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A ZASE ODPADY 

Za celá 3 volební období, která jsem byla ve funkci starostky, se Řetová v oblasti odpadového 
hospodářství posunula do 21 století. Nekontrolované odkládání všeho za hřbitovem nahradil 
sběrný dvůr, na kterém se odpady třídí. Lidé sem mohou odevzdat odpad komunální i bioodpad, 
elektro, kovy. Snažíme se vyjít vstříc i s odvozem větších odpadu z domů, to ale už je placené. 
Poskytujeme služby, které ani ve městech nemají. Rozdali jsme kompostéry, rozdali nádoby na 
tříděný odpad. To opravdu není standard. Dokonce štěpkujeme větve i u domů, což opravdu 
nepatří k našim povinnostem a proto to je a bude vždy placené.  Chtěla bych upozornit všechny, 
že služby navíc budeme poskytovat v časech, kdy pracovníci obce mohou přerušit práci pro 
obec a mají volněji. Občané si budou muset zvyknout, že nejde zavolat a v ten samý den někdo 
přijede a bude pracovat pro volajícího. To se týká i dovozu stavebního materiálu. 

Přes výše napsané jsou zde jedinci, kteří bez uzardění vozí na sběrný dvůr vše včetně větví 
a poté si stěžují, že se na sběrném dvoře štěpkuje a je to ruší. A to nejsou obyvatelé nejbližších 
domů. Chtěla bych jim moc poděkovat za pozvání hygieny na kontrolu. Pokud bude někomu 
divné, že štěpkujeme 1,5 hodiny denně třeba každý den, místo abychom naštěpkovali za jeden 
den, tak může přijít na obec a já mu vysvětlím, kde má poděkovat. Nebo možná dojde k tomu, 
že štěpkovat budeme pouze za peníze na pozemcích občanů.  Další možností je vozit vše do 
Ekoly a znovu zdražit poplatek, protože obec na likvidaci odpadů nebude doplácet. To by bylo 
pro obec samozřejmě nejjednodušší, ušetří to práci zaměstnancům a bude klid. Ale opravdu toto 
chce většina obyvatel? Zastupitelé nejsou toho názoru. To vše tedy obec bude řešit v příštím 
volebním období díky starosti jednoho nejmenovaného občana. „Díky“ moc za všechny slušné 
lidi, kterým jste život v dalších letech znepříjemnil svou stížností. 

Hana Šafářová, starostka obce 
 

SVOZ ODPADU V PŘÍVRATU NOVĚ 

Po rozsáhlé a konstruktivní diskusi, přijalo zastupitelstvo obce Přívrat opatření, které by mělo 
reagovat na (vládami vynucenou) situaci v hospodaření s odpady. Snažíme se všemi 
dostupnými prostředky udržet ceny pro občany na stávající úrovni, nicméně tlaky jsou opravdu 
enormní – a to jak z hlediska legislativy, tak i ze strany společností zpracovávající odpady. 
V neposlední řadě zaznamenáváme i případy zneužívání našeho, poměrně otevřeného, systému. 

Základem opatření je třídění. Znovu apeluji na spoluobčany, aby třídění nebrali na lehkou 
váhu. Zvýšením úhrnu tříděného odpadu pomůžete udržitelnosti i Vy. Od 1. 7. 2022 bude svoz 
popelnic probíhat jednou za čtrnáct dní, a to každý lichý kalendářní týden, v pondělí – tak jak 
jste zvyklí. První svoz dle nového systému tedy bude 4. července, tzn. 27. kalendářní týden. 
Zároveň upravujeme režim provozu sběrného místa, především ve vztahu k nerezidentním 
účastníkům našeho odpadového systému. Provoz odpadového hospodářství každoročně 
vyhodnocujeme – nevedli jsme si špatně, nicméně praktický nástup nové legislativy, společně 
se zvyšováním cen vstupů nám věc opravdu neulehčuje. 

Doufám, že se nám společně podaří společně udržet náklady na uzdě. Předem Vám děkuji za 
spolupráci. 

Jan Stránský, starosta obce 
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I V PŘÍVRATU SE BLÍŽÍ VOLBY 

Čekají nás opět volby. Tentokrát komunální a senátní. Termín je vypsaný na 23. a 24. září 
2022. Je asi zbytečné zde vyčítat to, co se za poslední čtyři roky v naší obci událo, protože 
Přívraťáci - a jsem za to rád - se o dění ve své obci zajímají a dávají nám odpovídající zpětnou 
vazbu. 

Z věcí, které nás v tuto chvíli nejvíc trápí je nedostupnost kapacit firem, zvyšování cen 
materiálů a úrokové turbulence. Všechny tyto aspekty nám zkomplikovaly náš záměr 
zrealizovat opravu budovy obecního úřadu. Zkomplikovaly, ale nezmařily. Pracujeme na něm 
dále. Co je pro mě také dále důležité, je fakt, že klíčové spolky fungují. I když podmínky 
uplynulých let nebyly jednoduché především díky omezujícím opatřením souvisejících se 
epidemií. V souvislosti s generační obměnou nastaly změny u našeho sboru dobrovolných 
hasičů. Ti mají nové vedení. Je namístě zde poděkovat vedení „starému“ a popřát hodně 
budoucích úspěchů, elánu a urputnosti novým „koňům“. 

V zastupitelstvu obce avizují ukončení své činnosti a záměr znovu nekandidovat tři členové. 
I těm bych chtěl poděkovat za letité, prospěšné působení v nejvyšším orgánu obce. Moc si 
jejich odvedené práce vážím. S tím vším souvisí i to, že oslovujeme a připravujeme kandidáty 
na další volební období. Byl bych rád, kdyby i v příštím zastupitelstvu byli, tak je tomu i nyní, 
zástupci vedení nejvýznamnějších spolků, protože ze zkušenosti z činnosti minulých let vím, že 
koordinace a společně sledované cíle s vedením obce jsou nezbytnou podmínkou úspěchu 
jakékoli činnosti. 

Jan Stránský, starosta obce 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY HOSPODY U COUFALŮ 

Hospoda je důležitou součástí naší obce a společně s obchodem patří, a vždy patřit budou, 
mezi priority, které, co se týká obslužné infrastruktury naší vesnice, máme. Kovidová léta jsme 
využili k její rekonstrukci, nově jsme upravili i její zahrádku, naistalovali jsme dobíjecí místa 
na elektrokola a postupně jsme výrazně rozšířili nabídku i otevírací dobu. Ceny (především 
piva) se snažíme držet na přijatelné, atraktivní úrovni. Vše sleduje jeden cíl – zajistit 
udržitelnost a rozvíjet ji tak, aby návštěva naší hospůdky byla zajímavá jak pro místní, tak i pro 
turisty nebo (elektro)cyklisty. 

V letním režimu jsme rozšířili otevírací dobu – víkendové dny bude otevřeno již od 12 hodin. 
Zároveň jsme v tomto režimu prohlásili otevíracím dnem i pondělí a to od 17 hodin.  

Jan Stránský, starosta obce 
 

REKONSTRUKCE MOSTU V OBCI ŘETŮVKA SE BLÍŽÍ  

Doba čekání na zahájení stavby je u konce! Vítězem výběrového řízení se stala firma 
Skanska, se kterou bude v průběhu června podepsána smlouva o zhotovení díla. Samotné 
zahájení stavby se předběžně plánuje na polovinu července, a pokud stavba bude probíhat podle 
plánu, tak na konci tohoto roku, v listopadu, se můžeme těšit na nové mosty včetně přechodu 
pro chodce. Více informací není zatím v době uzávěrky zpravodaje k dispozici. Nové zprávy 
budou občanům Řetůvky včas sděleny na informačních tabulích a na webových stránkách obce.  

Pavel Štantejský 
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ ÚDOLÍ HUSÍHO KRKU 

Po dlouhých 2 letech nucené přestávky díky opatřením proti šíření koronaviru jsme se 
rozhodli uspořádat setkání důchodců tří obcí již na jaře. Důvody byly dva: zaprvé brzké volby 
do zastupitelstev obcí a tím jistá kolize s volbami nového zastupitelstva a zadruhé možnost, že 
bude podzim opět pod taktovkou šíření virů a omezení pořádání vnitřních akcí. A tak jsme se 
tentokrát sešli na jaře 7. 5. 2022 v kinosále v Řetové. Díky nabytému jaru jsme se sešli 
s pořádáním koncertu na počest Bennewitze v Přívratu, ale kdo chtěl, ten stihnul klidně obojí. 

Měli jsme velký problém se sehnáním dopravy lidí z okolních obcí, malý autobus se 
nepodařilo sehnat a přívratští hasiči měli dodávky na cyklo výletu. A tak nám trn z paty 
vytrhnul pan Eliáš a se svým autem.  Pendlováním mezi Přívratem a Řetůvkou svezl všechny 
zájemce jak na setkání, tak i večer domů. Moc děkujeme za poskytnutí dopravy a podporu naší 
obci, které si moc vážím. 

Kulturní program byl přizpůsoben hlavnímu aktérovi panu Hronovi. Po přivítání všech 
starosty všech tří obcí v úvodu vystoupila Amina Orlová s orientálním tancem, který trénuje na 
Ukrajině. Poté vystoupili děti ze základní školy s připraveným programem a po nich ještě 
tanečnice předvedla druhý tanec v dalším kostýmu, který si z Ukrajiny přivezla. Poté ke kávě 
a sladkosti zahrála paní Marie Frimlová s partnerem a všichni si mohli po tak dlouhé pauze 
popovídat. Kolem čtvrté hodiny se dostavil pan Hron, který přijel přímo z vysílání Českého 
rozhlasu, jehož hostem byl Pepíček Zíma, který v přímém vysílání slavil 94. narozeniny. Při 
vystoupení nám sdělil i mnohé ze zážitků z živého vysílání a vše prokládal známými 
písničkami českých interpretů. Je potřeba říci, že jeho program byl strhující, zábavný 
a vydařený.  Díky své pohotovosti zapojil do vystoupení i mnohé diváky a bylo to 
bezprostřední a vtipné. Vše zakončil písněmi Fredy Merkuryho a k překvapení mému i toto 
vystoupení nadchlo posluchače. Rozhodně jeho program patřil k tomu top, co se podařilo k nám 
do sálu sehnat.  

Po jeho vystoupení si důchodci smlsnuli na připravené večeři a pak už mnozí využili možnost 
zatancovat si při písních zpívaných paní Frimlovou. Zdravé jádro odcházelo jako obvykle po 
desáté hodině s dobrou náladou.  

A co říci na závěr? Díky všem, co přišli a především všem, kteří pomohli s organizací 
a obsluhou po celé odpoledne a večer. A za rok určitě zase na viděnou. 

Hana Šafářová 
 

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ JUBILANTŮ V ŘETŮVCE 

Ve středu 30. 3. 2022 se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řetůvce 
slavnostní setkání občanů-jubilantů. Všechny přítomné přivítal a k narozeninám popřál starosta 
obce. Pro oslavence byly připraveny dárky a drobné pohoštění. Celé odpoledne proběhlo 
v přátelské a pohodové náladě. 

Ještě jednou přejeme pevné zdraví a spokojenost.    Lenka Vítková 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETOVÉ 

Symbolicky v neděli 8. května na Den matek se v řetovké klubovně tělocvičny konalo vítání 
nových občánků obce Řetová. Vítali jsme 3 děti: Lauru Soukopovou, rodičů Martina Soukopa 
a Šárky Soukopové, Jonáše Lebedu rodičů Filipa Lebedy a Kláry Fišerové a Adrianu 
Polanskou, rodičů Víta Polanského a Ivy Polanské. Vítání se zúčastnili i všichni nejbližší 
příbuzní a tak děti z mateřské školky měly početné publikum, které jejich pásmo říkanek 
ocenilo. 

Poté je přivítala starostka obce, rodiče se 
podepsali do pamětní knihy obce a byly 
jim předány dárky. Nakonec se miminka 
vyfotila v kolébce se svými rodiči 
a nejbližšími na památku slavnostního 
okamžiku.  

Věřím, že v naší obci naleznou vše, co 
potřebují ke zdárnému dospívání a budou 
na svou obec v dospělosti hrdí. 

Hana Šafářová 
 

UKLIĎME ČESKO 

Na sobotu 2. dubna 2022 byl vyhlášen jarní termín největší dobrovolnické akce „Ukliďme 
Česko“. Obec Přívrat se zařadila mezi stovky dalších obcí, spolků i jednotlivců a již tradičně, 
po sedmé, se zaregistrovala do tohoto projektu. 

V 9 hod. ráno vyrazily od Obecního úřadu v Přívratu tři čety malých i velkých dobrovolníků, 
vyzbrojené rukavicemi a plastovými pytli na odpadky, aby se v doprovodu hasičského vozu 
a traktoru s valníkem vydaly vysvobodit Zacharovec, prostor kolem rybníků a Mrázovec od 
nepořádku, který dusí přírodu a hyzdí okolí. Nacházely se především láhve, staré pneumatiky, 
dráty, drobné odpadky, které lidé vyhazují přímo z aut, ale i poklady, jako např. Závodní podíl 
člena a Stanovy pro konsumní a úsporné družstvo v Chocni nebo Soupis zásob značkových 
lihovin prodejny Jednoty v Litomyšli z r. 1952. Došlo také na likvidaci černé skládky 

v prostoru Mrázovce. 
Prokřehlí, místy poletoval i sníh, ale 

spokojení účastníci této akce, kterých se 
letos sešlo čtyřiadvacet, se poté ohřáli 
u roztopených krbových kamen v hostinci 
U Coufalů. Celkem bylo při akci sesbíráno 
40 kg odpadků. Ve srovnání s předchozím 
rokem bylo účastníků i množství 
sebraných odpadků o poznání méně, ale 
nadšení a soudržnost Přívraťáků jsou 
nejcennější devizou naší obce.  

Hana Vaňousová 
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Z á k l a d n í  š k o l a  

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY 

Osl ava  „Dne  Zem ě”  

Po dlouhé odmlce, kdy jsme se nemohli scházet ve 
větším počtu, jsme se rozhodli uspořádat 21. 4. 2022 
cestu s úkoly pro rodiče a jejich děti z MŠ. Cesta vedla 
od nové školky ke krásnému místu známému pod 
názvem „Skalka”.  V úkolech se děti i dospělí mohli 
dozvědět mnoho zajímavého o naší Zemi a za splnění 
kvízu si vyzvednout i menší odměnu. Krásné prostředí 
s výhledem na Řetovou a ohněm pak podtrhla vydařenou 
akci. Děti přirozeně vyhledávaly prostředí lesa a rodiče 
opékaly buřty. Všichni jsme se na chvilku zastavili 
a užívali vydařeného počasí a společně strávených chvil.  

Ohl édnutí  za škol ním  rokem  2021/2022 v MŠ 

Tento rok byl pro nás plný změn a nových výzev. Ovšem díky nové krásné budově, nasazení 
všech pedagogických i nepedagogických pracovníků, podpory zřizovatele i pomoci 

zaměstnanců obce se nám všechny 
překážky zdařilo lehce překonávat. 

Začátek roku nebyl zrovna lehký 
z důvodu pokračování situace ohledně viru 
Covid 19. Pohyb po celé MŠ v rouškách 
byl pro všechny velmi nepříjemný a i práce 
s dětmi byla při tomto opatření náročná. 
Stále se nemohly konat akce, kdy bychom 
se společně s rodiči a dětmi sešli, což nás 
velmi mrzelo. O to více jsme se zaměřili 
na celkový rozvoj dětí pomocí různých 
tradičních i moderních metod. K výuce 
jsme využívali časté pobyty v přírodě, 
prožitkové učení, bádání i pokusy. 

V druhé půlce roku se již všechna 
opatření zrušila a tak se mohl konat 
i plavecký výcvik v České Třebové a další 
akce, které jsou pro děti velkým 
zpestřením.  

Všechny velmi zasáhla válka na Ukrajině 
a díky solidaritě obce jsme se i my začali 
připravovat na příchod dětí z Ukrajiny do 
naší školky. Nakonec jsme přijaly čtyři 
děti. I když zpočátku byl velký problém 
v komunikaci, nakonec si i ti nejmenší 
zvykli nejen na děti a paní učitelky, ale také 
na celý režim školky.  
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Z důvodu ukrajinské krize byla kapacita školky navýšena na 53 dětí a tato kapacita i z důvodu 
postupného přibírání mladších dětí v průběhu roku se zcela naplnila. 

Ani tyto dvě situace ale nebránily v tom, abychom si všichni celý rok užívali v nové budově 
obklopeni krásnou přírodou a ve společnosti úžasných dětí, jejichž úsměvy a spokojenost jsou 
pro nás tím největším hodnocením. 

Na závěr bychom chtěli opět poděkovat všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, 
ať už je to drobnými dary, spoluprací či vlídným slovem a úsměvem. Těšíme se na další pěkné 
chvíle, které povedou k celkovému rozvoji školky i našich dětí. 

kolektiv MŠ 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 

Čar odějnic ký  den  

V pátek 29. 4. byla naše škola plná čarodějnic a čarodějů. Tomu odpovídala i celodenní 
výuka. Všichni žáci museli splnit čtyři ze šesti čarodějných disciplín. Jako první se nabízela 
Čarovná jazykozpytná kuchyně, zde se museli zájemci naučit kouzelné zaříkadlo a s jeho 
pomocí vyrobit čarovný lektvar. Další disciplínou bylo úspěšné zvládnutí počítání netopýrů 
a ostatních obyvatel čarodějné říše. Třetí z nabízených možností předpokládala alespoň 
základní ovládání létání na koštěti a podobných tělovýchovných činností. Čtvrtý úkol znamenal 
vyluštit záhadný, složitý rébus. Jako pátá možnost bylo úspěšné splnění čarodějnického testu na 
PC. Poslední možností bylo porazit čaroděje v jeho čarovných hrách. Všem zúčastněným se 
povedlo splnit čtyři úkoly a byli odměněni. Nikdo nebyl začarován.  

Přírodovědná soutěž  

Po dvouleté odmlce se konala 4. května v naší škole přírodovědná soutěž v poznávání rostlin, 
živočichů, hornin a nerostů. Do soutěže se zapojili všichni žáci. V jedné ze tříd bylo připraveno 
k poznávání 20 druhů rostlin, 20 druhů živočichů a také 10 nerostů.  

Nejlepší v poznávání byly tyto žákyně: 
2. ročník – Alžběta Chaloupková 
3. ročník – Ema Votavová 
4. ročník – Antonie Stárková 
5. ročník – Johanka Eliášová 
Pět nejúspěšnějších žáků 4. a 5. ročníku se vydalo 

reprezentovat naši školu v okresním kolo soutěže, které se 
konalo 10. května na ZŠ Habrmanova v České Třebové.      

Zkusit poznat jednotlivé rostliny a živočichy se společně 
s paní učitelkou vydali také žáci 1. ročníku. Aby nám 
připravené exponáty posloužily co nejvíce, přišly také děti 
z mateřské školy, se kterými si paní učitelky 
o vystavených rostlinách a zvířatech povídaly. 

Květnové  vzpom enutí  u  pom níč ku  

U příležitosti osvobození jsme se se 4. a 5. třídou sešli u Pomníku obětem světových válek, 
kde jsme si připomněli historii a vzdali čest padlým během 1. a 2. světové války z řad 
řetovských občanů.  
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Projektový den  s  Lesy  ČR  

Na pátek 6. května jsme si naplánovali program 
o lesním hospodářství. Celý den jsme strávili v lese ve 
společnosti hajného Petra Jiskry a jeho kolegyň, kteří 
nás seznámili s tím, jaké stromy v lese máme, jak se 
stromy měří, sází; poznávali jsme živočichy podle 
srsti, povídali si o nich a pozorovali jejich paroží; 
poznávali jsme plody lesa po hmatu a sluchu; 
očichávali jsme věci, které s lesem souvisí. 

Na svačinku pro nás byly připraveny buřty 
k opékání. Celým dnem nás provázeli i lovečtí psi, 
což bylo pro děti zpestření. Rádi bychom na tento 
program navázali s dalšími tématy. Děkujeme panu 
Jiskrovi a Lesům ČR za velmi zajímavý program. 

Projektový den  ve  výuce  

V úterý 17. května se žáci ve škole učili tak trochu 
jinak. Místo čtení, psaní, počítání, diktátů a rýsování 
pracovali neobvyklými způsoby – učili se řemeslům. 
Zkoušeli drátkování a také si zdobili trička netradiční 
technikou. Tento den se konal v rámci projektu EU – 
Šablony III. Lektorkou byla Mgr. Iveta Mutlová 
z DDM v České Třebové. Celý program byl pro děti 
(i dospělé) zajímavý - kromě zručnosti byla potřeba 
i fantazie, spolupráce, trpělivost. 

Škol ní  výlet  –  Macocha,  P unkevní  jeskyně  

Jeli jsme autobusem 2 hodiny. Ale naštěstí jsme měli hry a také jsme si povídali. Když jsme 
po 2 hodinách dojeli konečně do cíle, tak jsme běželi pod střechu se schovat před deštěm. 
Potom jsme jeli vláčkem, dovezl nás na místo. Také jsme byli na lanovce, která nás vyvezla 
nahoru. Vystoupili jsme, a chvíli jsme šli pěšky, došli jsme na vyhlídku k propasti. Tam se mně 
líbil ten nádherný výhled. Z velké vyhlídky jsme přešli na menší. Taky tam byly obchody, tam 
jsme si mohli chvíli nakupovat. Po nakupování jsme přešli zpět k lanovce a tou jsme jeli dolů. 
Když jsme byli dole, přijel za námi vláček, který nás převezl na jiné místo. Dojeli jsme k 
obrovské budově, šli jsme dovnitř a tam na nás čekala paní, která nás dovedla do jeskyně a tam 
nás prováděla a říkala nám různé zajímavosti o jeskyni. Dovedla nás až k vodě a tam čekala na 
nás lodička. V ní seděl pán, který nám také říkal zajímavosti. A pak jsme vystoupili a šli zpátky 
k autobusu. I když nám počasí moc nevyšlo, tak se mi tam líbilo. 

Nela Sofie Kovářová 

Ukončení  škol ního  r oku  

Ve středu 15. 6. se na fotbalovém hřišti v Mandli uskutečnilo velice příjemné setkání rodičů, 
žáků základní školy a dětí z mateřské školky. Celé odpoledne zahájila Amina Orlova svým 
orientálním tancem. Po úvodním přivítání od paní ředitelky následovalo povedené představení 
našich nejstarších žáků z páté třídy, kteří se tímto se školou v Řetové loučili. Také jsme přivítali 
budoucí prvňáčky. Těm odcházející žáci předali cenné zkušenosti a rady. 
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Vrcholem odpoledne byl country tanec žáků celé základní školy. Poté přišla na řadu volná 
zábava, kdy jsme si dle libosti opekli buřty, sehráli přátelské fotbalové utkání a využili další 
sportovní vybavení jako freesbee, pétanque a další. Mnozí z nás se také zapojili do bubnování 
pod vedením zkušené lektorky. Celá akce byla opravdu vydařená i díky účasti široké veřejnosti. 
Jistě na ni budeme dlouho vzpomínat. 

kolektiv ZŠ 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY A ŠKOLY 

Během tohoto školního roku proběhlo spoustu společných akcí. Pravidelně byl připravený 
program pro předškoláčky, kteří si díky němu začali zvykat na školní prostředí, práci 
i pedagogy. Další akce byly určené pro všechny – Sportovní dětský den, Loučení se školním 
rokem na fotbalovém hřišti.  

Celý školní rok byl pestrý a příjemný. Za to chci poděkovat všem zaměstnancům, kteří 
pracovali s nadšením a elánem. Také děkuji paní starostce Haně Šafářové a jejímu týmu za 
velkou podporu naší školy. A děkuji rodičům za vstřícnou spolupráci. Všeho si velmi vážím.  

          Vážení čtenáři, přeji Vám všem krásné letní dny.     
Renata Jarošová, ředitelka ZŠ a MŠ 

HEJTMAN VE ŠKOLCE 

V pátek 10. 6. 2022 navštívil pan hejtman zasedání valné hromady Regionu Orlicko-
Třebovsko, které se konalo v restauraci Mandl. Na zasedání jsme s ním probírali především 
dokument „Strategie rozvoje cyklostezek Regionu Orlicko-Třebovsko“, který navrhuje další 
rozvoj cyklostezek a propojení již existujících nadregionálních cyklotras. Pan hejtman nás 
potěšil vstřícností a zárukou, že do budoucna Pardubický kraj bude podporovat rozvoj 
cykloturistiky, jak tomu bylo v minulosti. V nejbližší budoucnosti je plán vybudovat novou 
cyklostezku v úseku Perná -  Brandýs nad Orlicí na druhé straně železničního koridoru bez 
nutnosti jezdit po státní silnici. V současnosti je tato cyklostezka projekčně připravovana a kraj 
přislíbil se na projektu též finančně podílet. Po fázi příprav bude hledán vhodný dotační titul na 
její realizaci, která bude opět v gesci 
našeho regionu tak, jak tomu bylo 
v minulosti. 

Při této příležitosti jsem pana hejtmana 
pozvala do naší nově vybudované školky 
a opravené školy. Byl mile překvapen 
velikostí a prostředím, ve kterém se děti z 
našeho údolí učí prvním dovednostem, 
prostorností objektu a přímým napojením 
na školu a zahradu naší školy.  Zde dochází 
k instalaci prvních hracích prvků pro děti 
naší školky i školy.  Poté ho paní ředitelka 
pozvala do naší základní školy, kde se 
potkal s dětmi v družině a prohlédl si třídy.  

Hana Šafářová 
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INFORMACE ZE ZD SLOUPNICE 

Letošní jarní počasí bylo pro polní práce zatím příznivé. Díky nižšímu množství srážek se 
však dostáváme na hranici sucha, i když v nižší vrstvě půdy vláha zatím je. Setí kukuřice jsme 
začali ve středu 20. 4., zaseto máme 439 ha, z toho téměř polovinu, 216 ha, protierozní 
technologií Strip Till. Na ochranu letošní úrody kukuřice jsme vlastními silami vystavěli 14 km 
elektrických ohradníků a myslivci nám pomáhají s jejich údržbou. Sázení 52,4 ha brambor jsme 
začali ve stejný den jako setí kukuřice - tj. ve středu 20. 4 a skončili jsme 29. 4. Proběhlo 
dubnové produkční hnojení obilovin, v souladu s plánem průběžně hnojíme kejdou. Probíhá 
ochrana porostů, s ohledem na včely provádíme aplikace mimo jejich hlavní dobu aktivity. Na 
Šuráňkově kopci jsme udělali pořádek, rozvezli 
deponii hlíny a ostatního materiálu, zaseli 
a pevně doufáme, že nebudeme muset více řešit 
vytváření nepovolených skládek. 16. 5. jsme 
zahájili sklizeň prvních senáží - kostřavy 
a travní porosty ze Sloupnice, zatím v ideální 
zralosti. 

Ve čtvrtek 21. 4. jsme se setkali se zástupci 
mysliveckých sdružení působících na 
honitbách, kde náš podnik hospodaří. Setkali 
jsme se po delší době, neboť kovidová situace 
v minulých letech nebyla setkávání nakloněna. 
Hostitelským spolkem bylo MS Lipovec. Mezi 
tématy hlavně byla ochrana plodin a zvěře před škodami, seznámení s osevem na rok 2022, 
plánované termíny a způsob provedení prací sklizně pícnin, nebo opatření ke zlepšení správy 
krajiny. 

Představenstvo družstva s ohledem na strmý 
růst nákladů schválilo od 1. 5. 2022 nové ceny 
obědů: pro zákazníky bez dopravy 90 Kč, s 
dopravou 100 Kč, pro zaměstnance 30 Kč. 

Zvýšení ceny oběda nebude mít dopad na 
kvalitu jídel ani velikost porcí. Obědy vaříme 
denně z čerstvých surovin, pokud možno s 
vyloučením polotovarů a před produktů.  

Výdej objednaných naturálií krmného obilí ze 
sklizně 2021 bude probíhat každé úterý 6 – 15 
hodin a čtvrtek 6 – 17 hodin od 2.6 – 23. 6. 
2022 na sušce v Dolní Sloupnici. Po 

koronavirové přestávce připravujeme opět tradiční zájezd pro důchodce, který se uskuteční 9. 
června. 5. 5. jsme ve spolupráci s Celostátní síť pro venkov a Agrovenkov o.p.s umožnili cca 
130 studentům tří zemědělských škol (Lanškroun, Chrudim, Chroustovice) exkurzi našich 
provozů. 
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V rámci celostátní akce „Dny Českého zemědělství“ se dne 17. a 18. června 2022 konaly Dny 
otevřených dveří.  

Pokračuje projekt modernizace provozu bramborárny. Byla nainstalována klimatizační 
jednotka skladu, je položena střešní krytina se zateplením. 

Dne 27. 4. na výroční konferenci firmy Agropartner Soběslav byly vyhlášeny nejlepší farmy 
s dojícími roboty LELY v rámci ČR. Naše stáj Mléčná farma Řetová dosáhla v roce 2021 
výborných výsledků. V kategorii množství kg nadojeného mléka na 1 robota jsme získali první 
místo s průměrem 2326 kg mléka na robota a den. V kategorii užitkovosti na dojnici jsme 
dosáhli na 2. pozici s užitkovostí 40,5 kg mléka/kus/den. V porovnání se světovou špičkou 
nejsme už tak daleko. Náš hlavní zootechnik Jiří Fangl byl zvolen členem výboru Svazu 
chovatelů holštýnského skotu ČR. Jeho zvolení považujeme za výraz uznání úrovně našeho 
chovu.  

Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva 
 
 

POZVÁNKA NA 8. ROČNÍK PŘÍVRATSKÉHO PÁLENKOVÉHO KOŠTU 

8. 10. 2022 v rámci sousedského setkání na statku U Kubů 
 

Minulý rok byl poměrně příznivý z hlediska sklizně ovoce k výrobě pálenek, a proto 
pokračujeme v tradici pálenkového koštu, na který Vás tímto všechny, ať už jako soutěžící, 
hodnotící nebo jen přihlížející, co nejsrdečněji zveme. Rozhodně bude velmi zajímavé porovnat 
um a fortel výrobců. Proto Vás co pálíte, vyzýváme – nevypijte všechno sami, dejte vzorek do 
soutěže, přijďte se pochlubit, inspirovat a ochutnat vzorky konkurentů. Samozřejmě je možné 
do soutěže přihlásit i vzorky starších ročníků. 

 
Cílem koštu je zhodnocení a propagace výroby pěstitelských pálenek, 

určení nejlepší a nejchutnější z nich. 
 

Košt probíhá anonymně ve třech kategoriích:   1. slivovice   2. jablkovice   3. ostatní pálenky 
 

Soutěžní vzorek by měl pocházet z vlastního sběru soutěžícího, musí to být vzorek ovocného 
destilátu bez příměsí, sladidel, aromat a barviv. Objem vzorku do soutěže musí být 0,5 l.  

 
Příjem vzorků do soutěže proběhne na místě konání anonymně v pátek 7. 10. 2022 v čase od 

18 do 19 hodin a v sobotu 8. 10. 2022 od 13,30 do 14,30 hodin. Soutěž je omezena na 
maximální celkové množství 40 přijatých soutěžních vzorků. 

 
Vlastní koštování a hodnocení vzorků bude probíhat od 15 do 17,30 hodin. Vyhlášení 

výsledků a odměnění vítězů pak bude v 18,00 hodin. První 3 vítězné vzorky v každé kategorii 
obdrží praktické pěstitelské věcné ceny/plastové sudy na kvas, demižony, lihoměry včetně 
odměrných válců, apod./, všichni soutěžící pak pamětní list. 

 

Po dobu celé akce bude na statku již tradičně k dispozici bohaté a chutné občerstvení.  
Bližší informace poskytne na tel. čísle 602329427 Jarda Vencl  



ZPRAVODAJ 2 / 2022 

- 12 - 

K u l t u r a  

DĚTSKÝ DEN A VEČERNÍ DISKOTÉKA V ŘETŮVCE 

V sobotu 4. 6. 2022 jsme se sešli u Hospůdky na konci 
světa a společně s dětmi a jejich rodiči oslavili Dětský den. 
Pro děti byl připraven okruh s několika úkoly, jako 
například vydržet stát na balanční desce, projít mezi kužely 
v potápěčských ploutvích a brýlích nebo vylovit rybičky 
z kádě a další. Po splnění úkolů, kdy se děti vrátily k naší 
hospůdce, dostaly balíček s odměnami. Poté si mohly 
zaskákat na nafukovacím hasičském autě nebo se projet 
opravdovým hasičským autem a zkusit si hašení vodním 
dělem. Celé odpoledne provázel vtipným slovem a hudbou 
Dj Tommy, který na závěr holčičky i kluky rozhýbal 
diskotékou a několika soutěžemi. Ten kdo měl hlad nebo 
žízeň, jistě neodolal a ochutnal dobroty i pití, které 
připravila paní Lada Štantejská. 

I když nám počasí moc nepřálo, myslím, že si děti odpoledne, jak se patří, užily, a častý déšť 
nepokazil dobrou náladu. 

Večer od 20 hodin rozezněl Dj Tommy – Tomáš Šuster opět své reproduktory a pouštěl nám 
písničky z 80. - 90. let minulého století, ale i skvělé pecky tohoto století. Bohužel přišlo jen 
málo tancechtivých lidí. I přesto jsme se rozešli až po půlnoci. 

Na závěr velice děkuji všem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu Dětského dne i diskotéky 
podíleli a věnovali trochu svého času ostatním.       -jk- 

MLOČEK A DEN ZEMĚ  

Třetí dubnový čtvrtek byl na Mločku trochu netradiční. 
Vzhledem k tomu, že 22. duben je celosvětově znám jako Den 
Země, nemohl zůstat tento svátek bez povšimnutí. Vybaveni 
pytli na odpadky a jednorázovými rukavicemi vydali jsme se 
s našimi dětmi na důležitou misi - Ukliďme Řetůvku. Protože se 
úklidu účastnili i naši nejmenší členové, stanovili jsme si jen 
krátkou trasu a plni očekávání, jestli vůbec něco najdeme, se 
vydali na cestu. Přestože se naše vesnička zdála být na první 
pohled čistá, děti nás během chvíle přesvědčily o opaku. S jakou 
vervou se pustily do prozkoumávání příkopů si ani nedokážete 
představit. A jejich překvapené a nechápavé obličeje, jak tohle 
a tamto někdo mohl u silnice zahodit, když je kousek odsud 
popelnice, mluvily za vše. Celkem děti nasbíraly dva větší 

odpadkové pytle plné především igelitových sáčků, lahví od alkoholu a nedopalků. Během 
cesty jsme si povídali o ekologii, třídění odpadů a o tom, co se sami snažíme dělat pro to, 
abychom ulehčili p řírodě. Snad děti a ostatní tahle akce trošku oslovila a odnesou si z ní do 
budoucna ponaučení, že odpadky patří do koše a ne do přírody. Ačkoli mločkové děti rozhodně 
nepatří mezi ty, kteří by své okolí znečišťovaly. Na závěr bych chtěla všechny naše děti 
pochválit a poděkovat jim za spolupráci. Děkuji.     Martina Novotná 
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VELIKONOČNÍ MLOČEK A ODPOLEDNE S ANDERSENEM 

Ve čtvrtek 7. 4. nás v „Mlokovně“ (zasedací místnost OÚ) navštívila paní Semecká. Za 
knihovnu si pro všechny děti připravila program na celé odpoledne. To zahájila vyprávěním 
pohádky „O princezně na hrášku“, následně děti skládaly a lepily obrázky podle posloupnosti 
na velkou čtvrtku a u toho převypravovaly příběh vlastními slovy. 

Po zdárném dokončení jsme si dali ke svačince ovoce a plni energie jsme se mohli pustit do 
další práce. Povídali jsme si o Velikonocích – křesťanských svátcích, ale i o oslavách vítání 
jara, poznávali jsme první jarní květiny a u toho trénovali paměť. Nakonec jsme si z piškotů 
a marmelády vytvořili velikonoční kuřátka. Poslední aktivita měla u dětí největší úspěch.  

Vytvořily si i více než jedno kuřátko a ti, kteří odolali pokušení, si ho odnesli domů. Na závěr 
jsme si mohli prohlédnout knížky, které nám paní Semecká přinesla na ukázku a kdo chtěl, 
mohl si vybarvit velikonoční omalovánku. 

Ještě jednou děkujeme za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na příště! 
Lucie Vašinová, vedoucí kroužku 

 

MLOČEK V KNIHOVNĚ 

9. června jsme letos už 
podruhé měli odpoledne se 
známými pohádkami, které 
si pro nás připravila paní 
Semecká. Tentokrát byly 
přijatelnější klimatické 
podmínky a mohli jsme se 
sejít přímo v knihovně. 

Sešlo se celkem 14 dětí 
a 6 dospělých. Čekala na nás 
pohádka "Jak pejsek 
s kočičkou pekli dort". 
Všechny děti pozorně poslouchaly. Vše, co si zapamatovaly, využily v dalších činnostech. Pekli 
jsme dort - z papíru byl připravený vystřižený tác, na který děti lepily všechny ingredience, 
které pejsek s kočičkou do dortu zamíchali. Pak jsme se občerstvili i my. Po svačince se jenom 
zaprášilo! Naštěstí jsme měli „jenom“ ovocné mísy, takže nikoho nebolelo bříško jako toho 
zlého psa, co snědl pejskovi a kočičce dort. 

V druhé části odpoledne větší děti vyplňovaly pracovní list s otázkami, menší děti, které ještě 
neumí psát, těm starším občas poradily. A musím říct, že jsou mezi nimi velmi bystré hlavičky. 

Po vyplňování si děti rozdělily role a zahrály si na pejska a kočičku. Dostaly pohádku 
v komiksové podobě a tentokrát jsme poslouchali my dospělí. Nakonec si mohly vybarvit 
omalovánku a prohlédnout knihovnu, případně knížky, které je zaujaly. 

Ještě jednou děkuji paní Semecké, která jako vždy měla pečlivě připravený program. Věřím, 
že naše knihovna bude mít zase o pár čtenářů více. A v neposlední řadě děkuji panu starostovi 
za nanuky pro děti.      Lucie Vašinová, vedoucí kroužku 
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KONCERT PRO UKRAJINU 

Dne 14. 5. 2022 se v našem 
řetovském kostele konal koncert 
křesťanské kapely Efod, který 
jsme pořádali se společností Dobrá 
síť, která je poskytovatelem 
internetového připojení na 
Orlickoústecku. Efod je 
společenství lidí z různých částí 
České republiky, hlavně z míst 
okolo města Svitavy. Jde o přátele 
různých povah a zaměření. Najdete 
mezi nimi teologa, 
bioinformatičku, matematičku, 
farmaceutku, matematičku, 
jazykářku, ale i třeba 
programátora. Kapela je laděná 
multižánrově. 

Náš kostel byl během koncertu naplněn lidmi jak místními, tak i z širokého okolí. Během 
celého koncertu bylo na posluchačích znát, jak se jim hudba líbí, což vyjadřovali nejen svým 
potleskem. Kapela zahrála i jednu písničku jako překvapení přímo pro naše ukrajinské hosty. 
Prastarou písničku z pravoslavné liturgie Tebe pojem. Na konci koncertu pak promluvil páter 
Vít Horák, kněz z Ústí nad Orlicí. Bylo krásné s lidmi po proběhnutém koncertě rozmlouvat 
o jejich dojmech a pocitech. Cítili jsme, že to mělo smysl a že vynaložené úsilí s organizací 
koncertu stálo za to. 

Celkem jsme takto z dobrovolného vstupného vybrali 9.912 Kč a k tomu Dobrá síť věnovala 
3.500 Kč. Celkový výnos tak činí 13.412 Kč. Náklady na samotný koncert pak činili 3.700 Kč, 
které uhradila farnost Řetová.  

Tento výtěžek jsme chtěli věnovat lidem z Ukrajiny, ať už těm, kteří jako uprchlíci přišli do 
naší obce a jsou zde ubytováni, ale také i lidem, kteří z Ukrajiny a jejich ostřelovaných oblastí 
z různých důvodů odejít nemohli. Rozhodli jsme se podpořit projekt „Chuť pomáhat“, jehož 
pracovníci již 8 let jezdí do oblastí na Ukrajině. Pomáhají lidem s evakuací a také těm, co odejít 
nemohou, a to třeba ze zdravotních důvodů či pokročilého stáří.  

Děkujeme kapele Efod a všem lidem, kteří přišli a podpořili dobrou věc. Dobrou věc, která se 
podařila. Děkujeme štědrým dárcům! 

za pořadatele Petr Stránský a Jan Kada 
 

PŘÍVRATSKÁ KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH 

Obecní knihovna v Přívratu bude o prázdninách otevřena v tyto 
termíny: 20.července, 3.srpna a 24.srpna . 

Ostatní středy bude zavřeno.       Pavlína Nováková, knihovnice 
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BENNEWITZ FESTIVAL 2022 

V sobotu 7. května k nám po třech letech znovu přijel předvést své pěvecké umění Smíšený 
pěvecký sbor Bendl z České Třebové. Jako hosta si pozval sbor z Ústí nad Orlicí, ALOU 
VIVAT. To, že nám kultura vážného druhu v obci chyběla, dokazuje i opravdu velice pěkná 
návštěvnost, kdy v sále nebylo prakticky žádné volné místo. Výkony obou sborů byly na velice 
vysoké úrovni, a obecenstvo společně se starostkou České Třebové Magdalenou Peterkovou 
a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým, kteří přebrali nad festivalem záštitu, je 
také náležitě odměnilo svým potleskem. Koncert byl závěrečnou akcí tradičního Bennewitz 
Festivalu, který má nyní už nezastupitelné místo v kulturních aktivitách našeho regionu. 

Jan Stránský  
 

ČARODĚJNIC REJ V PŘÍVRATU 

Filipojakubská noc je již tradičně spojována 
s pálením čarodějnic. Podobně jako na mnoha jiných 
místech, také v Přívratu se konal čarodějnický rej. 
V areálu za prodejnou se od pěti hodin odpoledne 
sešli přívratští čarodějové a čarodějnice, v maskách 
i bez nich. Pro děti byly připraveny čarodějnické 
hrátky, kde si mohly vyzkoušet let na koštěti přes 
překážky, výrobu lektvaru, lov zvířat a další. 

Na toho, kdo prošel všechna stanoviště, čekala 
sladká odměna. Po devatenácté hodině se rozhořela 
hranice, na které byla symbolicky upálena 
čarodějnice. Počasí se vyvedlo, podvečer voněl 
opečenými špekáčky, dobrotami z udírny a masem z 
kouřového hrnce, k dobré pohodě nám hrála kapela 
Ahasver z České Třebové. Všichni přítomní se bavili 
až do nočních hodin. Závěrem lze říci, že Čarodějnice 2022 se vydařily, a tak poděkování patří 
všem, kteří se na nich podíleli. 

Pavlína Řezníčková 
 

POZVÁNKA NA OSLAVY VÝROČÍ 730 LET OD VZNIKU OBCE ŘETŮVKA 

Obec Řetůvka si tento rok připomíná 730let od svého vzniku. Rád bych jménem svým i všech 
zastupitelů obce Řetůvka srdečně pozval všechny občany obcí Řetůvka, Řetová a Přívrat na 
oslavy tohoto výročí, které se uskuteční v sobotu 27. 8. Z kulturního programu se můžete těšit 
na Sopotnickou dechovku, vystoupení dětí z kroužku Mloček, kapelu Beztíže a večerní zábavu 
s kapelou Metaxa. Z doprovodného programu bych zmínil otevřenou hasičskou zbrojnici, kapli 
sv. Václava, výstavu dobových fotografií a obrazů v budově obecního úřadu a možnost 
prohlédnout si betlém pana Kmenta. Občerstvení pro nás připraví myslivci ze spolku Lípovec 
Řetůvka. Všichni co dorazí, se mají na co těšit.      -pb- 
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S p o r t  

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA FOTBALISTŮ 

Po dvou nedohraných sezónách, proběhla ta letošní konečně do zdárného 
konce. A jak se dařilo našim družstvům? 

Žáky vedli 
Standa Sedláček 

a Alois Šimek. V letošní sezóně 
2021/22 nastupovali naši starší žáci 
doplnění třebovskými pod hlavičkou 
Česká Třebová B v okresním přeboru 
minifotbalu 8+1 (od vápna k vápnu). 
A byli nejlepší, když pouze jednou 
prohráli a jednou remizovali, a se 
ziskem 37 bodů a 87 vstřelenými 
brankami se stali okresními 
přeborníky. Zasloužené ovace si užili 
ve středu 1. 6. před početnou 
návštěvou ve vítězném zápasu doma 
v Mandli proti Jehnědí 4:3 (viz foto). 
Svou suverenitu pak podtrhli v posledním kole v Rybníku kuriózní výhrou 15:1.  

Dorost pod vedením Pavel Hladil, Josef Pokorný a Richard Křikala jsme se do sezóny 
2021/22 přihlásili do meziokresního přeboru minifotbalu, ve kterém startují čtyři družstva ze 
Svitavského a čtyři z Ústeckého okresu. Nastupovalo 8+1 hráčů na zkráceném hřišti o jedno 
vápno. A výsledkově se dařilo. V tabulce základní části jsme skončili na 3. příčce a postoupili 
tak do závěrečné finálové skupiny. V ní jsme nakonec obsadili 2. příčku. Naši dorostenci vsítili 
celkem úctyhodných 127 branek, z toho jich 45 vstřelil Tomáš Chadima, který se také stal 
nejlepším střelcem soutěže. 

Okresní  př ebor  m užů  2021/22 

 1. Jehnědí 26 21 3 2 108:37 66 

 2. Česká Třebová B 26 16 6 4 109:36 54 

 3. Dolní Dobrouč 26 17 3 6 102:51 54 

 4. Sruby 26 14 4 8 78:54 46 

 5. Řetová 26 14 4 8 55:43 46 

 6. Mistrovice 26 12 5 9 59:39 41 

 7. Sopotnice 26 11 6 9 60:46 39 

 8. Verměřovice 26 10 6 10 54:74 36 

 9. Brandýs nad Orlicí 26 10 4 12 61:78 34 

10. Dolní Čermná 26 10 2 14 55:66 32 

11. Rybník 26 8 7 11 42:55 31 

12. Albrechtice 26 6 4 16 45:55 22 

13. Klášterec nad Orl. 26 3 3 20 31:112 12 

14. Rudoltice 26 1 1 24 26:139 4 
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Muži  zimní přestávku přečkali na 5. příčce tabulky. Zimní příprava včetně víkendového 
soustředění se stala již samozřejmostí. Zvykli jsme si v biatlonovém středisku v Letohradu, 
vyhovuje nám i blízkost umělého trávníku. Především díky zlepšeným výkonům ke konci 
soutěže jsme nakonec v tabulce doputovali na stejné, tedy 5. místo se ziskem 46 bodů 
a s 55 vstřelenými brankami. Nejlepšími střelci se stali Miroslav Maier s 10 a Radoslav Müller 
s 9 góly.  Je třeba ocenit obětavou a kvalitní práci trenérů mládeže Standy Sedláčka a Aloise 
Šimka v kategorii žáků, Pavla Hladila, Richarda Křikaly a Pepy Pokorného v kategorii dorostu. 
Z jejich líhně jsme mohli během celého roku využít hned pět odchovanců ve věku od 16 - 18 
let, bez kterých bychom si vůbec nedovedli sezónu představit. Do týmu dospělých zapadli 
skvěle. Pokud na práci těchto úspěšných trenérů navážou další obětavci, tak se o budoucnost 
řetovského fotbalu nemusíme obávat.  

A to všechno by samozřejmě nemohlo fungovat bez podpory obecního zastupitelstva v čele 
s Hanou Šafářovou, které tak příkladně podporuje zdravý vývoj a to nejen řetovské mládeže. 
Stejně tak se sluší poděkovat i Jitce Zavadil Veselé, bez níž by náš fotbalový klub jen těžko 
fungoval. Samozřejmě velké poděkování patří všem fanouškům, kteří nás po celou sezónu 
podporovali a to i ve chvílích, kdy se nám nedařilo. 

Pozvánka na  osl avy  60.  výr očí  zal ožení  oddí l u  

Na závěr bychom rádi všechny čtenáře pozvali na oslavy 60. výročí 
založení fotbalového oddílu, které jsou naplánovány na sobotu 6. 8. do 
Mandle. K tomuto výročí klub připravil unikátní almanach „Řetová do 
toho“ mapující historii klubu. Na 108 stranách publikace naleznete 
spoustu fotografií a textů. Kromě faktografie týkající se chodu oddílu 
a stavby areálu hřiště, kniha popisuje i běžný fotbalový život - jak se 
jezdilo na zápasy, v čem, na čem a s čím se hrálo, jak vypadala 
registračka nebo proč se soutěžilo o titul vzorný oddíl. Zajímavostí je, že 
se podařilo dát dohromady tabulky všech mistrovských sezón mužů, 
dorostu i žáků. Almanach bude na slavnosti k prodeji za zvýhodněnou 
cenu, čímž chceme také poděkovat těm, kteří chodí do Mandle 
pravidelně.         Jiří Stránský, předseda oddílu 

60. let fotbalu v Řetové  

sobota 6. 8. 2022 od 14 hodin 
Oddíl kopané tímto zve své bývalé i současné hráče, funkcionáře, fandy i soupeře, 

jakož všechny ostatní fotbalové příznivce na oslavy 60. výročí založení oddílu. 

Slavit se bude především fotbalem, 

naši žáčci se střetnou s vrstevníky z FK Česká Třebová, 

stará garda se představí v derby se Sloupnicí. 
Pokřtíme almanach „Řetová do toho“ 

mapující šedesátiletou historii klubu. 

Připraveno bohaté občerstvení, 
během dne doprovodné atrakce pro děti s hasiči, seskok parašutistů a další. 

Večer taneční zábava se skupinou Epicentrum z Jevíčka. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!  
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 MEMORIÁL STANDY SEDLÁČKA 

V sobotu 25. června se na hřišti 
v Mandli konal již 8. ročník Memoriálu 
Standy Sedláčka v minifotbale. 
Vydařené počasí přispělo k celkovému 
dobrému dojmu z celé akce, která měla 
dobrou jak sportovní, tak 
i pořadatelskou úroveň.  

Poprvé se do turnaje přihlásilo 
8 družstev a tak se hrálo ve dvou 
skupinách, z nichž ti lepší se pak střetli 

ve finálové skupině, ostatní si zahráli o umístění. Z vítězství se nakonec radovali hráči 
z Pobřeží kocoviny před Standa teamem a třebovskými „Já nevím“. Slibovaný deštík přišel až 
po závěrečném vyhlášení, to ale nikomu už nevadilo, ve stanu u piva přece nezmokneme! 

-vk- 

MÍČOVÝ VÍCEBOJ 

Sokol Řetůvka uspořádal v sobotu 
28. 5. na hřišti a v tělocvičně 
v Řetové další ročník míčového 
víceboje. Organizátoři byli rádi, že po 
dvou letech, kdy organizaci 
komplikovala nepřehledná situace 
související s koronavirem, bude 
možné akci uspořádat bez omezení. 
Počasí si s námi trochu pohrávalo, 
a z důvodu občasného deštíku musel 
být program flexibilně upraven. 
Nakonec vše klaplo na výbornou, 
a účastníci absolvovali všechny 

plánované disciplíny. Na akci vládla skvělá atmosféra a všichni 
sportovci i diváci si ji náramně užili. 

Klání se zúčastnilo 8 tříčlenných družstev. Soutěžilo se v líném 
tenise, stolním tenise, hodu na koš, volejbale, střelbě na bránu 
a nohejbale. Sporty doplnila i disciplína pití piva na „ex“, která 
byla ušitá na míru těm, co neholdují pouze sportu. A nyní 
k výsledkům: Na prvním místě se umístil tým „Žraloci“ (T. Bače, 
J. Karlík, J. Kubišta), na druhém místě skončil tým „Sudslava“ 
(K. Syrový, V. Syrový, V. Buben) a třetí byl tým „Staří dobráci“ 
(O. Hanuš, J. Gloser, S. Sedláček) 

Za všechny zúčastněné bych chtěl moc poděkovat 
organizátorům a těm, kteří dělali celý den servis všem 
závodníkům. Již se těšíme na příští ročník této tradičně vydařené 
sportovní akce.       -pb- 
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DEN DĚTÍ V ŘETOVÉ 

Letošního Dne dětí jsme se již nemohli dočkat. 
Z epidemiologických důvodů se totiž v normální formě uskutečnil 
naposledy v roce 2019. Snad touha po znovuobnovení této tradice 
zajistila hojnou účast i přes nepřízeň předpovědi počasí. Ti, kteří se 
nenechali zviklat hrozícím slejvákem, si zde mohli užít ježdění na 
motokárách (později s přídavkem v podobě mokré trávy), 
trampolíny a jiné atrakce v Pinguin parku. 

Pokud někomu i přes intenzivní pohybové aktivity začala být 
zima, mohl se jít ohřát do místního kiosku. Našli se ovšem i tací, 
kteří dali přednost schlazení v podobě nanuku. 

Celá akce se nakonec vydařila, v průběhu pršelo jen jednou 
a krátce, a my už se můžeme těšit na příští rok. Adéla Křížová 

VÝLET DO STOLOVÝCH HOR 

Na sobotu 4. 6. 2022 jsme měli už od začátku 
roku naplánovaný výlet za hranice Česka do 
Stolových hor - Hejšovinu. Po důkladné přípravě 
a projití tras jsme se zcela zaplněným autobusem 
vyrazili už v 7 hodin ráno. Vstup do skal je zde 
zpoplatněn a omezen na 400 lidí na 1 hodinu, 
museli jsme proto zakoupit vstupenky dopředu. 
S tím nám pomohla polštinou jazykově vybavená 
Miluška Večeřová. Vstupenky byly pro účastníky 
zdarma.  

Ráno nás překvapil luxusní autobus, se kterým jsme svižnou jízdou již před půl desátou byli 
v cíli, v Karlově v Polsku. Odtud jsme namířili ke vstupu do Stolových hor, kde jsme měli čas 
se občerstvit v restauraci nebo ze svých zásob po strmém výstupu po 700 schodech. Vstup jsme 
měli od 11 hodin do 12 hodin, a tak jsme postupně prošli branou a v klidu si mohli prohlédnout 
dobře zabezpečené chodníky a průchody skalami. Jedná se o krásnou část pískovcových skal, 
navazujících na Adršpach a Broumovské stěny, kde podle tvrzení polských turistů vznikla první 
značená turistická cesta v Evropě. Po projití skal a sestupu do výchozí brány se valná většina 
vydala přes polskou Pasterku do Machovské Lhoty. Kdo přišel včas a byl trpělivý se mohl 
občerstvit. Část z nás po příchodu a zjištění cvrkotu v penzionu ještě pokračovala do Machova, 
kde nás čekala prázdná restaurace. Tady v cíli našeho putování jsme doplnili kalorie dobrým 
obědem, pivečkem a něčím na zub a čekali na zbylé účastníky. 

Autobus v Karlově čekal do 15 hodin a svezl ty, co nechtěli po projití skal jít dále a cestou 
přistoupili ti, co byli v Machovské Lhotě v penzionu u Lidmanů už připraveni k odjezdu. 
Ostatní se přesouvali pěšky a přešli cca 2 km do Machova. Tady ještě měli dostatek času si 
něco v restauraci koupit a podle plánu v 17 hodin jsme vyrazili zpět domů.  

Počasí navzdory předpovědi bylo hodně přívětivé, dešti jsme se vyhnuli a sluníčko nás 
přívětivě ohřálo.  Trasa byla zvolena různě náročná a každý si mohl vybrat cestu odpovídající 
věku a zdraví. Většina šla cestu dlouhou cca 11 km v druhé půli převážně skopce a měla 
dostatek času na odpočinek, popovídání a občerstvení, což je naším cílem. Mnozí ještě 
v Řetové zhodnotili výlet v hospůdce U čápa. 

za sportovní komisi Hana Šafářová 
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SEZÓNA ZÁVODŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU ODSTARTOVALA 

Pro letošek jsme se v rámci zvyšování svých cílů 
a získávání nových zkušeností rozhodli zaměřit se na 
Východočeskou hasičskou ligu. V této lize jsou 
zahrnuty i tři závody Extraligy ČR v požárním útoku, 
to znamená, že o konkurenci těch nejlepších týmů 
nouze nebude. 

Po čtvrtém kole ligy tým mužů okupuje osmou 
pozici celkové tabulky s nejlepším umístěním na 
pátém místě na závodu v Bystřeci. Tým žen drží 
celkově prozatím místo páté, a to hlavně díky skvěle 
zvládnutému závodu v Horním Třešňovci, kde všem 
ostatním týmům holky doslova vypálily rybník 
a s parádním časem bezkonkurenčně zvítězily. 

Hned po startu sezóny si oba naše týmy dokázaly 
vylepšit osobní rekordy z minulých sezón. Doufám, 

že v podobném rytmu budeme dále pokračovat, a budeme všem, kteří nás v tomto sportu 
podporují, dělat jen a jen radost. 

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU OKRSKU Č. 12 V PŘÍVRATU 

Pravidelně každý rok v jarních 
měsících pořádá jeden ze sborů 
okrsku okrskové kolo soutěže 
hasičských družstev v požárním 
útoku. Letos řada vyšla na náš sbor, 
tak jsme 21. května moc rádi 
pozvali okolní sbory poměřit síly 
k nám na dráhu u sběrného dvora. 

 Počasí bylo téměř ideální a chuť 
ke kolektivnímu sportu tohoto typu 
po dvouleté kovidové odmlce byla 
veliká, což dokazuje slušný počet 
dvanácti zúčastněných týmů 
v kategoriích muži, ženy, veteráni. Přívratským týmům se soutěž nadmíru vydařila, zlato 
zůstalo doma ve všech kategoriích! 

za SDH Přívrat Ivoš Vencl 
   MUŽI VETERÁNI ŽENY 

1. Přívrat 15:71 Přívrat 19:07 Přívrat A 19:45 

2. Č. Třebová 20:32 Parník 24:42 Přívrat B 31:17 

3. Skuhrov 24:77 Lhotka 28:42   

4. Svinná 25:61 Rybník 38:66   

5. Třebovice 27:61 Č. Třebová 42:39   
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CYKLOVÝLET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘÍVRAT 

Letos se tradiční jarní cyklovýlet konal 7. 5., 
kdy přívratští hasiči a jejich příznivci v 8 hodin 
ráno odstartovali sedmdesáti kilometrovou 
trasu. Vyrazili jsme směr Řetůvka, Hrádek, 
Oucmanice, kde proběhla zastávka se snídaní 
v podobě špekopárků z Řeznictví Sloupnice 
a samozřejmě nechybělo nic ke spláchnutí 
z Pivovaru Faltus. Dále jsme pokračovali přes 
Brandýs nad Orlicí, Choceň, do Srubů, kde 
jsme podávali cyklistům oběd. Po výborném 
guláši trasa pokračovala směrem Vysoké Mýto, 
Hrušová, Cerekvice, Litomyšl, Němčice, 

Svinná a konečně do Přívratu. Zde jsme náš výlet zakončili za prodejnou společným posezením 
s dobrým jídlem a pitím. Po celé trase nás doprovázela dvě doprovodná občerstvovací vozidla 
s dohlížejícími posádkami, aby každý účastník výletu dodržoval pitný režim. Celý den jsme si 
společně užili v hojném počtu a dobré náladě. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravách a organizaci celého cyklovýletu. 

za SDH Přívrat Milan Vaňous 

BOWLINGOVÝ TURNAJ SDH PŘÍVRAT 

V sobotu 23. dubna si vyrazili po hodně dlouhé době zahrát 
hasiči Přívrat se svými sponzory a příznivci bowling do 
sportovního zařízení Radava v Ústí nad Orlicí. Turnaje se 
zúčastnilo 36 hrajících. Po celou dobu turnaje panovala 
dobrá nálada. Turnaj jsme měli rozdělen na dvě kategorie 
muži a ženy. Nejmladšími účastníky byli Matěj Mastík, 
Honzík Kaplan a nejstaršími účastníky Zdeněk a Boženka 
Voleský. Celé odpoledne jsme zakončili vyhlášením 
výsledků a večeří v hospodě U Coufalů.    za SDH Přívrat Milan Vaňous 

 

PŘÍVRAT CUP 2022 

Dne 25. 6. 2022 SDH pořádalo po několika letech 
Přívrat Cup soutěž pro všechny, kteří si chtěli 
vyzkoušet požární útok. Účast byla hojná, celkem 
soutěžilo 5 družstev ve dvou kolech. 

Družstva byla sestavena po rozlosování 
z příchozích „lajků“, předem určený „profesionální“ 
strojník potom určil další posty. 

Srandy si všichni užili dost, občerstvení bylo 
bohaté a veselili jsme se až do neděle. 

Milan Vaňous 
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FENOMÉN ŠIPKY 

Byl začátek roku 2021, nálada ve společnosti na bodu mrazu, sportoviště uzavřená, nebo 
velmi omezená, amatérské soutěže zrušeny a já přemýšlel, jak vyplnit čas původně věnovaný 
sportovním aktivitám. Čas strávený před televizí byl v té době větší než obvykle a tak jsem na 
jednom sportovním kanále narazil na šipky. To je ono, šipky! 

Házet můžu kdykoliv, sám a jak dlouho chci! Vzpomněl jsem si, že jsem kdysi, tuším 
k dvacátým narozeninám, terč dostal. Vydal jsem se do garáže, terč vytáhl, oprášil pár desítek 
let starý prach a pověsil na zeď. Po prvních pokusech trefit konkrétní číslo jsem zjistil, že tak 
jednoduché jako v televizi to opravdu není. Po čase přišly první úspěchy a šipky mě pohltily. 
Uběhlo pár měsíců a první terč jsme umístili v hospodě v Řetové. Spojení šipky, hospoda 
a pivo patří k sobě a především na britských ostrovech toto platí již dlouhá desetiletí. Netrvalo 
dlouho a do hospody v Řetové se začalo chodit nejenom na pivo, ale i na šipky. Tato zábava má 
obrovskou výhodu, neboť není věkově omezena. A tak jsem čím dál častěji slýchal o tom, kdo 
všechno si pořídil terč domů, aby to pak v hospodě kamarádovy „natřel“.  

V té době se zrodila první myšlenka, uspořádat turnaj. S kamarádem Matějem Stránským, 
kterého šipky zaujaly stejně jako mě, jsme začali spřádat plány kde a kdy turnaj uskutečnit. 
Volba byla nakonec jasná a tak v hospůdce „U Čápa“ proběhl první šipkový turnaj. Zúčastnilo 
se ho nakonec 16 hráčů, v drtivé většině místních, což byla maximální kapacita. Hrálo se na 
dvou terčích, dobrého piva a jídla byl dostatek a především byla skvělá zábava. Vítězem turnaje 
se stal Jan Markl z České Třebové. 

Zájem o turnaj byl podstatně větší, 
než nabízená kapacita a tak jsme pár 
týdnů po turnaji přemýšleli nad větší 
akcí. Tentokrát už to zabralo více 
příprav a jednání, ale nakonec jsme 
našli útočiště v Přívratu na sále. 
Nakoupili jsme terče, vybavení a dali 
se do práce. Termín turnaje jsme 
stanovili na 9. 4., zúčastnilo se ho 
celkem 34 hráčů a k dispozici bylo 
7 terčů. Kombinace místních 
a „přespolňáků“ byla vyvážená 
a i díky tomu panovala skvělá 
atmosféra, která je pro přívratské akce typická. Vítězem turnaje se stal Zdeněk Šoltys, který 
k nám přijel až z Jeseníku, na druhém místě se umístil Martin Kolář a třetí místo bral Jiří Pavel. 
Věcné ceny si odneslo deset nejlepších. Obavy o to, zda jsme turnaj organizačně a technicky 
zvládli, se ukázaly liché. Datum dalšího turnaje bylo stanoveno na 4. 6. a startovní listina se 
začala velmi rychle plnit, což pro nás bylo nejlepší možné vysvědčení za předchozí turnaj. 
Nakonec jsme museli omezit maximální počet hráčů na 50. Přidali jsme 2 další terče 
a připravovali se na podstatně větší nápor. Hráčů bylo nakonec 52, ty poslední dva příchozí 
jsme opravdu domů poslat nechtěli. Začínali jsme ve 13 hodin a k turnaji jednotlivců jsme 
přidali ještě družstva, aby si každý hráč opravdu zahrál. Nakonec možná tohle nás organizačně 
trochu vytrestalo, neboť celkový vítěz byl znám až kolem půlnoci. Po této stránce na tom určitě 
do příště zapracujeme. Vítězem turnaje se stal stejně jako předchozí turnaj Zdenek Šoltys, na 
druhém místě se umístil Lukáš Fišer a třetí byl Martin Vaněk. Zejména třetí místo stojí za 
povšimnutí, neboť hráči je 12 let, osobně ho považuji za budoucnost českých šipek a myslím, 
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že o něm ještě uslyšíme. Družstva vyhráli bratranci Šoltysovi. I tentokrát si ti nejlepší odnesli 
bohaté ceny. Přes léto si od šipek odpočineme a další turnaj plánujeme na 1. října. Je ale dost 
možné, že přece jenom v letním období jeden turnaj uspořádáme. Vzhledem ke stoupajícímu 
zájmu o šipky v našem údolí, plánujeme uzavřený turnaj pouze pro obyvatele obcí Přívrat, 
Řetová a Řetůvka. Ale to bude s předstihem upřesněno a určitě se o tom dozvíte. 

Šipky jsou obecně považovány za hospodskou zábavu. V posledních letech ale zažily 
obrovský rozmach a dnes už je to profesionální sport, kde se točí obrovské peníze, zápasy 
sledují haly plné tisíců diváků a ti nejlepší na světě inkasují za své úspěchy spoustu peněz. Co 
mě ale nejvíce baví, je atmosféra. Nedávno jsem byl v Praze na největším šipkovém turnaji na 
našem území, kde startovaly ty největší hvězdy světových šipek. Hala Královka praskala ve 
švech, lidé tancovali, zpívali a fandili. Bylo jim jedno komu, prostě šipkám. Přišli se bavit. 
Žádná nenávist, žádná rvačka, žádné problémy. Prostě fenomén šipky. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na turnajích jakkoli podíleli, ať už organizačně, 
či formou technické pomoci. Za sponzorské dary děkujeme pivovaru Faltus a speciální 
poděkování patří obci Přívrat za všeobecnou podporu a vlastně možnost, takovéto skvělé akce 
v obci uspořádat. 

Lukáš Fišer 

Z  k r a j e  

PARNÍ VLAKY POJEDOU V LÉTĚ TAKÉ DO POLSKA, ALE I MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 

Tradiční letní jízdy parního vlaku budou pokračovat 
také letos. Kromě dvou nových jízd z Dolní Lipky přes 
Českou Třebovou až do Moravské Třebové se mohou 
železniční nadšenci těšit také na osvědčenou trasu 
krajinou Orlickoústecka a Králicka až do Hanušovic 
v Olomouckém kraji. Na veleúspěšnou jízdu do Polska 
naváží tentokrát dvě jízdy, a to v červnu a v září. Na 
tom se dohodl hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický se zástupci Muzea starých strojů 
a technologií v Žamberku.  

„Také v letošním roce vypravíme již tradiční letní 
parní express Králický Sněžník. Kromě tradiční trasy z 
Dolní Lipky, přes Ústí nad Orlicí až do Hanušovic 
zařadíme nově také další velmi zajímavou trasu. První 

sobotu v červenci a v srpnu vyrazíme z Dolní Lipky přes Českou Třebovou až do Moravské 
Třebové. Věříme, že se jedná o další lákadlo a důvod, proč se na cestu vydat. Kromě toho 
chceme pokračovat v jízdách do Polska, což se v minulém roce ukázalo jako velmi dobrý krok. 
V sobotu 25. června a 3. září tak pojedeme z Ústí nad Orlicí až do Slezské Javořiny, kde se 
nachází velké železniční muzeum. Na tyto cesty do Polska bychom chtěli požádat o dotaci 
v rámci takzvaného Fondu mikroprojektů, který je součástí programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polsko,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že konkrétní časové polohy 
vlaku budou upřesněny, stejně jako ceník jízdného na speciálních webových stránkách 
https://vlaky.pardubickykraj.cz 
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PIETNÍ VEČER PŘIPOMNĚL OBĚTI NEJEN LEŽÁCKÉ TRAGÉDIE 

V pátek 24. 6. uplynulo přesně 80 let od chvíle, kdy byla v odvetě za atentát na zastupujícího 
říšského protektora Reinharda Heydricha vypálena osada Ležáky na Chrudimsku. Pardubický 
kraj si ve spolupráci s Památníkem Lidice, Památníkem Ležáky a Československou obcí 
legionářskou připomněl toto smutné datum naší historie vzpomínkovým dnem přímo v pietním 
území Ležáky. 

Celá pieta vyvrcholila ve 20 hodin komponovaným společenským večerem s vystoupením 
Komorní filharmonie Pardubice, Dagmar Peckové, Zbigniewa Czendlika či řady historiků 
a odborníků. Součástí večera byla premiéra nového českého filmu Stříbrné requiem, který 
mapuje osudy parašutistů a pomocníků odboje na Pardubicku. 

Celý vzpomínkový den byl zakončen komponovaným pietním večerem. Ten sestával 
z několika obrazů, které prostřednictvím hraných scén a rozhovorů s historiky a odborníky 
připomněl klíčové okamžiky od nástupu Reinharda Heydricha až po vypálení Lidic a Ležáků. 
Tyto scény doprovodili hudebníci Komorní filharmonie Pardubice, kteří na závěr doprovodili 
známou operní pěvkyni Dagmar Peckovou při zpěvu české státní hymny. Krátkou modlitbu pak 
pronesl římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik. Celým večerem provázela moderátorka 
Jolana Voldánová. 

Druhá část pietního večera patřila premiéře filmu Stříbrné requiem, který pojednává 
o osudech výsadkářů a domácím odboji na Pardubicku. V našem kraji, působilo několik 
odbojových skupin i jednotlivců. Po seskoku 29. prosince 1941 zde začal operovat i výsadek 
Silver A spolu s vysílačkou Libuše, prostřednictvím které vysílal radista Jiří Potůček své depeše 
do Anglie. I jejich činnost by se neobešla bez pomoci. Hrdiny tohoto příběhu jsou jména jako 
Arnošt Košťál, Táňa a František Hladěnovi, Václav a Hana Krupkovi, Věra Junková a mnozí 
další, kteří za své činy pro svoji zem zaplatili životem. Ve filmu se objevila řada herců 
známých mimo jiné z Východočeského divadla v Pardubicích, hejtman Martin Netolický ve 
filmu ztvárnil tehdejšího okresního hejtmana JUDr. Josefa Kuchaře, který byl předvolán 
k výslechu v Petschkově paláci v Praze u Hauptsturmführera Wilhelma Schultzeho. 

Osud Ležáků  

Po zradě Karla Čurdy se pátrání gestapa začalo soustředit i na Pardubicko. Dne 20. června 
1942 byl zatčen její první člen, Jindřich Vaško, správce lomu Hluboká v bezprostřední blízkosti 
Ležáků a 21. června ležácký mlynář Jindřich Švanda, jenž pomáhal Jiřímu Potůčkovi, který se 
v ležáckém mlýně ukrýval a nějaký čas zde ukryl i svou vysílačku. 24. června odpoledne 
obklíčilo Ležáky 150 mužů pardubické roty 20. záložního policejního pluku „Böhmen“. Pod 
vedením gestapa Němci shromáždili obyvatele Ležáků a odvezli je na pardubický Zámeček, 
kde policejní pluk sídlil a za heydrichiády popravoval. Domy v osadě následně vyrabovali 
a kolem páté hodiny večerní zapálili. Všech 33 obyvatel starších 15 let bylo po deváté hodině 
večer zastřeleno u Zámečku. Ležácké děti byly z Pardubic převezeny do dětského útulku 
v Praze a počátkem července do průchozího tábora v polské Lodži, kde prošly tříděním. Dvě 
zdětí byly vybrány jako vhodné k poněmčení a zbylých jedenáct 25. července předáno gestapu, 
které je usmrtilo ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu nad Nerem. Vyhlazení Ležáků přežily 
pouze sestry Jarmila a Marie Šťulíkovy, které byly vybrány k poněmčení. 
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PŘIJEĎTE POBEJT DO PŘÍVRATU! 
 

 
 

 
Miroslavova země pořádá soutěž 

ve vaření kotlíkového guláše 
v sobotu 3. září 2022 od 1000 hodin na návsi 

 

Všechny Vás srdečně zve na již 12. ročník 
Pro mlsné jazýčky budou kromě soutěžních gulášů připraveny i loňský vítězný, maďarský nebo veselý guláš, 

grilovaná kýta a mnoho dalších dobrot nejen z udírny. 
 

Guláš Festival Přívrat 2022 
Předpokládané zahájení ochutnávky gulášů ve 1400 hod. 

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

Doprovodný program: vyhlídkové lety z přívratského heliportu, country skupina PĚNA, 
DAVIDE MATTIOLI s kapelou, DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, 

TEPLÁ BUCHTA – KARÁT (Kabát revival a další české hity), 
DISKOTÉKA 

Areál bude zastřešen proti slunci a dešti 
Zveme všechny gurmány a přátele dobré zábavy. 

Král Miroslav a jeho družina 
Vstupné dobrovolné 
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PŘÍVRAT 

16. července, 
So 

letní kino - Po čem muži touží 2 od 21.15h za prodejnou 
od 18 h otevřeno pro všechny s občerstvením 
Na shledanou se těší společenství Miroslavova země. 

30. července, 
So 

letní kino - Mimořádná událost od 21.00h za prodejnou 
od 18 h turnaj v šipkách pro děti. Na shledanou se těší šipkaři. 

6. srpna, So letní kino - Zátopek od 21.00h za prodejnou 
od 18 h gurmánské posezení s mysliveckou kuchyní 
Na shledanou se těší FK Becherovka. 

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

20. srpna, So letní kino – Ženy a život od 20.00h za prodejnou 
Občerstvení zajištěno. Na shledanou se těší hasiči. 

3. září 
So 

G u l á š  f e s t i v a l  –  12. ročník soutěže ve vaření guláše od 10h na návsi 
Doprovodný program: vyhlídkové lety, Pěna, Davide Mattioli s kapelou, 
Děda Mládek Illegal band, Teplá buchta - Karát (Kabát revival a další české 
hity), večer - diskotéka 

16.-17. září 
Pá-So 

 

36. Přívratské vinobraní 
pátek od 17.30 hodin na návsi koncert skupin: 
Miagra, Dukla Vozovna, Poletíme?, FernetŠok 
sobota od 13 hodin na návsi: Karolína, Světlovan, Fleret, Jamaron, Gate 
Crasher, Komunál, Plazma rock 
Po oba dny odrůdová bílá i červená vína, burčák, křapáče, kuřata na roštu, 
atrakce pro děti, areál je zastřešen. 

ŘETOVÁ 

2.-8. července Dětský tábor 

23.-24. července Řetovská pouť - na hřišti u tělocvičny 

6. srpna 60 let fotbalu v Řetové 
od 14h v Mandli, zápasy žáků a starých gard, doprovodný program nejen 
pro děti, bohaté občerstvení 
večer zábava se skupinou Epicentrum 

3. září, So Cyklovýlet 

24. září, So Posvícenská zabíjačka 

ŘETŮVKA 

20. srpna, So Loučení s prázdninami - den s hasiči 

27. srpna, So Výročí 730. let od vzniku obce Řetůvka  
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 se v Přívratu Vendule a Michalovi Holínkovým narodila dcera 
Madlenka, Monice a Tomášovi Janotovým se narodila dcera Adéla a Markétě Kaláškové 
a Romanu Voleskému se narodila dcera Emili. V Řetové se Martině a Pavlovi Bohunkovým 
narodila dcera Julie. 

SVATBY 

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 si své ano řekli Martina Králíková a Pavel Bělovský 
z Řetůvky. 

Blahopřejeme 

VÝROČÍ 

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60let paní Marcela Sazimová z Řetové 
 pan Zdeněk Čáslavka z Přívratu 
 
65 let paní Jindřiška Lodrová z Přívratu 
 paní Jana Tesařová z Řetové 
 paní Bronislava Ducháčková z Řetové 
 
70 let paní Jana Kačírková z Řetůvky 
 pan Bohuslav Kovář z Řetové 
 paní Mária Fišerová z Řetové 
 pan Zdeněk Patočka z Řetové 
 pan Zdeněk Hůlka z Řetové 
 
75 let pan Miroslav Voleský z Přívratu 
 pan Vojtěch Benz z Řetové 

80 let paní Jana Štanglerová z Přívratu 
 pan Jiří Šafář z Řetové 
81 let paní Božena Vaňousová z Řetové 
 pan Rudolf Kaplan z Přívratu 
 pan Stanislav Hudec z Řetůvky 
82 let paní Jana Eliášová z Řetové 
 pan Oto Čáslavka z Přívratu 
86 let paní Jaroslava Kršková z Přívratu 
 paní Marie Blanařová z Řetové 
87 let paní Zdeňka Šimková z Řetové 
 paní Věra Jansová z Řetůvky 
88 let paní Libuše Gajdošíková ze Řetové 
91 let paní Jana Betlachová z Řetové 
92 let paní Zdeňka Patočková z Přívratu 
 pan Pavel Jirsa z Přívratu 

 

Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 

Ve druhém čtvrtletí roku 2022 nás navždy opustili pan Vladimír Voleský z Řetové a paní 
Miroslava Šimková z Řetůvky. 

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 26. 6. 2022. Šéfredaktor: Ing. Vladimír Kolář (vk), 
redakční rada: Ing. Hana Šafářová (hš), Jana Kroulová (jk), Ing. Pavel Bělovský (pb), 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. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dětský  den v  Ř etůvc e  

sobota 4. 6. 2022 
 

Pro děti byl připraven okruh s úkoly - 
vydržet stát na balanční desce, projít 
mezi kužely v potápěčských 
ploutvích nebo vylovit rybičky z kádě 
a další. 
Během dne diskotéka. 


