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Pohodovou cestu rokem 2022
Vám přeje redakční rada Zpravodaje.
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Vážení spoluobčané,
co bych Vám chtěla popřát do nového roku je především hlavně zdraví. V letošním roce
se ho mnohým nedostalo. A s tím souvisí i to, abychom se mohli bez obav setkávat na všech
kulturních a sportovních akcích. Věřte, že zrušení každé akce bylo vždy po dlouhém
zvažování. Mnozí si možná myslí, že akce mohly proběhnout, ale vše je o zodpovědnosti
k sobě a především k ostatním.
Takže buďme k sobě ohleduplní, udělejme vše pro to, abychom mohli dál žít spokojený život.
Ať se můžeme dál setkávat na výletech, poutích a zabíjačkách a ať už konečně mohu
uspořádat setkání důchodců 3 obcí, na které se mnozí těší. V letošním roce nás čekají volby
do obecních zastupitelstev, tak ať i nové zastupitelstvo je tvůrčí a ať i nadále se všem
zvoleným jedná o jediné a to prosperitu a rozvoj naší obce. Každý, kdo by se chtěl zapojit
do práce v zastupitelstvu a v obci je vítán.
Krásné vánoční svátky v kruhu svých rodin přeje za zastupitelstvo obce všem
Hana Šafářová, starostka obce Řetová

Vážení spoluobčané, přátelé,
přeji Vám i Vašim blízkým, jménem obecního zastupitelstva i jménem svým, klidné prožití
Adventu, krásné Vánoce a šťastný nový rok plný zdraví, úspěchů a splněných přání.
Chtěl bych touto cestou zároveň poděkovat všem, kteří se v uplynulém, opět tak trochu jiném
roce, podíleli na kulturním a společenském životě v naší obci a pomáhali jej organizovat
a zajišťovat. Pevně věřím, že v tomto úsilí společně vytrváme i v roce nadcházejícím.
Přeji Vám i naší obci, aby byl rok 2022 zdravý a úspěšný.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje
Ing. Jan Stránský, starosta obce Přívrat

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem
zastupitelstva obce Řetůvka popřál krásné prožití
svátků vánočních, pevné zdraví a hodně štěstí
v novém roce.
Všem přeji hodně sil, porozumění a tolerance,
abychom společně zvelebovali naší obec a vytvářeli
prostředí sounáležitosti, spolupráce a pomoci všem,
kteří naší pomoc potřebují.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se
v uplynulém roce podíleli na kulturním a společenském životě v naší obci, pomáhali ho
organizovat a zajišťovat i všem co se starali o udržování a zkrášlování naší obce.
Krásné vánoce a šťastný nový rok 2022 Vám přeje
Ing. Pavel Bělovský, starosta obce Řetůvka
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R OK 2021

V

Ř ETOVÉ

Hektický rok 2021 pomalu končí. O rozvoji obce již bylo psáno v minulých zpravodajích.
Podařily se tři velké investiční akce. Dokončena byla oprava obecního úřadu včetně stavby
nové garáže, zprovozněna byla knihovna a obecní byt. Postavena byla další část chodníku
s mostem přes potok a hlavně byla dostavěna nová mateřská školka. Jsem moc ráda, že vše
bylo dokončeno, ale práce to jednoduchá nebyla.
Do toho obec rozjela změnu územního plánu, která je stále v jednání s nadřízenými orgány
a dostane se pravděpodobně až na jednání na ministerstvu. Proto se chci tak trošku omluvit
některým občanům, že jsem někdy už neměla sílu a trpělivost řešit některé malichernosti. Mé
kapacity byly na hraně. Děkuji všem zastupitelům a zaměstnancům za celoroční práci, díky
které se podařilo naši obec zase posunout do 21. století.
Hana Šafářová, starostka
V ÝROČNÍ

SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE

P ŘÍVRAT

Na výroční schůzi zastupitelstva, která se konala 26. listopadu na sále U Coufalů, jsme
zhodnotili uplynulý rok. Rok opět nestandardní, opět s restrikcemi, na které si nechceme
zvykat, ale musíme je v rámci opatření a našich možností respektovat.
Mezi dotčenými tématy od začátku rezonovala ekonomická témata, především v souvislosti
s hospodářskými činnostmi obce. Dvě ze čtyř našich činností byly v tomto i minulém roce
z důvodu epidemiologické situace nuceně přerušeny. Bez kompenzací. Obec s hospodářskou
činností není v očích státu podnikatel. Naše činnosti přežily, protože jsme silní, ne proto, že
by nám někdo pomohl.
Dalším silným tématem schůze bylo odpadové hospodářství. Legislativa a následná
prováděcí vyhláška, která, jak už to v našem státě bývá, měla téměř rok zpoždění, nastavují
naprosto bezprecedentní ekologickou šikanu obcí a jejich obyvatel. Ta spočívá na jedné
straně v každoročním snižování normovaného ekvivalentu produkce směsného odpadu na
jednoho člověka v obci, a na straně druhé v každoročním plánovaném zdražování poplatků za
skládkování (nejen) tohoto druhu odpadu. Přeloženo do „lidštiny“: „Stát nařizuje, že musíš,
milý občane, rok od roku produkovat méně a méně směsného odpadu a my ti zato
předepíšeme každý rok vyšší a vyšší ceny za skládkování.“ Z tohoto zeleného klinče nevede
žádná cesta, která by nestála peníze. Kam tyto naše peníze půjdou, se musíte zeptat autorů
tohoto zákona. Možná budete překvapeni.
Na schůzi jsme dále informovali asi 50 přísedících spoluobčanů o rozpočtu na příští rok,
o situaci v dopravní obslužnosti a věcí souvisejících s dopravou a komunikacemi obecně.
Tradiční okénko do statistiky obyvatel nám opět potvrdilo, že muži nám v obci stárnou
rychleji než ženy. Přesvědčili jsme se, že o knihovnu v naší obci je stále velký zájem
a udržuje si vysokou úroveň nebo že roční úhrn investic obce i získané dotace se pohybují na
podobné úrovni jako před rokem 2020.
Nyní se chystáme se na velkou investici do budovy obecního úřadu. Přípravou tohoto
záměru mě pověřilo zastupitelstvo v listopadu tohoto roku. V termínovce společenských
a kulturních akcí naší obce se snažíme udržovat si pozitivní smýšlení a pevně doufáme, že
zrealizujeme vše, co jsme si naplánovali. V rámci široké agendy obecního úřadu jsme
nakonec informovali i o posilovací BTS stanici O2, daru tornádem poškozeným
Mikulovicím, instalaci boxu Zásilkovny i o přípravě obnovy smluv o nájmu hřbitovních míst.
Jan Stránský, starosta obce
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P ŘÍVRATSKÁ

TERMÍNOVKA

Každoroční schůzka organizátorů kulturních a společenských akcí v Přívratu se konala
12. listopadu 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu. Setkání všech spolků činných v naší
obci proběhlo opět ve velmi přátelské atmosféře. Shrnuli jsme poznatky a vyměnili si
zkušenosti z uplynulého roku, prodiskutovali jsme plány a shodli jsme se na podpoře, kterou
obec každému spolku příští rok poskytne. Pevně věřím, že nám podmínky příštího roku
umožní již standardní plnění plánu našich kulturních a společenských akcí.
Jan Stránský, starosta obce
O HLÉDNUTÍ

ZA ROKEM

2021 SDH P ŘÍVRAT

Začátek roku začal tak, jak skončil rok 2020, tedy nastavenými restrikcemi v rámci
koronavirové situace. Nebyla možnost uspořádat Valnou hromadu, ples, vzpomínku na
Michala Tučného a okrskovou soutěž. Světlou výjimkou bylo uspořádání květnového výletu
na kolech. Léto přineslo zlepšení situace a tím možnost pořádat letní kino a Vinobraní.
Podzim pak přinesl další nové rušení všeho naplánovaného.
Máme za sebou další „divný“ rok a nezbývá, než jako před rokem, si přát, ať se vše vrátí do
starých kolejí.
Chci poděkovat členům výboru a samozřejmě všem členům sboru za jejich práci. Za práci
pro sbor děkuji i Vám příznivcům a sponzorům.
Jménem výboru SDH přeji všem hezké svátky a do nového roku zdraví, klid a pohodu.
Petr Štangler, starosta SDH Přívrat
R EKONSTRUKCE

MOSTU V OBCI

Ř ETŮVKA

I přesto, že je vánoční čas, venku je zima a proletuje sníh, tak kolem rekonstrukce
křižovatky v Řetůvce je stále živo. V posledním listopadovém týdnu bylo rozhodnuto
o vyhlášení výběrového řízení na obslužnou komunikaci v obci Řetůvka, která umožní
občanům a návštěvníkům obce bezpečný průjezd stavbou.
Je důležité vědět, že tato komunikace nebyla součástí hlavního výběrového řízení.
Dodavatel této stavby, by měl být znám již na konci tohoto roku, protože rozsahem se jedná
o malou stavbu, tudíž se postupuje dle jednodušších pravidel. Pokud vše bude probíhat
hladce, tak na jaře příštího roku se můžeme těšit na čilý stavební ruch. Během této dostatečně
dlouhé doby by se měli možné problémy vyřešit a věřím, že stavba na jaře roku 2022
skutečně začne.
Pavel Štantejský
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D ĚTSKÝ

KROUŽEK

MLOČEK

Po roční odmlce jsme opět otevřeli kroužek pro děti z Řetůvky. Letos byl zájem opravdu
veliký, z původních 10 dětí jsme naše počty rozšířili na 23, z toho 4 děti jsou mladší, než byla
naše původní věková hranice, a Mloček navštěvují s rodiči.
Bohužel momentální situace zapříčinila, že jsme spoustu naplánovaných akcí museli zrušit Vánoční zpívání u stromečku, na které jsme se začali připravovat, zdobení perníčků, besídku
pro děti se stromečkem a horkou čokoládou.
Děkujeme paní Semecké za napečené perníčky, které připravila na den s knihovnou, dětem
jsme je všechny do jednoho nazdobené předaly.
Doufáme, že se situace brzy zlepší a zase se všichni sejdeme zdraví v naší „Mlokovně“.
Všem přejeme hezké svátky, hodně štěstí, hlavně zdraví a lásky a dětem spoustu dárečků
pod stromečkem.
VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ V

Ř ETŮVCE

Dne 7. 11. 2021 jsme v naší vesničce měli tu čest přivítat další občánky - Amose Bittnera,
Elen Vackovou, Terezu Poslušnou a Stellu Bartošovou. Společně s jejich rodiči, prarodiči
a dalšími příbuznými jsme jim popřáli vše nejlepší do života, pevné zdraví a mnoho
radostných chvil. Děti obdržely malé dárky, finanční hotovost a maminky kytičku. Na závěr
proběhlo focení v kolébce. Všichni se těšíme na další podobná setkání.
Lenka Vítková
MIKULÁŠ

V

ŘETŮVCE

Dne 4. 12. 2021 měla být v Řetůvce Mikulášská
besídka pro děti. Z důvodu zhoršující se covidové
situace jsme tuto akci raději zrušili. Děti ale
o Mikulášskou nadílku nepřišly. Mikuláš se svou
družinou anděla a čertů navštívil děti v jejich
domovech a donesl jim něco sladkostí. Anebo uhlí
a brambory? Věřím, že ne. Vždyť naše děti jsou
hodné a šikovné, a v této době to ani ony nemají
lehké.
Touto cestou chci poděkovat našim dobrovolným
hasičům, kteří byli Mikulášské družiny velmi
nápomocni.
Jana Kroulová
A MIKULÁŠ

ZASE NEPŘIŠEL

Ač neradi, opět jsme v Řetové rozsvítili vánoční výzdobu bez setkání na náměstíčku. A to
jsme se moc těšili, až všichni uvidí nově osvětlený strom v centru obce, který po sešeření
osvítí celé hřiště. Tak snad za rok už bude lépe, ale to jsme si mysleli i loni.
S tím souvisí i smutný fakt, že děti se nesešly v kinosále a nestrávily odpoledne plné soutěží
a her, zakončené návštěvou Mikuláše. Opravdu se nám nechtělo riskovat, že se nemoc
nerozšíří a mnohé z rodin pak budou mít smutný advent a vánoce. Tak snad za rok se uvidíme
v lepších časech. A jak dopadnou plesy v příštím roce, si neodvážím tipovat.
-hš-
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Základní škola
Z PRÁVIČKY

ZE ŠKOLKY I ŠKOLY

B e se d a o d r a v c í c h a s o v ác h
Zblízka vidět sovu pálenou, podržet
dravce na ruce, dokonce si sáhnout na
orla skalního, to všechno žákům ZŠ
a dětem MŠ umožnil pan Karel Nejman,
který se zabývá biologickou ochranou
letišť a provádí environmentálně
zaměřené besedy o tomto povolání.
Ve čtvrtek 4. 11. zavítal k nám do
tělocvičny s poutavým programem. Žáci
se prostřednictvím vlastního zážitku
dozvěděli mnoho informací o životě
našich dravců a sov.

Den stromů v MŠ
Jako již tradičně jsme i letos s dětmi oslavili 20. 10.
„Den stromů”. Tento den jsme využili pro výsadbu
dvou stromů před novou školkou. Obec zajistila
malou vrbičku a katalpu - krásný, již vzrostlejší
strom, který bude zdrojem příjemného stínu před
školkou.
Děti se s velkou chutí vrhly do práce a během
chvíle vsadily strom do připravené jámy a pečlivě ho
zahrnuly hlínou. Pak pokračovaly v sadbě druhého menšího stromku. Radost dětí byla veliká a pozorovat
je při takovéto krásné činnosti bylo pro všechny malé
pohlazení na duši.

P o zv á n í b ý v al ý c h p á ť á k ů
Bývalé žačky naší školy v rámci školního projektu pozvaly svou
třídní učitelku z 5. ročníku na návštěvu do ZŠ Komenského v Ústí
nad Orlicí. Během společného setkání popovídaly u drobného
občerstvení o nové škole, o tom, co je baví a co je pro ně nové,
o výrobě ukulele a hře na tento hudební nástroj. Následovala
prohlídka školy. Celá akce byla moc milá.
-6-
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T o n d a O b al
Do Řetové přijel Tonda Obal se svou interaktivní besedou na téma třídění odpadků,
recyklace, ekologie. Lektor měl pro děti ze školky i ze školy spoustu zajímavých informací.
Tím, že se u nás ve škole i školce tomuto tématu věnujeme a vedeme děti k třídění odpadu,
účastnili se všichni programu velice aktivně.
Z d o b e n í st r o m u n a n á v si , r o z sv ě c e n í s t r o m e č ku v e š ko l e
V pátek 26. 11. se společně vydali žáci ZŠ
a děti z mateřské školy ke stromu na řetovské
návsi. Každý si z přírodních materiálů
vyrobil vánoční ozdobu, kterou potom na
strom pověsil. Když si strom zblízka
prohlédnete, uvidíte dřevěné hvězdičky,
kolečka, srdíčka i sněhové vločky, které nám
strom zpestřují a navozují tak vánoční
atmosféru. Po zavěšení ozdob jsme společně
za doprovodu kytary zazpívali adventní
píseň.
Jelikož se z epidemiologických důvodů
nemohlo konat rozsvícení stromu pro
veřejnost a žáci již měli připravené písničky
a básničky, sešli se školáci ve škole na
schodech a zazpívali si alespoň tam u rozsvíceného stromku.
Š ko l k o v ý ( n e ) j ar m ar k
Tento rok se naše školka rozhodla
vytvořit nějaké výrobky na přívratský
jarmark. S dětmi jsme připravili tři druhy
bylinkových čajů, ořechy z naší zahrady
v medu, vánoční sádrová srdíčka a krásné
jmenovky na dárky. I pro nás pak bylo
nemilé
rozhodnutí,
které
padlo
v souvislosti s epidemiologickou situací.
Ovšem ani toto nás neodradilo a výrobky
jsme nabídli rodičům dětí z naší MŠ.
Celou akci jsme pojali i jako finanční
pregramotnost, kdy si děti mohly
vyzkoušet přísloví: „BEZ PRÁCE
NEJSOU KOLÁČE”. Z vydělaných peněz si nyní děti budou moci vybrat, co by do školky
chtěly pořídit.
Vážení čtenáři,
přejeme všem klidné vánoční svátky a do příštího roku 2022 opravdu hodně zdraví, radosti
a pohody.
Kolektiv Základní školy a Mateřské školy Řetová
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CO

JE NOVÉHO V

ZD S LOUPNICE ?

Ve dnech 1. a 2. října pořádal náš podnik, u příležitosti oficiálního otevření mléčné farmy
v Dolní Sloupnici, Den otevřených dveří. V pátek 1. října dopoledne byl program věnován
exkurzím dětí ze základních škol. Zúčastnily se školy ze Sloupnice, Němčic, Řetové
a Českých Heřmanic. Připravenými autobusy jsme žáky a žačky převezli mezi našimi
středisky, kde se dětem pilně věnovali naši průvodci a na středisku mechanizace navíc
i pracovníci Zemědělského svazu ČR s velmi zdařilým projektem „Zemědělství žije!“.
Všichni obdrželi i malou svačinku.
Od 13. hodiny odpolední proběhlo ve sloupnické sokolovně v pořadí již 11. setkání přátel
a partnerů našeho podniku u příležitosti slavnostního otevření nové farmy ve Sloupnici. Po
seznámení s historií projektu a radostmi i úskalími výstavby se přítomní přesunuli na novou
farmu, kde byl kompletně rekonstruovaný provoz slavnostním přestřižením pásky předán
našim zootechnikům. Následná prohlídka stájí a dojírny se uskutečnila se zájmem
zúčastněných hostů, kteří hodnotili naši největší investici s uznáním. V sobotu 2. října jsme
otevřeli návštěvníkům provozy živočišné výroby v Dolní Sloupnici, Němčicích a Řetové
a provoz střediska mechanizace. Míra zájmu veřejnosti nás opravdu velice potěšila a celková
návštěvnost se přiblížila k 1 400 návštěvníkům.
Přes nižší úrodu obilí se letos nečekaně urodilo na poli úplně jiném. 5. 10. 2021 jsme na
XI. tradiční konferenci MEATING 2021 v OREA Congress hotelu v Brně převzali od
Českého svazu zpracovatelů masa ocenění v prestižní národní soutěži Řeznicko-uzenářská
prodejna roku 2021. Ocenění obdržela naše prodejna ve Svitavách v kategorii Design Roku.
Hodnocení přihlášených prodejen provedla ve dvou kolech hodnocení odborná porota
společně s nezávislou poradenskou firmou.
O týden později 12. října 2021 jsme byli pozváni na vyhlášení soutěže Zemědělec roku do
auly České zemědělské univerzity v Praze, kde převzali ocenění v kategorii Společensky
odpovědný zemědělec roku. Podle vyhlašovatelů porota ocenila systematické, dlouhodobé
a cílevědomé budování průlehů v krajině, které zadržují nebo zpomalují odtok vody. Za
posledních sedm let jsme takových průlehů vybudovali pět a připravujeme další.
Současně s touto cenou jsme zvítězili i v prvním ročníku soutěže Odpovědně ke krajině, ve
které porota složená ze zástupců ministerstva zemědělství, životního prostředí a výzkumných
ústavů ocenila náš podnik za komplexní přístup k zemědělské výrobě a vztahu k okolí.
Jsme rádi, že i nezávislé poroty ocenily náš přístup, kdy zisk není jediným cílem, ale záleží
nám i na našem okolí a krajině.
V soutěži MLS Pardubického kraje jsme získali ocenění za Uzený rolovaný bok. Tento
výrobek zvítězil celkově i v letošní spotřebitelské soutěži. Vyhodnocení soutěže a převzetí
cen proběhlo na Krajských dožínkách v Pardubicích, kde jsme tradičně prezentovali náš
podnik. Stejně jako loni jsme byli partnerem Guláš Festivalu v Přívratu, který i přes ne příliš
vlídné počasí navštívilo 1 200 fanoušků gulášů všech chutí i vůní. Do třetice jsme získali
cenu hejtmana Pardubického kraje za Klobásu s konopím na gril v soutěži Regionální
potravina Pardubického kraje.
-8-
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Síť prodejen našeho řeznictví se v listopadu vcelku
neplánovaně rozrostla o další dvě prodejny: vyhlášené
Řeznictví u Benešů na adrese Pražská 6 ve Vysokém Mýtě
jsme převzali poté, co se její majitel rozhodl ukončit svou
živnost, a od Jatek Lanškroun jsme převzali naši druhou
prodejnu na náměstí v Litomyšli.
K dnešnímu dni jsou ukončeny podzimní práce mimo
zimní zpracování půdy a lednový odvoz cukrovky ze
Sloupnice.
Jsou před námi vánoční svátky. Přeji Vám za všechny své
kolegy, ať jsou klidné, hodně zdraví, spokojenosti
a trpělivosti.
Ing. Jaroslav Vaňous
předseda družstva

S AMOOBSLUŽNÉ

VÝDEJNÍ MÍSTO

Z ÁSILKOVNY

V

P ŘÍVRATU

Rozšířili jsme služby v naší obci. Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.
Z-BOX je nainstalován u prodejny potravin a nyní se plánují závozové trasy pro kurýry.
Bude oficiálně spuštění do provozu dne 3. 1. 2022.
Jak na to?
2) Nakupte v e-shopu, který
doručuje zboží přes Zásilkovnu.
3) V košíku zvolte doručení
na výdejní místo.
4) V nabídce výdejních míst
vyhledejte název naší obce
a vyberte Z-BOX.
5) Jakmile vám přijde výzva od
Zásilkovny o vyzvednutí zásilky,
můžete vyrazit k Z-BOXu.
U Z-BOXu zapnete na svém mobilním telefonu bluetooth
a otevřete aplikaci Zásilkovna. Telefon se pomocí bluetooth sám
spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

-9-
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A UTOBUSOVÉ

JÍZDNÍ ŘÁDY

Jízdní řády platí od 12. 12. 2021. Oproti loňsku došlo jen k zanedbatelným změnám.
Spojení nebo také informace o poloze spoje naleznete na: www.oredo.cz/jizdni-rady
nebo také na tel.: 491580333, oredo@oredo.cz

N OVÉ

X 20

X 20

6:07

17:10
17:14
17:17
17:21
17:24
17:26
17:28
17:30
17:33
17:35
17:42
17:47
17:52

6:47
6:50

17:55

6:10
6:14
6:17
6:19
6:21
6:23
6:26
6:28
6:35
6:40

X
+
6
~
18
20
25
31
41
42
52
53
56
61
71

jede v pracovních dnech
jede v neděli a státem uznané svátky
jede v sobotu
spoj jede po jiné trase
jede 23.12., 27.12.- 30.12.
nejede od 23.12. do 31.12.
nejede od 24. do 25. 12., 1.1.
nejede 31.12.
jede od 1.7. do 31.8.
nejede od 23.12. do 2.1.
nejede od 24. do 25.12., 1.1., jede 31.12.
nejede od 24. do 25.12.
nejede od 24. do 25.12., jede 31.12.
nejede od 23.12. do 2.1., 4.2., 28.2.- 6.3., 14.4.
jede od 23.12. do 30.12., 4.2., 28.2.- 6.3., 14.4.

~

700916

Ústí n.Orl.,,aut.nádr. odjezd
Ústí n.Orl.,,nem.
Ústí n.Orl.,,u žel.podjezdu
Ústí n.Orl.,,Andrl. Chlum rozc.
Řetůvka,,křiž.
Řetová,,dol.zast.
Řetová,,kampelička
Řetová,,hor.zast.
Přívrat,,Na Presích
Přívrat,,křiž.
Dl. Třebová,,Jednota
Ústí n.Orl.,,u Tří mostů
Ústí n.Orl.,,žel.zast.
Ústí n.Orl.,,nem.
Ústí n.Orl.,,aut.nádr. příjezd

~

Linka

0
2
2
5
7
9
9
10
11
12
15
17
19
20
21

~

Ústí n.Orl.-Přívrat-Dlouhá Třebová-Ústí n.Orl

JÍZDNÍ ŘÁDY POZNAMENAJÍ VÝLUKY

Provoz na železnici ovlivní zejména dlouhodobé výluky. V souvislosti s probíhající
výlukovou činností mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí bude od nového jízdního řádu
zrušena zastávka Bezpráví. Od února až do konce roku budou všechny vlaky, až na dva páry,
v úseku Choceň -Ústí nad Orlicí, případné až Česká Třebová nahrazeny autobusy.
Do provozu na trati z České Třebové na Letovice výrazně vstoupí i roční výluka mezi
Brnem a Blanskem a na čtvrt roku bude rovněž přerušen provoz mezi Svitavami a Březovou
nad Svitavou kvůli zajištění svahu u Hradce nad Svitavou. Cestující tak často čeká cestování
náhradní autobusovou dopravou.
P LÁN

SVOZU ODPADŮ PRO ROK

DRUH ODPADU
Komunální
Plast a tetrapack
Papír
Sklo bílé i barevné
Nebezpečný odpad
O DPADY

V ROCE

2022

V

Ř ETOVÉ

Svozový den

Týdny
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
PONDĚLÍ
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
ČTVRTEK
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52
PONDĚLÍ
2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50
PÁTEK
5, 13, 21, 29, 37, 45
25. 5 a 5. 10. 21, 40
2022

V

P ŘÍVRATU

Obě záhumení se sváží, pokud nejsou pod sněhem. Poplatky za popelnice 480,- Kč/osoba
(děti do 15 let 240,-, chataři 480,-/objekt), je splatný do konce března 2022.
- 10 -
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Česká Třebová-Přívrat-Řetová-Sloupnice-Vysoké Mýto
km Linka 700932

X 41

X 61

X 31

6+ 25

X 20

X 31

X 31

X 61

X 31

X 61

X 41

X 31

X 6+
31 53

0
3
7
8
9
10
10
12
18
33

Č. Třebová,,nádr.
Č.Třeb.Pod Březinou
Přívrat,,křiž.
Přívrat,,Na Presích
Řetová,,hor.zast.
Řetová,,kampelička

5:25
5:31
5:40
5:42
5:45
5:47

5:27
5:33
5:42
5:44
5:47
5:49

6:18
6:24
6:33
6:35
6:38
6:40

6:19
6:25
6:34
6:36
6:39
6:41

8:25
8:31
8:40
8:41
8:44
8:45

10:19
10:25
10:34
10:36
10:39
10:41

12:19
12:25
12:34
12:36
12:39
12:41

13:19
13:25
13:34
13:36
13:39
13:41

14:30
14:36
14:45
14:47
14:50
14:52

15:19
15:25
15:34
15:36
15:39
15:41

16:19
16:25
16:34
16:36
16:39
16:41

16:19
16:25
16:34
16:36
16:39
16:41

18:19
18:25
18:34
18:36
18:39
18:41

Řetová,,dol.zast.
Řetůvka,,křiž.
Sloupnice,,aut.st.
Vysoké Mýto,,aut.

~
~
5:58

6:42
6:44
6:58
7:30

6:43
6:45
6:59

10:43
10:45
10:59
11:28

12:43 13:43 14:54 15:43 16:43 16:43 18:43
12:45 13:45 14:56 15:45 16:45 16:45 18:45
12:59
15:09
16:59 16:59 18:59
13:28
15:35
17:28

X 61

X 20

5:58
6:00
6:02
6:04
6:09
6:15

6:22
6:52
7:06
7:08
7:11
7:16
7:18
7:24
7:30
7:40

km Linka 700932

X 20

6+ 25

0
15
21
23
23
24
25
26
30
33

4:42
4:56
4:58
5:00
5:02
5:05
5:07
5:12
5:22

5:00
5:14
5:16
5:18
5:20
5:23
5:25
5:30
5:40

Vysoké Mýto,,aut.
Sloupnice,,aut.st.
Řetůvka,,křiž.
Řetová,,dol.zast.
Řetová,,kampelička
Řetová,,hor.zast.
Přívrat,,Na Presích
Přívrat,,křiž.
Č.Třeb.Pod Březinou
Č. Třebová,,nádr.

X 20

X 31

X 31

8:50
8:52
8:55
8:57
9:02
9:12

10:35
11:00
11:15
11:17
11:19
11:21
11:24
11:26
11:31
11:41

12:35
13:00
13:15
13:17
13:19
13:21
13:24
13:26
13:31
13:41

X 61

X 31

13:46
13:48
13:50
13:52
13:55
13:57
14:02
14:12

14:35
15:02
15:20
15:22
15:24
15:26
15:29
15:31
15:36
15:45

X 61

6+ 53

X 31

X 18

15:50
15:52
15:54
15:56
15:59
16:01
16:02
16:16

17:00
17:14
17:16
17:18
17:20
17:23
17:25
17:30
17:40

16:35
17:02
17:15
17:17
17:19
17:21
17:24
17:26
17:31
17:40

18:32
19:00
19:15
19:17
19:19
19:21
19:24
19:26
19:31
19:41

Ústí n.Orl.-Řetová-Sloupnice-Litomyšl
X 31

0
2
2
7
9
9
10
16
24

4:30 5:40 6:10 6:46 8:30 10:29 11:30 12:27 13:29 14:45
~
~
6:13
~
8:35 10:32 11:34 12:30 13:32 14:48
4:34 5:43 6:17 6:51 8:37 10:34 11:38 12:34 13:34 14:52
4:41 5:51 6:26 6:58 8:44 10:41 11:44 12:41 13:41 14:59
4:43 5:53 6:28 7:00 8:46 10:43 11:46 12:43 13:43 15:01
4:45 5:54 6:29 7:02 8:48 10:45 11:48 12:45 13:45 15:03
4:47 5:55 6:31 7:04 8:50 10:47 11:50 12:47 13:47 15:05
4:59 6:05
7:16 9:00 10:59 12:02 12:59 13:59 15:17
5:16 6:20 7:03 7:36 9:16 11:16 12:15 13:16 14:16 15:32

Ústí n.O,aut.
Ústí n.O,nem.
UO u žel.podj.
Řetůvka,křiž.
Řetová,dol.z.
Řetová,kamp
Řetová,Man.
Sloupnice,aut
Litomyšl,aut.

X 20

X 61

X 71

X 20

km Linka 680901

X 20

0
8
14
15
15
17
22
22
24

4:45 5:39 6:45 8:44 9:15
5:01 5:55 6:58 9:01 9:27
5:13 6:07 7:10 9:13 9:39
5:15 6:10 7:11 9:15 9:41
5:16 6:11 7:13 9:16 9:43
5:18 6:13 7:15 9:18 9:45
5:25 6:20 7:22 9:25 9:53
~
~
7:26 9:29 9:56
5:28 6:25 7:30 9:32 10:00

Litomyšl,aut.
Sloupnice,aut
Řetová,Man.
Řetová,kamp
Řetová,dol.z.
Řetůvka,křiž.
UO u žel.podj.
Ústí n.O. nem.
Ústí n.O. aut.
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X 31 6+ 25 X 31

X 42

X 20

~

km Linka 680901

X 31

X 31

X 31 6+ 25 X 31

10:44
11:01
11:13
11:15
11:16
11:18
11:25
11:27
11:32

X 20 6+ 52 X 42

12:44
13:01
13:13
13:15
13:16
13:18
13:25
13:27
13:32

12:45
12:57
13:09
13:11
13:13
13:15
13:23
13:26
13:29

13:44
14:01
~
~
~
14:12
14:20
14:22
14:27

X 18 6+ 52 X 42

15:29
15:33
15:36
15:43
15:45
15:47
15:49
16:01
16:18

X 31

X 42

14:44
15:01
15:13
15:15
15:16
15:18
15:25
15:28
15:34

15:44
16:01
~
~
~
16:12
16:18
~
16:22

15:30
15:33
15:36
15:43
15:45
15:47
15:49
16:01
16:15

16:29
~
16:34
16:41
16:43
16:45
16:47
16:59
17:16

X 31 6+ 23

18:29
~
18:34
18:41
18:43
18:45
18:47
18:59
19:15

X 31 6+ 23 X 20

16:44
17:01
17:13
17:15
17:16
17:18
17:25
~
17:30

16:48
17:00
17:09
17:10
17:11
17:13
17:22
~
17:25

18:45
19:01
19:13
19:15
19:16
19:18
19:25
~
19:30

18:31
~
18:38
18:44
18:46
18:48
18:50
19:01
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Kultura
B ECHEROBRANÍ #25
Becherobraní číslo 25. Ano, v sobotu 16. října jsme se dočkali již dvacátého pátého
pokračování této společenské akce. První Becherobraní se nekonalo před čtvrtstoletím, jak by
se z letopočtu mohlo zdát, ale 14. října 1995. Dvakrát jsme se během této doby na sále
U Coufalů nesešli, to když v roce 1997 procházel sál stavebními úpravami a pak vloni tu
všude kolem nás řádila zlá pandemie.
Výroční slavnost začala přípitkem, ve
kterém předseda BSL vyjádřil víru
v existenci rockových zábav i v budoucnu,
jen co k mdlé mladé generaci navrátí se
rozum a cit. Však ti přišedší jeví se býti
nadějí a oním světlem na konci tunelu.
Významu jubilea odpovídal výběr
hudebních aktérů. Punkoví Vision days hráli
v Přívratu poprvé již v roce 2005 a jejich
věhlas se mezitím rozšířil daleko za hranice
našeho regionu. Libchavská formace Fernet
šok vystoupila na této akci již po patnácté,
a jak jsme navyklí, bavili nás až do vyčerpání.
Takže nakonec všechno dobře dopadlo, i hromada stála, navíc poprvé v historii jejího
vrcholu dosáhla žena. Velkým vítězstvím už je jen samotné konání jubilejní veselice v této
tak krutě zkoušené době.
-vkL AMPIONOVÝ

PRŮVOD V

P ŘÍVRATU

28. října se v naší obci konal lampionový
průvod. Účast byla velmi hojná od nejmenších
dětí některých i v kočárku až po ty nejstarší.
Jejich lampióny s mihotavými světýlky hrály
všemi barvami.
Naše cesta začala u obecního úřadu, kde děti
dostaly balíček s dobrotami. Průvod pokračoval
kolem bytovky nahoru směrem ke statku
U Kubů, kde nás překvapil duch, ale děti se ho
nezalekly a pokračovaly v cestě dál vesnicí.
Celým průvodem nás doprovázela světýlka
a různě se šklebící vydlabané dýně. Za pomoc a přípravu děkujeme Pavlíně a Doře
Řezníčkovým, Tereze Novákové a Veronice Fišerové a Vám všem, kteří jste doprovodili své
děti na večerní procházce Přívratem.
-pn-
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L AMPIONOVÝ

PRŮVOD V

Ř ETŮVCE

„Co se děje? Nesvítí pouliční osvětlení!“ - takto bych vám přiblížila telefonáty Pavla
Štantejského ve čtvrtek večer. Tímto mu děkuji za trpělivost při jejich vyřizování a za ochotu
zhasnout celou Řetůvku. 18. listopadu jsme totiž dětem uspořádali malý lampionový průvod.
Tedy jsme si mysleli, že bude malý.
Týden před akcí si děti
z Mločku
vyrobily
krásné
papírové lampiony. Protože ten
den jich dorazilo asi devět,
počítali jsme s akcí do 20 lidí.
Přece jenom nemocnost v této
době byla poměrně vysoká.
Sešli jsme se jako vždy
v zasedací místnosti a pečlivě se
připravovali
na
Rozsvěcení
vánočního stromečku na návsi.
Když se přiblížil čas odchodu, vyšli jsme ven, a k našemu překvapení se to tam hemžilo
světýlky, jako když v létě proběhnete hejnem svatojánských mušek.
Přišli děti z kroužku, jejich kamarádi, sourozenci, maminky, tatínkové, dědečkové
i babičky! Vyšli jsme od obecního úřadu kolem hasičské zbrojnice a dál po hlavní silnici
k Hospůdce na konci světa. Po cestě jsme si povídali o nadcházejících týdnech, co nás čeká,
děti si užívaly krásu a světlo svých lampionů a lampiček, některé byly na takovém průvodu
poprvé. O to větší jsme měli radost. Komu se poštěstilo a zastihl nás, mohl nám zamávat
z okna nebo za plotem. Po tom, co jsme dorazili do cíle, se rozsvítila pouliční světla. Právě
včas na hromadnou fotku. Až tady jsme zjistili, že se nás sešlo dohromady 40! Celou akci
jsme završili v místní hospůdce, čímž taktéž děkuji Ladě Štantejské za skvělé pohoštění
a možnost se ohřát, a zároveň se omlouvám všem, kteří měli chuť na pivo, a nezbyla na ně
židle.
Děkuji všem, kteří přišli, všem, bez kterých bychom nemohli průvod uskutečnit, a věřím, že
tuto tradici opět oživíme a bude se pravidelně objevovat v našich kalendářích.
za vedoucí Lucie Vašinová
Ú NOS

V

NEAPOLI

Do řetovského kinosálu 30. 11. 2021 znovu zavítali ochotníci z orlickoústeckého
divadelního spolku Vicena, aby přenesli diváky přímo do prosluněné Itálie. Nadčasová
komedie „Únos v Neapoli“ z pera italského dramatika Alda Nikolaje pojednává
o promyšleném únosu a velkých penězích.
Rodině Caruccio se nedaří dobře. Dříve galerkou vysoce ceněný kasař, otec Alfonso, při
poslední akci přišel o nohu a navíc vyfasoval 11 let vězení. Po návratu už mohl dělat jen
kapsáře, a to k velkým penězům nevedlo. Klidné stáří a bohatství má rodině zajistit únos
dámy z bohaté rodiny, který provede po dokonalé přípravě dospělý syn, tvrďák Giorgio.
Jenže ten má špatnou vlastnost - nejdřív střílí a potom míří. A to vede k mnohým komickým
situacím.
Navzdor nepříznivé situaci do kinosálu dorazili v hojném počtu nejen Řetováci, kteří se
doufám, dobře pobavili.
Hana Šafářová
- 13 -
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B ENEFIČNÍ

KONCERT K POCTĚ SV.

C ECÍLIE

V neděli 21. listopadu uspořádala farnost od 16 hod. koncert, jehož výtěžek byl použit na
dokončení restaurování varhanní skříně. Již před 16 hod. byl kostel sv. Marie Magdalény
v Řetové zcela zaplněn, a koncert zahájil P. Jindřich Plšek a František Mikeš. Jako první
vystoupila rodina Mimrova a František Mikeš a společně zahráli na housle a varhany.
V další části koncertu vystoupil
smíšený pěvecký sbor Bendl z České
Třebové pod vedením sbormistra Josefa
Menšíka a zazněly nejen barokní
skladby. Sbor z důvodu pandemie
vystupoval poprvé po téměř dvouleté
pauze.

Koncert byl velice zdařilý a posluchači přispěli na
restaurování varhan částkou 5 201 Kč, za což jim patří
veliké poděkování. O koncertu byla natočena reportáž,
která proběhla v Českém rozhlase Pardubice, kde
hovořil o varhanách Jiří Novotný.
Miroslav Kada
T ŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je
určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Bude to již 22. ročník této
sbírky a my máme možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným. Zatím
nevíme, zda vás budou moci tříkráloví koledníci navštívit osobně. Pokud ano, tak navštíví
vaše domovy ve dnech 7. - 9. ledna 2022. Pokud to možné nebude, budou umístěny
pokladničky v obchodech a v Řetůvce i na obecním úřadě, dále v Řetové u Kadu čp. 192
a v kostele. Přispět můžete také do online pokladničky na www.trikralovasbirka.cz a na účet
TKS 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955036.
I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na
Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicovou péči, pečovatelské služby
- Rodinná centra, sociální rehabilitaci
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
- Přímou pomoc lidem v nouzi
Děkujeme za Vaši štědrost. Miroslav Kada, koordinátor TS
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P ŘEDVÁNOČNÍ

ZAMYŠLENÍ

Opět, tak jako každý rok, prožíváme advent, a připravujeme se na nejkrásnější období roku,
na vánoční svátky. Vánoce mají být svátky klidu, míru a vzájemné lásky. Aby tomu tak
skutečně bylo, je třeba, abychom v tomto předvánočním čase nemysleli pouze na shánění
dárků, úklid našich domácností, dohánění nejrůznějších restů v práci i v osobním životě, ale
abychom se soustředili na hlavní důvod, proč Vánoce vlastně slavíme.
Myslíme si, že všichni víme, že právě o Vánocích slavíme narození Ježíše. Připomínají nám
to naše krásné betlémy, které stavíme v kostele i doma, připomínají nám to také naše lidové
koledy. Zamysleme se však hlouběji nad tím, kdo se to vlastně v betlémském chlévě narodil
a proč jeho narozeniny lidé slaví už 2000 let? Je mnoho otázek, které se vztahují k tajemství
této vánoční události…
Když se Ježíš narodil v Betlémě, nebylo to obyčejné narození. To Boží Syn sestoupil
z nebe, z dokonalé čistoty a slávy na naši zem. Narodil se v lidském těle, do největší bídy
a špíny chléva. Dobrovolně, z lásky k nám. Stalo se tak prostřednictvím Marie. Vstoupil do
našeho světa lidské ubohosti, omezenosti, lidské zloby a nenávisti.
Zvěst o Pánu Ježíši není pouhou vánoční idylkou pro několik svátečních dní. Je to dobrá
zpráva pro každého.
Ježíš neodmítne nikoho, kdo k němu s důvěrou přijde. Je skutečným Zachráncem pro
každého, kdo ho o pomoc prosí. Dá mu nový začátek, novou budoucnost, daruje mu věčný
život.
Požehnané prožití vánočních svátků Vám přejí Vaši kněží
P. Vladislav Brokeš, P. Vít Horák a P. Jindřich Plšek
V ÁNOČNÍ

BOHOSLUŽBY V

Ř ETOVÉ

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, rádi bychom Vás o letošních Vánocích pozvali do našeho
farního kostela svaté Marie Magdalény na slavnostní bohoslužby, které Vám zpříjemní
sváteční dny. Zároveň Vám všem přejeme krásné svátky a do Nového roku 2022 jenom samé
úspěchy.
Štědrý den 24. 12.
22 hodin
Narození Páně 25. 12. --Svaté Rodiny 26. 12. 8 hodin
Nový rok 1. 1. 2022 8 hodin
Neděle 2. 1.
8 hodin
Zjevení Páně 6. 1.
18 hodin
Křtu Páně 9. 1.
8 hodin

„půlnoční“ mše svatá
--mše svatá s obnovou manželských slibů
mše svatá
mše svatá
mše svatá s žehnáním křídy, vody a kadidla
mše svatá, konec vánoční doby

Ve dnech 24. - 26. 12. bude možné si po mši svaté odnést do svých domovů Betlémské světlo
Vaši kněží P. Vladislav Brokeš, P. Vít Horák, P. Jindřich Plšek
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Sport
Ř ETOVŠTÍ

FOTBALISTÉ PO PODZIMU

Po dvou nedohraných sezónách, ve kterých jsme se hledali, věříme, že ta současná
2021/2022 se již dohraje. Úvod se nám povedl a zařadili se mezi přední celky. Pak nás
štěstěna trochu opustila a v podzimní tabulce klesli na 5. příčku.
Dorostencům se pod vedením Pavel Hladil, Josef Pokorný a Richard Křikala
v meziokresním přeboru minifotbalu Svitavska a Orlickoústecka daří, a v závěsu se drží
vedoucího celku tabulky. V týmu se jeví dobře několik nadějných hráčů, z nichž Jan Hladil
a Tomáš Chadima sbírají zkušenosti i v zápasech za dospělé.
Umístění po podzimu: 2. (z 8) Řetová
10
7
1
2
73:27 22 bodů
Po výborně rozehrané loňské sezóně mladších žáků, nám letos kluci nastupují za žáky starší
pod hlavičkou Česká Třebová B v okresním přeboru minifotbalu a jsou opět suverénní. Pod
vedením Standy Sedláčka a Lojzy Šimka po podzimu vedou bez ztráty bodu.
Umístění po podzimu: 1. (z 9) Česká Třebová B 8
8
0
0
54:15 24 bodů
Tabulka okresního přeboru mužů po podzimu
1. Jehnědí
13 11
2
0
51:18 35
2. Dolní Dobrouč
13
9
2
2
53:22 29
3. Sruby
13
9
1
3
39:24 28
4. Česká Třebová B 13
7
5
1
55:16 26
5. Řetová
13
7
2
4
24:21 23
6. Verměřovice
13
7
1
5
30:37 22
7. Mistrovice
13
5
3
5
32:22 18
8. Rybník
13
5
3
5
18:24 18
9. Sopotnice
13
4
3
6
26:27 15
10. Dolní Čermná
13
4
1
8
29:34 13
11. Klášterec n/O
13
3
3
7
21:40 12
12. Brandýs n/O
13
3
2
8
23:49 11
13. Albrechtice
13
2
2
9
20:31 8
14. Rudoltice
13
0
0 13
11:67 0
Všem našim fanouškům, kteří nám fandí doma i venku, přejeme hodně štěstí a zdraví
v nadcházejícím roce.
Jiří Stránský, předseda fotbalového oddílu Sokola Řetová
FK B ECHEROVKA P ŘÍVRAT
Nová sezóna Choceňské ligy, která představuje okresní přebor orlickoústecka
začal 14. listopadu. Letošní sezónu se ho účastnilo 7 celků, rozlosování bylo
tříkolové, celkem 9 turnajů. V prvním turnaji jsme změřili síly s celky Polib
hrocha a Bukvicemi a v obou zápasech jsme zvítězili s přehledem 10:1 a 13:7.
I ve druhém turnaji jsme byli stoprocentní a porazili Lahev Myslivce 9:1
a Citrony 6:4. V sobotu 4. 12. se mělo hrát 3. kolo, zároveň to měly být zápasy o první místo
v tabulce po první třetině soutěže, když jako jediní jsme v dosavadní části soutěže neztratili
ani bod. Bohužel nestalo se tak, místo toho přišla v pátek 3. 12. zpráva:
- 16 -
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„Z důvodu, že do haly v Chocni ředitelka ZŠ nařídila (v rozporu s vládním nařízením)
pouštět pouze očkované, i přesto že by se mohlo hrát v počtu max. 20 lidí v hale bez
jakýchkoliv dalších podmínek, tak se soutěž pro letošní ročník ruší.“
Mrzí nás to, soutěž jsme měli slušně rozehranou.
Praga Cup 2021
V sobotu 11. prosince jsme se premiérově
zúčastnili mezinárodního turnaje Praga Cup,
který se hrál v hale Radotín. Dvacet družstev
bylo rozděleno do čtyř základních skupin,
my jsme ve skupině D střetli s mužstvy FC
Pražští Motáci (1:1), HrabiTeam (2:0),
Csaplárova past (0:0) a StarFucks (1:1).
Se šesti body jsme skupinu vyhráli
a postoupili do čtvrtfinále. Tam jsme se
střetli s týmem FC Meliss, který v základní
skupině dostal pouze 2 branky, a po remíze
3:3 jsme prohráli v penaltovém rozstřelu. Celkové 5. - 8. místo z 20 týmu bereme za úspěch.
Do nového roku přejeme všem spoustu nejen sportovní radosti.
Sportu zdar, futsalu zvlášť!
Petr Vaňous, náčelník klubu
T URNAJ

V LÍNÉM TENISE A ZÁBAVA SE SKUPINOU

F ERNETŠOK

V

Ř ETŮVCE

13. listopadu uspořádali po roční pauze sokolové
v kulturním domě v Řetůvce tradiční turnaj
smíšených dvojic v líném tenise. Proti sobě soupeřilo
14 dvojic z obcí Řetová, Přívrat, Ústí nad Orlicí
a Řetůvka. O vítězství v turnaji se ve finále utkala
dvojice Jarda Pražák s Martinou Novotnou proti
Jiřímu Gloserovi s Martinou Vašinovou. Po tvrdém
boji nakonec zvítězil 2:0 Jiří Gloser s Martinou
Vašinovou. Na druhém místě se umístil Jarda Pražák
s Martinou Novotnou a na třetím Ondřej Hanuš
s Andreou Kellerovou. Večer po vydařeném turnaji
celodenní akci
zakončila zábava s kapelou Fernetšok.
Celému organizačnímu týmu bych chtěl za všechny
účastníky turnaje i rockové zábavy velice poděkovat.
Akce se vydařila a doufám, že organizátoři do toho
půjdou příští rok znovu. Škoda jen, že na zábavu
nedorazilo více místních i přespolních. Snad příště.
Pavel Bělovský
Členové skupiny Metaxa na pódiu společně s Honzou
Betlachem, Patrikem a Kryštofem Poslušných
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Předběžný plán akcí na rok 2022
Termíny akcí nejsou zcela závazné, je potřeba sledovat plakátnice, internet a zaslané letáky, dá-li covid.

ŘETOVÁ

PŘÍVRAT
Z I M A

22.1.- Hasičský ples
29.1.- Lyžařský výlet pro
příznivce běžek i sjezdovek
26.2.- Myslivecký ples
březen- divadlo
březen nebo duben - setkání
důchodců 3 obcí

ŘETŮVKA

2 0 2 2

15.1.- Výroční schůze SDH
12.2.- Hasičský společenský ples
19.2.- Dětský maškarní karneval
26.2.- Turnaj žen v Prší
12.3.- Vzpomínka
na Michala Tučného
19.3.- tradiční Maškarní bál

J A R O

2 0 2 2

30.4.- Čarodějnice
2.4.- Úklid Zacharovce
na fotbalovém hřišti
30.4.- Pálení čarodějnic
květen- Hasičský výlet
květen- hudební festival
29.5.- Dětský den
Antonína Bennewitze
4.6.- Turistický pochod
14.5.- Přívrat Cup
červen- Memoriál Standy Sedláčka 21.5.- Okrsková soutěž SDH
na fotbalovém hřišti
11.6.- myslivecká bašta U Kubů

L É T O
2.7.-8.7. - Dětský tábor
23.7.-24.7. - Řetovská pouť
na hřišti u tělocvičny
6.8.- oslava 60 let kopané
v Řetové, hřiště v Mandli

3.9.- cyklo výlet
24.9.- Posvícenská zabijačka
říjen- Varhanní koncert
25.11.- Rozsvěcení vánoční
výzdoby
26.11.- Mikulášská nadílka
25.12.- Turnaj ve stolním tenise
26.12.- Turnaj v nohejbalu

30.4.- Pálení čarodějnic
květen- Míčový víceboj
4.6.- Oslavy 730. let obce
Řetůvka a Dětský den

2 0 2 2

16.7.- letní kino
30.7.- letní kino
6.8.- letní kino
20.8.- letní kino + ukončení
prázdnin
3.9.- Guláš festival

P O D Z I M

březen- Hasičský Ples

20.8. - Myslivecká vycházka
27.8. - Loučení s prázdninami odpoledne s SDH Řetůvka

2 0 2 2

16.-17.9. - Přívratské vinobraní
15.10. - Becherobraní ???
26.11. - Předvánoční jarmark
3.12. - dětský adventní koncert
10.12. - Mikulášská besídka
17.12. - Zpívání pod stromkem
30.12. - Předsilvestrovská zábava

listopad
- Předvánoční jarmark

prosinec
- Mikulášská besídka
- Adventní koncert
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Společenská kronika
S VATBY
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 si své ano řekli Pavla Trávníčková a Radek Ehrenberger
z Přívratu a Barbora Řezníčková a Milan Vaňous z Přívratu.
Blahopřejeme
V ÝROČÍ
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 oslavili významná jubilea tito občané:
60 let paní Hana Popelková z Přívratu
paní Jana Sokolová z Řetové
pan Martin Sokol z Řetové
pan Petr Mašín z Řetové
65 let paní Hana Dolečková z Přívratu
pan Záleský Pavel z Přívratu
paní Eva Mazalová z Řetové
pan Zdeněk Šimek z Řetové
pan František Vaňous z Řetůvky
70 let paní Anna Pilgrová z Řetové
pan Jiří Kolář z Řetové
pan Miloslav Rybička z Řetové

80 let paní Marie Vaňousová z Řetové
Paní Jitka Fanglová z Řetové
82 let pan Miroslav Novák z Přívratu
84 let paní Eva Kovářová z Řetové
pan Jiří Fangl z Řetové
90 let paní Olga Hanušová z Řetůvky
91 let paní Jana Šimková z Řetové
paní Julie Jiřelová z Řetové

75 let paní Eva Šimková z Řetové
pan Miroslav Pecháček z Řetové
pan Josef Pávek z Řetové
Blahopřejeme
Ú MRTÍ
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 nás navždy opustili paní Ludmila Snítilá z Přívratu, paní
Božena Pávková, paní Dobroslava Sychrová a pan Jan Novák z Řetůvky a pan Dobroslav
Grim 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 10. 12. 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.
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VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ V

Ř ETOVÉ

S vítáním občánků jsme v Řetové čekali s nadějí, že se budou moci na něm podílet
vystoupením i děti z mateřské školky. Ale pandemie nás zase předběhla a tak jsme po
10 měsících zvolili již osvědčený formát vítání každého dítěte zvlášť. Přivítali jsme
Štěpána Benátského rodičů Jana a Lucie Benátských, Daniela Švandu rodičů Martina
Švandy a Dany Voleské, Francescu Benson rodičů Johna Bradly Benson a Jany
Benson, Vratislava Henycha rodičů Vratislava a Ivy Henychových a Radima Kováře
rodičů Lukáše a Marie Kovářových. S každou rodinou jsme měli možnost v klidu
posedět a promluvit a to byl bonus pro obě strany.
Hana Šafářová

v kolébce Štěpán Benátský,
Francesca Benson,

Daniel Švanda,
Vratislav Henych

