiny. Při pohledu na řemeslníky se 
mnohokrát tajil dech. 

Celá akce byla financovaná z obecního rozpočtu, ze sbírek 
a příspěvků dárců. 

Ráda bych poděkovala všem ochotným mužům, kteří navzdory své vlastní vytíženosti přišli 
pomoci. Pevně věřím, že se jim tyto skutky v dobrém vrátí a snad budou výzvou pro nás 
ostatní, abychom o své okolí pečovali. 

Radka Mazurová 

REKONSTRUKCE MOSTU V OBCI ŘETŮVKA  

V minulém čísle zpravodaje jsem informoval, že rekonstrukce mostu v obci Řetůvka, bude 
zahájena v měsíci květnu. Předpokládal jsem, že v tomto článku budu psát o již provedené 
stavbě, ale opak je pravdou. Několik dní před zahájením stavby se zjistilo, že navržené 
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objízdné trasy do obce Řetůvka by byly nedostatečné a po zdlouhavých jednáních byla 
navržena další dočasná obslužná trasa do obce. Následně nastal kolotoč jednání o pronájmu 
pozemků a zajišťování potřebné dokumentace. Aktuálně se čeká na upřesnění nabídky za 
dodatečnou obslužnou komunikaci od firmy OHL ŽS Brno (vítěz výběrového řízení). Zatím 
nelze přesně určit datum zahájení stavby, ale z důvodu předpokládaného špatného počasí 
vážně hrozí, že zahájení stavby se přesune až do jarních měsíců. Chci upozornit spoluobčany, 
že v žádném případě nehrozí zrušení celé akce, protože rekonstrukce mostu je 
z bezpečnostních důvodů nutná. Dále jsou již na stavbu vystavena všechna potřebná povolení, 
včetně udělení dotace z Evropské unie Pardubickému kraji.   Pavel Štantejský 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETŮVCE 

V neděli 20. 6. 2021 se na obecním úřadě v Řetůvce konalo slavnostní vítání občánků do 
života. Starostou obce byli za přítomnosti rodin přivítáni tři noví občánci: Barbora Mazurová, 
Natálie Tonarová, Sára 
Novotná. Tyto chvíle 
doprovodili příjemnou 
hudbou sourozenci Marie 
a Jan Hnykovi. Dětem byla 
předána finanční hotovost 
a malé dárky. Přejeme 
hodně zdraví, lásky 
a společně strávených 
okamžiků radosti. 

Lenka Vítková 

UKONČENÍ OSLAV DNE REGIONU ORLICKO TŘEBOVSKO V OBCI ŘETŮVKA  

V pátek 3. 9. se již tradičně zastupitelé 
obcí regionu Orlicko Třebovsko, společně 
s přáteli a zástupci Pardubického kraje 
vydali na cyklojízdu regionem. Vyrazili 
z Ústí nad Orlicí od Hernychovy vily, 
zastavili se v České Třebové na Pekláku, 
kde vyzkoušeli místní bike parkové trasy 
a výlet zakončili u Hospody na konci 
světa v Řetůvce, kde bylo připraveno 
drobné občerstvení a kulturní program. 

Odpoledne zpestřila místní rocková 
kapela Metaxa, která hrála jako obvykle 
skvěle. Vyslechli jsme moc krásné 

vystoupení dětí z kroužku Mloček, které přednesly báseň o Řetůvce. Musím prozradit, že 
báseň složily společně jejich vedoucí Martina Novotná a Lucka Vašinová. Kdo bedlivě 
poslouchal, tak se dozvěděl, jak se v naší vísce žije, co máme rádi a proč jsme tu tak 
spokojení. Věřím, že se zastupitelům z okolních obcí a těm, kteří dorazili, u nás v Řetůvce 
líbilo. Chtěl bych poděkovat všem, co se podíleli na přípravě a organizaci příjemné akce. 

Pavel Bělovský 
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OSLAVY 135TÉHO VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ŘETŮVKA  

V krásném slunečném odpoledni 11. 9. 2021 sešel se sbor dobrovolných hasičů v Řetůvce, 
aby oslavil výročí 135 let od založení. Na oslavu přijeli se svojí hasičskou technikou 
dobrovolní hasiči z okolních sborů okrsku č. 6 z Řetové, Dolní i Horní Sloupnice, Němčic 
a Vlčkova. Pozvání přijal také starosta okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí Jan Růžička 
a jeho náměstek Jiří Sazima. 

Oslavy byly zahájeny slavnostním 
nástupem hasičů s prapory. Dále jsme se 
dozvěděli, jak to bylo se založením SDH 
Řetůvka před 135 lety, jaké byly význačné 
milníky a události v historii sboru a jak je 
to se sborem v současné době. Po 
informacích o historii sboru došlo k velmi 
důležité části programu. Pan farář Vit 
Horák, který byl pozván, aby se slavnosti 
zúčastnil, pronesl společně 
s místostarostkou Evou Novotnou několik 
slov z bible, aby pak jako vrchol slavnosti 
požehnal novému praporu hasičů 
z Řetůvky. Tento prapor byl pořízen z financí hasičů, ale také díky štědrému příspěvku obce 
Řetůvka. Poté se ujal slova starosta Řetůvky Ing. Pavel Bělovský, který poděkoval hasičům za 
obětavou práci pro obec a její občany a popřál hasičům mnoho sil do let dalších. Dalším 
řečníkem byl starosta OSH Jan Růžička, ten také poděkoval hasičům z Řetůvky za práci 
v rámci okresu a předal ocenění okresního sdružení hasičů. 

Posledním bodem oslav u hasičské zbrojnice bylo položení věnce a květin k pomníku 
padlých vojáků první světové války. K tomuto zazněla státní hymna v podání kapely Jablonská 
muzika, která krásně doprovázela celé slavnostní odpoledne. Po pietě u pomníku byl 
slavnostní program téměř u konce a všichni účastníci v čele s praporečníky se za zvuků 
pochodové hudby odebrali k Hospůdce na konci světa. Tam bylo pro všechny zúčastněné 
nachystáno výborné občerstvení od naší milé hostinské. Jablonská muzika pokračovala v hraní 
ještě asi dvě hodiny a pak už přišla na řadu slibovaná rocková muzika. Pořádně „zapařit“ si 
mohli všichni návštěvníci až do pozdních nočních hodin. 

Závěrem je potřeba poděkovat všem zúčastněným, kteří vytvořili krásnou atmosféru 
slavnostního dne a politovat ty, kteří se nemohli nebo nechtěli přijít pobavit, protože přišli 
o další vydařenou akci v naší malé obci.       Libor Stárek 

 
 

 

NABÍDKA ZAM ĚSTNÁNÍ 

Obec Řetůvka přijme do pracovního poměru spolehlivého muže, třeba i důchodového věku. 
Jedná se o údržbové práce v obci, pomoc se sečením trávy, v zimě s úklidem sněhu. 

V letní sezóně nabízíme celý pracovní úvazek. 
V případě zájmu volejte na tel. 731 491 351 nebo 724 560 736. 

Děkuji za zájem Eva Novotná, místostarostka obce 
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ZPRÁVY ZE ZD SLOUPNICE  

Letošní žně začaly 23. července sklizní řepky ve Vlčkově a skončily v neděli 15. srpna 
sklizní žitovce v Řetůvce a pšenice v Němčicích. Na začátku žní nás potrápilo počasí, ale vše 
jsme díky vysokému nasazení obsluh sklízecích mlátiček, odvozců, skladníků, kuchařek 
i všech dalších pracovníků zvládli zavčas sklidit. V průběhu žní nám vypomohl se 164 hektary 
tradiční CLAAS Lexion z Nyklovic a se 181 hektary New Holland ze Sedliště. Výnosy, 
ovlivněné loňským mokrým a pozdním setím, letošním studeným jarem a celkově 
pokračujícím mokrým rokem, jsou pod pětiletým průměrem. Musíme opět konstatovat, že nám 
mokré roky nesvědčí. Do konce srpna napršelo v Dolní Sloupnici již přes 600 mm srážek. 

 

Plodina Výměra (ha) Produkce (t) 
Průměrný výnos 

(t/ha) 

 
Skutečnost Plán Skutečnost Plán Skutečnost Plán 

Pšenice ozimá 483,9 500,0 3 719,1 4 170 7,69 8,34 

Triticale ozimé 191,8 191,8 1 465,8 1 557 7,64 8,12 

Ječmen jarní 425,3 419,1 2 738,6 3 009 6,44 7,18 

Obiloviny 1 101 1 111 7 923,5 8 736 7,20 7,86 

Řepka ozimá 351,7 351,7 1 243,4 1 442 3,54 4,1 

Produkce 
celkem 

1 452,6 1 462,6 9 166,9 10 178 6,31 6,96 

 
V souvislosti s výše uvedenými výnosy musíme zmínit, že krupobití 3. srpna poškodilo 

550 ha obilovin a řepek v rozsahu 12-90 %. Pojišťovna škodu, která významně přesáhla 5 mil. 
Kč, již uhradila. 

Vzhledem k tomu, že jsme stihli sklidit většinu úrody, než začaly srpnové deště, kvalita zrna 
nevypadá špatně.  

Lisování slámy jsme dokončili v pátek 20. srpna, volnou slámu na stoh jsme doskladnili 
16. srpna. Naše sklízecí mlátičky stihly vypomoci v Chrudimi a ve Štítech, celkem sklidily ve 
službách přes 240 ha. Podnikové dožínky se uskutečnily 2. září v prostorách střediska 
mechanizace. 

Z meziplodin máme zasetou svazenku: 52 ha. Zbývá nám žitovec technologií Strip-Till 
celkem 217 ha. Řepka se nám tento rok podařila zasít včas v řádném agrotechnickém termínu. 
Doseli jsme v neděli 22. srpna. Probíhá třetí seč senáží, zahájení sklizně silážních kukuřic 
předpokládáme kolem 20. září.  

Sklizeň brambor jsme zahájili 6. září. K dispozici budeme mít podle postupu sklizně na 
bramborárně, čerpací stanici nebo vybraných prodejnách řeznictví celkem šest odrůd. 

Přívalové deště, během nichž spadlo za hodinu až 70 mm srážek, zasáhly katastry obcí 
Sloupnice (9. 7.) a Němčic (16. 7.). Tyto události opět potvrzují, že musíme dále pracovat na 
našich protierozních opatřeních, která se ukazují jako účinná.  

Abychom zjistili současnou úroveň vývoje samořiditelných strojů, rozhodli jsme se 
vyzkoušet robotické setí řepky ozimé. V sobotu 21. a v neděli 22. srpna jste proto mohli vidět 
u Hudečkovy cesty v Dolní Sloupnici vidět jezdit autonomní sečku, která zasela 21,5 ha 
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z celkových 340,4 ha. V rámci akce Robotti Tour 2021 nám sečku předvedla společnost 
Leading Farmers. 

Současná omezení vyplývající z vládních opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 
jsou sice poměrně volná, ale situace nejen v okolních zemích naznačuje, že pravděpodobně 
dojde k jejich zpřísnění. Testování v podnicích bylo ukončeno 30. 6. a benefitem pro naše 
zaměstnance bylo, že jsme zajistili jeho provedení odbornými zdravotníky, takže potvrzení 
o testování bylo použitelné i v běžném životě. Dalším benefitem je mimořádný příspěvek na 
Masokartu pro zaměstnance, kteří nám předají platný očkovací certifikát. Možnost očkování 
bez registrace pro naše zaměstnance, ale i ostatní zájemce z řad veřejnosti proběhla 
v „očkovacím kamionu“ před střediskem mechanizace ZD Sloupnice 23. 9. 

Dne 11. srpna proběhlo místní šetření k oficiálnímu zahájení zkušebního provozu Mléčné 
farmy Dolní Sloupnice. Po odstranění nedodělků a nezbytných měřeních pak proběhne 
kolaudace. Celá farma je v plném provozu, během prázdnin byla dokončena druhá kejdová 
jímka, všechny inženýrské sítě a položeny asfalty na celé farmě. V současnosti probíhají 
dokončovací práce, terénní úpravy a všechny administrativní záležitosti, abychom mohli 
požádat o proplacení dotace. Na začátku září byla provedena poslední letošní pokládka asfaltu 
na příjezdové komunikaci. Dodavatelské stavební práce se po 2,5 letech překlápějí do 
rutinních činností spojených s provozem a odpovědností našich pracovníků. 

Splnili jsme všechny podmínky dotace na projekt „Pořízení strojů pro živočišnou výrobu 
mléčné farmy v Řetové“ a SZIF proplatil investiční podporu. V rámci 12. kola PRV jsme 
uspěli s projektem modernizace skladování a sklizně brambor, v současné době připravujeme 
podklady pro výběrová řízení. V bramborárně slouží nový vysokozdvižný vozík HELI, 
v červenci jsme instalovali nový kutr ve výrobně řeznictví. Obsluha čerpací stanice se 
přestěhovala do nové prodejny. Modernizace stanice bude pokračovat i nadále podle 
kapacitních možností. 

Redakce ČT 1 i u nás natáčela reportáž k tématu digitalizace a automatizace procesů 
v zemědělství. Představili jsme naši spolupráci se společností AG DATA. Reportáž byla 
uvedena v hlavní zpravodajské relaci Události ČT. 

Představenstvo rozhodlo o zvýšení cen obědů o 5,- Kč pro prodej veřejnosti, cena pro 
zaměstnance zůstává stejná. 

Den otevřených dveří se konal 2. října od 9 do 14 h v našich provozech u příležitosti 
slavnostního otevření mléčné farmy v Dolní Sloupnici a v rámci Dnů českého zemědělství. 
Byla to nejen příležitost k prohlídce modernizovaných provozů, ale i ke sdělení vašich názorů. 
Pátek 1. října byl vyhrazen pro školy a významné partnery. 

Na začátku září byl dokončen prodej výkrmny Zhoř, objekt je nyní před předáním novému 
majiteli. 

Představenstvo rozhodlo ponechat ceny nestandardních obilovin bez změny a pro příští rok 
řešit objednávky slámy. Dále řešilo podmínky nájemného v podnikových bytech. 

Býk Sloupnice Tyson z našeho chovu získal ocenění od Svazu chovatelů holštýnského skotu 
ČR, v současné době drží 3. místo v ČR a v celkovém pořadí všech mezinárodních býků, kteří 
mají v ČR dcery, mu patří 26. pozice. Jeho nejlepší dcera v našem stádu dosáhla roční 
užitkovosti 14 570 kg mléka. 

Od října opět zahajujeme činnost agroenvironmentálních kroužků v Sloupnici a Němčicích. 
Hledáme vedoucí kroužku do Sloupnice. Bližší informace podá Jitka Karlíková 721 520 458. 
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K u l t u r a  

PINGUIN ZA VYSVĚDČENÍ 30.6. 

Tato akce nejen pro děti školou povinné, ale i ty menší se u nás stala tradicí. Na konci 
školního roku se většina dětí a jejich rodičů či prarodičů sejde na sjezdovce, kde se mohou 
vyřádit v Pinguin parku a ty starší nebo odvážnější si mohou zajezdit na kárách a koloběžkách. 
Letošní počasí nám přálo a tak jsme mohli společně pod slunečníky u dobré kávy a jiného 
výborného občerstvení zakončit ne tak úplně standartní školní rok a zahájit prázdniny.  

-pn- 

PŘÍVRATSKÉ PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ  

Po úspěšné jarní Čarodějnické stezce jsme si pro děti připravili další putování okolím naší 
obce. Tentokrát byly stezky dvě - Pohádková pro děti do 6 let a pro děti starší - Znalec přírody. 

První pohádková trasa byla dlouhá asi 5 km a děti měly za úkol uhádnout název pohádky 
podle obrázků a na závěr vyplnit tajenku. Druhá trasa byla o fous delší - asi 8 km - a také vedla 
náročnějším terénem. Zde děti mohly využít nejen své přírodovědné znalosti, ale s pomocí 
svých mobilních telefonů načíst QR kódy a hádat zvuky zvířat. 

Na posledním letním kině si většina poutníků vyzvedla malou odměnu a diplom. Velký dík 
patří Verče Fišerové za rozmístění obrázků v našem okolí a také Vám všem, kteří jste se 
zúčastnili.             -pn- 

LETNÍ KINO V PŘÍVRATU 

I letos ožil areál za prodejnou promítáním filmů spojeným s obvyklým občerstvením. Jako 
tradičně se pořadatelství chopily zájmové složky v obci působící.  

První kino pořádala Miroslavova země v sobotu 10. 7., a shlédli jsme film Život je život. Do 
letošní promítací sezony jsme navíc připravili promítání pro naše nejmenší., které jsme 
přemístili z prostoru za prodejnou na sál. V sobotu 17. 7 se sešlo asi 30 dětí a společně se 
svými rodiči shlédli film Hurá do džungle. Příjemným zpestřením představení bylo 
občerstvení - párek v rohlíku a nanuk od manželů Vybíhalových, kterým tímto moc děkujeme.  

Následovala dvě představení 
s mysliveckou kuchyní. Samotní 
myslivci promítali 31. 7. film Modelář 
a o týden později fotbalisté komedii 
Bourák. 

Poslední přívratské letní kino pořádali 
hasiči dne 21. 8. Odpoledne byly pro 
děti připraveny soutěže s olympijskou 
tématikou. Dětem se ale nejvíce líbila 
pěna, kterou přijeli udělat dobrovolní 
hasiči z České Třebové. Pro všechny 

příchozí bylo připraveno bohaté občerstvení, například grilovaná žebra nebo palačinky. Po 
setmění se promítal film 3Bobule. 

Milan Vaňous 
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GULÁŠ FESTIVAL PŘÍVRAT 2021 

Jako každý rok, i letos se poslední víkend v srpnu konal Guláš festival Přívrat. Tradičně se 
soutěžilo ve třech kategoriích, guláš, pivo a buchty a každou z nich hodnotila jak odborná, tak 

laická porota. Letos se však poprvé za 11 let se 
gulášové poroty shodly a výsledky byly naprosto 
totožné. První místo a Řád zlaté vařečky obdržel tým 
Bandička, v čele s Mirkem Vaňousem. 

Pro návštěvníky byla kromě soutěžních ochutnávek 
připravena řada nejrůznějších pochutin. Od sladkého 
z cukrárny, přes bramborové vrtule, maso z udírny 
a grilu až po guláše z polní kuchyně. Na čepu bylo 
6 piv z regionálních pivovarů.  

Dopoledne nám zpříjemnila country skupina Pěna, 
následovalo vystoupení Kamelií, revivalů Věry 

Špinarové a Katapultu. Do ranních hodin pokračovala diskotéka s oblíbenými hity na přání.  
Na závěr je nutné poděkovat všem sponzorům za podporu, příznivcům za pomoc 

s přípravami a prodejem ve stáncích, a také všem, kteří se přišli bavit a vytvořit dobrou 
atmosféru akce.           Bára Řezníčková 

Výsledky: 
Guláš - odborná porota  
1. Bandička 
2. SDG Mouřínov 
3. BBQ Pit boys - mad cat 
 
Guláš - laická porota 
1. Bandička 
2. SDG Mouřínov 
3. BBQ Pit boys - mad cat 

Buchty - odborná porota 
1. Miroslava Nováková 
2. Karolína Cabálková 
3. Iveta Voleská 
 
Buchty - laická porota 
1. Iveta Voleská 
2. Miroslava Nováková 
3. Vladimír Vencl 

Pivo - odborná porota 
1. Chotěboř 
2. Rampušák (Dobruška) 
3. Letohradský Jelen 
 
Pivo - laická porota 
1. Rampušák (Dobruška) 
2. Kameničná 
3. Chotěboř 

 

VINOBRANÍ  

Počasí letošního začátku září dávalo naději, že vinobraní 
proběhne při počasí vskutku ideálním. Ale bohužel, 
v týdnu těsně před akcí se citelně ochladilo, a tak 
nezbývalo než doufat, že aspoň nezaprší. Myslím si, že 
nám počasí nakonec udělalo radost. 

Program letošního vinobraní byl tvořen s menším 
rozpočtem, ale to určitě neubralo na kvalitě účinkujících 
kapel. Vybírám - Nežfaleš, Totální nasazení, Husý krk, 
Ponny Expres, Martin Maxa s bavičem Jaroslavem 
Sypalem, kapela Anacreon, Alkehol. Snad si vybral každý 
z 1800 příchozích během dvou dnů trvajících slavností 
vína. 

Chtěl bych poděkovat Vám všem, kteří se podílíte na 
organizaci a přípravách této velké akce. Chci poděkovat 
sponzorům a Vám všem, kteří jste byli ve službách. -pš- 
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POSVÍCENSKÁ ZABÍJA ČKA  

Posvícenská zabíjačka v Řetové se konala poprvé v Řetové v roce 2006, letošní ročník byl 
tedy už šestnáctý. Minulý rok nám opravdu nepřálo počasí a letos to byla ruská ruleta. 
Předpovědi počasí se lišily každý den a tak jsme v objednávání všech ingrediencí byli opatrní. 
Jako tradičně se na akci podílelo mnoho lidí, bez jejichž pomoci bychom se těžko obešli. Již 
od středy se paní Vrabcová chopila vaření máku, následovalo čtvrteční míchání náplní do 
koláčů a v pátek pečení posvícenských koláčů. Toho se účastní osvědčené ochotné pomocnice 
a druhým rokem i Honza Volf, a tak práce jim jde od ruky. Letos jsme ještě dokupovali 200 
koláčů z PUPu a podařilo se sehnat asi 300 věnečků z Českých Heřmanic. 

Masité delikatesy připravovali už poněkolikáté Petr Pácl a jeho rodinní pomocníci a vše 
zmizelo bez problémů. Bez jejich práce si už akci neumíme představit a moc jim za to 
děkujeme stejně jako všem týmům ze stánků, hasičům a pracovníkům obce. 

V kultuře jsme vzhledem k nejasné situaci s koronavirem vsadili na místní skupiny. Jako 
první dostali příležitost mladá skupina z Řetůvky - Husý krk. Možná máte pocit, že je v názvu 
hrubka, ale takto se opravdu skupina jmenuje. To byl tedy pro mnohé starší občany poněkud 
hlasitý hudební projev, dáváme však příležitost i nastupující generaci hudebníků. Po nich 
nastoupila řetůvská Metaxa, kterou již známe z minulých let, a která má v Řetové a okolí 
dobrý zvuk. A jako poslední nastoupila Těžká doba, která má zase hráče a zpěvačku z naší 
obce, a na ně jsem se opravdu těšila. Jednou větou, byla to paráda. 

Vzhledem ke krásnému počasí se letos zabíjačky zúčastnilo hodně lidí, a tak burčák došel už 
o páté, protože byl opravdu dobrý. No a nakonec jsme dopili i pivo, ale to už bylo úplně 
v závěru akce. Mnohým se nechtělo ani domů, věřím, že by chtěli posedět. Zastupitelstvo se 
poradí, zda neprodloužit akci, ale v tento již podzimní čas se dá těžko odhadnout, jaké bude 
počasí a kolik lidí zůstane. A vzhledem k tomu, že obsluha stánků pracuje už od 9 ráno, 
opravdu i únava se dostavuje bez pozvání. A sehnat 2 týmy do každého stánku na vystřídání je 
v Řetové nadlidský úkol. Pokud se přihlásí dalších 10 lidí na obsluhu dobrovolně, nic tomu už 
určitě nebude bránit. 

Pro děti byla od 12 hodin k dispozici zcela zdarma velká nafukovací závodní dráha, kterou 
jsme letos mohli postavit celou na hřišti. Tam se všichni bez ohledu na věk vyřádili do sytosti. 
Soudě podle mumraje, který byl na atrakci až do 6 hodin večer, to bylo velké lákadlo. Věřím, 
že neúčast kolotočů a střelnice vlastně byla ku spokojenosti rodičů a nikomu moc nescházela. 

Do příštího roku máme zase o čem přemýšlet, jak zaujmout dospělé i děti? Můžete 
poskytnout tipy.          Hana Šafářová 
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V ŘETŮVCE 

28. 8. 2021 jsme spolu s hasiči přichystali tradiční Loučení 
s prázdninami. Měli jsme pro děti zapůjčené skákací hrady, ale 
protože do posledních chvil stále pršelo, nafoukli jsme je na sále 
kulturního domu. Byli bychom neradi, aby nám děti promokly, 
nastydly a nestihly tak první školní dny. Okolo 15 hodiny se 
mraky rozplynuly a děti si mohly venku zastřílet ze vzduchovek, 
vodní pistolí srazit pyramidy z plechovek a jiné. Pro malíře 
a malířky byly připravené fixy a bílé oblázky k vymalování. 
Hasiči dětem, ale i dospělým předvedli své požární auto a kdo 
chtěl, toho povozili po vesnici. 

Na závěr děti dostaly na grilu opečené špekáčky. I když 
jsme měli na začátku akce trochu obavy, zda kvůli počasí 
někdo dorazí, sešli jsme se v pěkném počtu a užili si 
jeden z posledních prázdninových dní. 

Děti se jistě vyřádily na skákacích hradech a velkým 
zážitkem byla určitě i jízda hasičským autem. A nesmím 
zapomenout na výtečné občerstvení z Hospůdky na konci 
světa. 

Děkuji všem, kteří pomohli při přípravě a realizaci 
akce.        -jk- 

 

MYSLIVECKÁ VYCHÁZKA V ŘETŮVCE 

Třetí srpnovou sobotu se v Řetůvce v areálu 
před mysliveckou chatou uskutečnila již 
potřetí akce s názvem Myslivecká vycházka. 
Akci pro nás zorganizovalo místní myslivecké 
sdružení Lípovec ve spolupráci s obcí 
Řetůvka. Místo Řetůvanky nám tentokrát 
zahrál orchestr Sopotnické dechovky, kterému 
to parádně ladilo. Členové sdružení připravili 
k obědu opravdu skvělou mysliveckou 
„baštu“, koláčky a samozřejmě nezbytné 
tekutiny. Sluníčko svítilo a návštěvníků 
z Řetůvky a okolí přišlo tolik, že se na 
všechny jídlo ani nedostalo. Kdo dorazil, 

strávil krásné odpoledne se sousedy za poslechu příjemné muziky a ještě se nadlábnul. 
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o příjemné prožití sousedského odpoledne: 

zaměstnancům obce za přípravu areálu, mysliveckému sdružení za výborné jídlo 
a muzikantům ze Sopotnické dechovky, že nám tak krásně vyhrávali k poslechu. Velké díky 
patří také všem, kteří jste se zúčastnili a podpořili tak místní myslivost. Za rok se těšíme na 
shledanou. 

Pavel Bělovský 
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ŘETOVSKÝ DĚTSKÝ TÁBOR  

„Máme rádi Česko“ - vědomostní soutěž 
v televizi, ale také téma letošního tábora, na 
který každoročně začátkem prázdnin jezdí 
řetovské děti, vedoucí a kuchařky do Deštného 
v Orlických horách. Táborové soutěže mají vždy 
nějaké téma a tím letošním bylo Česko. Snažili 
jsme se, aby kvízy byly zábavné 
a nepřipomínaly dětem zkoušení ve škole, která 
právě skončila. A snad se povedlo, děti strhlo 
soupeření, až už při točení na kole štěstí, nebo 
třeba při umisťování bodů do slepé mapy. 

Celodenní výlet k rozhledně na Vrchmezí, 
odpoledne v lanovém parku a spousta procházek (třeba i pro dřevo na večerní oheň) zajistilo 
dostatek pohybu a tak děti neměly ani čas ani energii na zlobení. 

Děkujeme jim za pohodový a bezproblémový týden a těšíme se na všechny zase za rok! 
organizátoři tábora 

PŘÍVRATSKÝ KOŠT  

V sobotu 2. října 2021 se v rámci tradičního sousedského setkání opět uskutečnil již 7. ročník 
Přívratského pálenkového koštu na obecním statku U Kubů. 

Roky 2019 a 2020 v našich zeměpisných šířkách 
moc nepřály produkci surovin pro pálení, i tak 
v příjemném zázemí statku mezi sebou soutěžilo víc 
příznivců pěstitelského pálení než loni. Tito celkem do 
soutěží přihlásili 31 vzorků, vesměs dobrých 
a podařených pálenek. Většina soutěžních vzorků byla 
rozhodně „pitelná“ a 42 hodnotitelů mělo rozhodně 
velmi těžkou volbu, komu své body přidělit.  

Moc bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří 
vzorky do soutěže přinesli. Velmi oceňuji, uznávám 
a obdivuji, že svoji pálenku nevypili sami a šli poměřit své kulinářské výrobky s konkurencí.  

Vlastní soutěžní klání proběhlo ve třech kategoriích. V té nejobsazenější, v ostatních 
pálenkách, zvítězila z 12 vzorků meruňkovice pana Vlastimila Jurnečka z Lomnice u Tišňova. 

Ve slivovicích své loňské vítězství obhájil Mirek Vaňous 
z Přívratu, v jablkovicích pak díky pečlivému výběru 
ovoce, jeho sběru a přípravě kvasu zvítězila Pavlína 
Řezníčková z Přívratu. 

Závěrem bych velice rád poděkoval všem sponzorům, 
kteří pohodovou a vydařenou akci podpořili, především 
pak Obci Přívrat za poskytnutí osobitého a stylového 
prostředí obecního statku. Již nyní si Vás dovolím pozvat 
na 8. ročník, který se uskuteční opět v rámci sousedského 
posezení a to pravděpodobně 1. nebo 8. října 2022. 

Jarda Vencl 
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S p o r t  

NOVÁ SEZÓNA  

Muži začali sezónu v okresním přeboru celkem slibně a usadili se na 
předních místech tabulky. Pak nám ale nevyšly některé zápasy, jako 
například doma s Kláštercem nad Orlicí, a o „povinné“ body jsme přišli. 
Přesto se stále pohybujeme v první polovině tabulky, i když ty těžší zápasy 
nás teprve čekají. 

muži - okresní přebor - čelo tabulky (14 družstev) 
1. FK Jehnědí 1980 9 6 2 1 37:15 20 
2. FK Mistrovice 9 6 2 1 36:15 20 
3. FK Dolní Dobrouč 9 6 2 1 32:17 20 
4. TJ Sokol Řetová 9 5 3 1 15:9 18 
 
Dorostenci hrají meziokresní přebor svitavska a orlickoústecka a vedou si dobře, průběžně 

druhé místo za Březovou nad Svitavou. Soutěž se sice hraje jako minifotbal, tj. 8+1 hráčů na 
hřišti od vápna k vápnu, pokud se ale družstva sejdou v plné sestavě, hrají v jedenácti. 

dorost - meziokresní přebor - čelo tabulky (8 družstev) 
1. TJ Sokol Březová n/Svit. 6 6 0 0 44:13 18 
2. TJ Sokol Řetová 6 4 0 2 44:17 12 
3. FK Sebranice 4 4 0 0 18:5 12 
 
Starší žáci, hrající v Mandli v okresním přeboru minifotbalu 8+1 pod hlavičkou Česká 

Třebová B také sbírají body a svou soutěž vedou. 
starší žáci – okresní přebor - čelo tabulky (9 družstev) 
1. FK Česká Třebová B 4 4 0 0 28:9 12 
2. Fotbal Žichlínek 4 4 0 0 24:8 12 
3. Jiskra Ústí n.Orlicí B 4 2 0 2 17:14 6 
 

FK  BECHEROVKA HLÁSÍ  

Po loňské sezóně, která se nehrála vůbec, jsme se ocitli s problémy se sestavou. Někteří starší 
hráči se nám oženili a využili hrací pauzy k ukončení kariéry, protože přece jen návrat po 
vypadnutí z tréninku v pokročilejším fotbalovém věku bolí. Nakonec jsme ale přece jen soutěž 
přihlásili a budeme hrát futsalovou ligu v Chocni. Kdo se v televizi díval na nedávné 
mistrovství světa z Litvy, jistě byl nadšen půvabem tohoto sportu. 

Petr Vaňous, náčelník klubu 
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CYKLOJÍZDA MORAVSKÝM KRASEM  

Pro Řetovou byl cyklovýlet do Moravského krasu již tradiční a máme radost, že se stává 
vyhledávaným pro rodiny s dětmi. V posledních letech tomu přizpůsobujeme i trasu, snažíme 
se jezdit minimálně po silnicích, i když úplně se jim vyhnout nelze. A současně dáváme 
prostor i pro pěší, protože kapacita vleku je maximálně do 40 kol a míst v autobuse je 49.  

Tentokrát kolaři vystupovali v Ruprechtově, kde se nachází větrný mlýn, a pěší byli odvezeni 
ke Sloupským jeskyním.  

Trasa cyklistů vedla lesem mírným 
stoupáním po cyklostezce Malou 
Hanou podél vojenského újezdu 
Březina až do obce Krásensko, odkud 
jsme vyjeli do nejvyššího bodu výletu 
televiznímu vysílači Kojál, který 
s výškou 340 metrů je nejvyšší 
stavbou na Moravě a 3. nejvyšší 
stavbou v ČR. Signál z vysílače 
pokrývá část východních Čech a jižní 
a střední Moravu. Původní vysílač 
měřil 322 metrů a byl postaven 
a zprovozněn koncem 50. let. 
Současný stožár pochází z roku 1984. 

Odtud jsme mířili přes Lipensko do bývalého vápencového dolu Velká dohoda. Zde většina 
cyklistů volila delší zastávku. V tomto areálu se nachází cvičný feratový park se 711 metry 
zabezpečených cest různé obtížnosti a lanový park na deseti kůlech, s deseti vysokými 
a sedmi nízkými překážkami, postavený na dně lomu pro děti i dospělé. Nebylo ale potřeba se 
obávat o děti, které byly zabezpečeny na těle úvazkem a helmou. No a přes celý lom vedla 
lanovka 402 metrů dlouhá, skládající se ze 3 lan, mezi kterými se jezdilo v celotělovém 
úvazku se dvěma kladkami, zavěšeni na ocelovém laně. Z ní bylo možné shlédnout bývalý 
kamenolom z ptačí perspektivy. Děti si park náramně užily, dospělí se občerstvili a pak jsme 
někteří zajeli do Holštýna na oběd, někteří jeli ale přímo ke Sloupským jeskyním na oběd do 
hotelu Broušek. Odtud jsme krásným údolím po cyklostezce sjeli až na Skalní mlýn, kde jsme 
též někteří doplnili tekutiny, abychom před stoupáním na propast Macochu načerpali sil. 
Pěšáci navštívili Sloupské jeskyně a pěšky prošli malebným údolím na Skalní mlýn. Tam se 
někomu dokonce podařilo navštívit i Punkevní jeskyně. Cestu na Macochu pak někdo 
vystoupal pěšky Punkevním žlebem, někdo využil kabinkovou lanovku od Punkevních 
jeskyní.  

Nu a tady jsme se všichni sešli a po 17 hodině po naložení kol se vydali zpět do Řetové. 
Chtěla bych poděkovat manželovi za vzornou přípravu trasy, kterou jsme byli nuceni 

upravovat, protože původně jsme chtěli jet z Jedovnice kolem rybníku Olšovec, ale v danou 
sobotu se zde konalo Mistrovství světa motorových člunů a trasa byla pro veřejnost uzavřena. 
Nově zvolená trasa z Ruprechtova byla plnohodnotnou náhradou.  

Hana Šafářová 
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SOUTĚŽNÍ SEZÓNA SDH PŘÍVRAT 2021 

Letošní opět zkrácenou sezónu jsme se opět účastnili závodů OLSY(Okresní liga Svitavska).  

Muži  

Sestava pro letošní sezónu byla Aleš Hrdina, 
Martina Vašinová, Ondřej Voleský, Matěj 
Řezníček, Ivoš Vencl, Lukáš Kaňka a Josef 
Štika. V sestavě se opět objevila nová jména. 
Začátek sezóny vypadal nadějně, kdy jsme se 
na dvou prvních závodech umístili na 
10. místě a hlavně naše časy a to i na 
trénincích byly hodně nadějné. Bohužel přišla 
série nepovedených soutěží a při každém 
dalším útoku byla znát značná nervozita a také 
podle toho pak útoky vypadaly. Takže letos 
bohužel až 24. místo v celkovém pořadí. 

Ženy  

I v družstvu žen „A“ došlo k obměně sestavy. 
Holky letos běhaly ve složení Barbora 
Maixnerová, Helena Maixnerová, Daniela 
Jůvová, Tereza Nováková, Martina Vašinová, 
Kateřina Stránská, Lucie Kaňková. První půlku 
sezóny se holky sehrávaly a na soutěžích se 
umísťovaly mezi 7. a 10. místem. V Kamenci 
se to zlomilo, když naše hasičky obsadily 
5. místo na další soutěži v Nedvězí byly 
o chlup na 4. místě a na poslední soutěži 
v Květné to konečně klaplo a vezly domů 

první letošní „bednu“ v podobě 3. místa. Naše mladší holky „B“ letos poprvé vyrazily sbírat 
zkušenosti v dospělé kategorii do Hartmanic, kde se s tím statečně popraly a s časem 24,42 s 
braly 12. místo.  

Takže mně jen zbývá všem poděkovat za jejich výkony a popřát, aby se jim v příští sezóně 
dařilo minimálně stejně dobře jako v té letošní.  

Ondřej Voleský, velitel SDH 
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Přívrat 

 3. října So Přívratský košt + sousedské posezení - statek u Kubů od 14 h 

občerstvení, posezení s písničkou 

16. října 
 

So BecheroBraní č.  25  - Letos slavnému publiku 
slavné písničky zahrají slavné skupiny 
Vision days a FernetŠok 
v sále U Coufalů od 19:19H 

 6. listopadu So Podzimní koncert Jiřího Erlebacha  
housle s panovou flétnou, sál U Coufalů od 18 h 

26. listopadu Pá Výroční schůze obecního úřadu – sál U Coufalů od 19 hodin 

27. listopadu So Přívratský jarmark - statek U Kubů od 14 hodin 
kavárnička, dílničky, hraje kapela 375 m.n.m. 

 4. prosince So Mikulášská nadílka + vystoupení přívratských ochotníků, 
sál U Coufalů od 15 h 

18. prosince So Vánoční zpívání pod stromečkem 
na návsi od 17 hodin živý betlém a ohňostroj, potom pásmo 
pokračuje v sále U Coufalů s folklórním souborem  
Nisanka z Jablonce nad Nisou 

24. prosince Čt Betlémské světlo na návsi od 10hodin rozdají přívratské děti 

26. prosince So Sváteční zábava od 20 h v sále U Coufalů 

Řetová 

 1. října So Den otevřených dveří v základní i nové mateřské škole 

10. října So Vítání občánků obce 

31. října So Halloween 

13. listopadu Pá Setkání důchodců 3 obcí 

27. listopadu Pá Rozsvěcení vánoční výzdoby v obci 

26. listopadu So Mikulášská nadílka v kinosále 

25. prosince Pá Vánoční turnaj ve stolním tenise v tělocvičně 

26. prosince So Vánoční turnaj v nohejbale v tělocvičně 

Řetůvka 

14. listopadu So Turnaj v líném tenise smíšených dvojic 

 4. října St Setkání jubilantů 

 7. listopadu So Vítání občánků 

20. listopadu So Turnaj v líném tenise smíšených dvojic 

27. listopadu So Předvánoční charitativní jarmark 

 5. prosince Ne Mikulášská besídka 

19. prosince Ne Adventní koncert 

  



ZPRAVODAJ 3 / 2021 

- 23 -  

S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 se v Řetové Kláře Fišerové a Filipu Lebedovi narodil syn Jonáš, 
Ivě a Vítovi Polanským se narodila dcera Adriana. V Řetůvce se Daniele a Jiřímu Poslušným 
narodila dcera Terezka a Pavle Poulové a Romanu Bartošovi se narodila dcera Stella. 
V Přívratu se Petře a Davidovi Kuklovým narodila dcera Ema. 

SVATBY  

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 si své ano řekli Iveta Pechancová a Miroslav Váně z Přívratu 
a Petra Jurnečková a Jaroslav Vaňous z Přívratu.     Blahopřejeme 

VÝROČÍ 

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60let paní Jenovéfa Semecká z Řetůvky 
 pan Jaroslav Kopecký z Řetové 
 pan Václav Pávek z Řetové 
 paní Hana Moravcová z Přívratu 
 paní Jana Kolářová z Přívratu 
 
65 let pan Bohuslav Fišer z Řetové 
 
70 let paní Miloslava Štusáková z Řetůvky 
 pan Josef Mazal z Řetové 
 pan Bohuslav Pilgr z Řetové 
 paní Alena Jarolimová z Řetové 
 paní Miluše Štiková z Přívratu 
 
75 let paní Adéla Sokolová z Řetové 
 pan Petr Kolář z Řetové 
 pan Luboš Vašina z Řetové 
 paní Božena Vaňousová z Přívratu 

80 let paní Věra Michelsohnová z Řetové 
 paní Marie Pirklová z Řetové 
 pan Josef Volf z Řetové 
 
81 let pan Miroslav Sokol z Řetové 
 
83 let pan Jiří Štaud z Řetové 
 
85 let pan Radomír Štantejský z Řetůvky 
 
86 let paní Miluše Lochmanová z Přívratu 
 
88 let paní Věra Kovářová z Řetové 
 
89 let pan Jaroslav Kopecký z Řetové 
 
94 let  paní Miroslava Šimková z Řetůvky 
 

Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 nás navždy opustili pan Jaroslav Choc, paní Marie Voleská 
a pan Jozef Korošík z Řetové, paní Hana Fišarová a paní Božena Jirsová z Přívratu.  

 Čest jejich památce! 
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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. 



 

 

 
 

Škol ka  v Řetové  

Jak rostla stavba od základů po střechu. 

léto 2020 - čistička odpadních vod                       podzim 2020 - hrubá stavba přízemí 

před zimou objekt dostal okna                                     vnitřní práce - podlahové topení 

 fasáda                                                             pohled od hospody, srpen 2021 


