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Osl avy  730  l et  obc e  Řetůvka 

sobota 27. 8. 2022 
 

Přítomné přivítal starosta obce Pavel 
Bělovský. Pozvání přijal také hejtman 
Pardubického kraje Martin Netolický 
a starostové okolních obcí. 

Připraveny byly výstavy historické hasičské 
i civilní techniky nebo návštěva kaple. 
Slavnostní průvod přivedl přítomné 
k myslivně, kde pokračoval kulturní 
program. 
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OSLAVY 730 LET OD VZNIKU OBCE ŘETŮVKA 

Na jednom pracovním zasedání jsme si zalaškovali s myšlenkou, 
že bychom mohli připravit oslavu 730 let od vzniku obce. Nejprve 
jsme se nad tím pousmáli, ale postupně se o oslavě mluvilo stále víc 
a víc. Netušíc, co nás čeká, vzešlo rozhodnutí -  ANO, jdeme do 
toho.  

Každý z týmu dostal úkol, někdo i víc, a už se rozjel kolotoč. Ne 
vždy se naše požadavky ztotožňovaly s realitou. Některé plány jsme 
opakovaně ladili, až byly podle našich představ. Brožurky, kterým 
jsme věnovali spoustu času, hrnečky s fotkou kapličky a znakem 
obce, pexeso, pohledy, trička. Najednou se slavnost přiblížila 
a nutila nás rychle jednat. Co všechno ještě zbývá zařídit? Hezké 
počasí? Navzdory předpovědi se i toto přání splnilo.  

V sobotu 27. 8. ráno vše vypuklo. Na uvítanou u hasičské zbrojnice zahrála Sopotnická 
dechovka. Poté vystoupil starosta Ing. Pavel Bělovský, představil naší obec včetně její historie 
a předal slovo hejtmanu Pardubického kraje JUDr. Martinu Netolickému, Ph.D. Následně hasiči 
položili pietní věnec k pomníku padlých, jako vzpomínku a projev vděčnosti. Po hymně krásné 
české země se průvod vydal k myslivně. 

U myslivny byla připravená většina programu. 
Snad nikdo si, přes zdánlivě nekonečnou frontu, 
nenechal ujít mysliveckou kuchyni a dobroty ze 
zvěřiny. Sopotnická dechovka, vystoupení dětí 
z kroužku Mloček pod vedením Lucky 
a Martiny, představení skupiny Bez tíže 
a hlavně šikovný moderátor Marek nás vtipně 
doprovázel celé odpoledne. Děti si užily skákací 
hrad, házení plechovkami i malování na obličej. 

Naši hasiči otevřeli hasičskou zbrojnici 
k prohlídce veškeré techniky. K dispozici byly 
samozřejmě fotografie, tabla a kronika sboru. 

Návštěvníci mohli vidět výstavu retro strojů. V zasedací místnosti byly k nahlédnutí kroniky, 
fotografie řetůvských domů včetně roubenek, a obrazy pana malíře Doležala. O kousek dál 
u Kmentů bylo možno spatřit zajímavý betlém. Kdo tak neučinil, může jen litovat anebo 
návštěvu dodatečně uskutečnit. Proto vám zde ale neprozradím, v čem je betlém tak jedinečný. 

Další zastavení bylo v kapličce. Nelze opomenout tělo Krista na kříži v životní velikosti. Toto 
dílo vytesal z jednoho kusu dřeva pan Krsek z Lukové. Dále zde byly nachystané fotografie 
původního interiéru, četných oprav, odstranění některých lip a rekapitulace prací za posledních 
30 let. Zajímavý je výpis lokalistů a farářů působících v Řetové od r. 1651. Nechyběly ani 
původní procesní prapory či zvonek Ave Maria. 

Celé oslavy ukončila rocková skupina Metaxa, která hrála k poslechu i tanci až do nočních 
hodin. 

A na závěr? Poděkování všem, kdo se jakkoliv zapojili s přípravou, pečením i úklidem. Dík 
patří obci Řetová a jejím hasičům, obci Přívrat a samozřejmě děkujeme panu hejtmanovi za 
návštěvu, včetně finanční podpory akce. 

Děkuji, Eva Novotná, místostarostka obce 
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PŘEDSTAVUJEME NOVÁ ZASTUPITELSTVA OBCÍ 

V pátek 23. a v sobotu 24. září jsme v našich obcích zvolili nová zastupitelstva. V Řetové 
kandidovala dvě uskupení SNK Obce Řetová a KDU-ČSL, v Řetůvce jedno sedmičlenné, teday 
stejně jako počet mandátů v zastupitelstvu. V Přívratu kandidovalo celkem 11 subjektů - každý 
kandidát sám za sebe. Nová zastupitelstva mají tuto podobu: 

 

pořadí na              jméno věk počet 
kandidátce   hlasů 

Řetová ( v o l i č ů  5 5 2  /  úč a st  6 0 , 9  % )  

SNK Obce Řetová 
4 Hladil Pavel 50 223 
3 Šafářová Hana Ing. 63 217 
1 Kolář Miloslav DiS. 45 216 
8 Meduna Jiří 36 209 
2 Křížová Kateřina 49 203 
KDU-ČSL 
5 Stránský Jiří 49 205 
2 Hanousek Martin 47 183 
4 Bohunek Martin 40 162 
1 Kada Jan Mgr. 26 157 

 

Zároveň proběhly i volby do senátu. 
Po odstoupení kandidáta ODS bylo v našem 
okresu jasné o senátorovi hned v 1. kole. 

Vol by  do  senátu  

Řetůvka   ( 2 1 9  /  4 3 , 8  % )  

ŘETŮVKA 2022 - 2026 
3 Bělovský Pavel Ing. 45 67 
4 Stárek Libor 40 59 
2 Sršeň Jindřich 54 58 
6 Vašinová Lucie Bc. DiS. 31 58 
1 Novotná Eva 59 50 
5 Novotná Lucie 39 49 
7 Borek Dominik 27 48 

Přívr at    ( 2 8 7  /  6 5 , 2  % )  

1 Nováková Pavlína 48 166 
1 Stránský Jan Ing. 44 148 
1 Řezníčková Pavlína Bc. 45 141 
1 Vaňous Milan 31 136 
1 Štangler Petr 54 131 
1 Kolář Vladimír Ing. 49 126 
1 Voleský Ondřej 33 125 
1 Vencl Jaroslav 64 109 
1 Fišar Richard 31  99 

Kandidát Volební strana celý okres UO Řetová Řetůvka Přívrat 

číslo  jméno 
 

hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % 

1 Fiala Petr KDU-ČSL+SproK 24 433 65,7 129 55,6 63 78,8 86 70,5 

3 Ešner Stanislav ANO 12 773 34,3 103 44,4 17 21,3 36 29,5 
 

REKONSTRUKCE MOSTU V OBCI ŘETŮVKA 

13. 7. 2022 nastal dlouho očekávaný den, kdy jsme se všichni konečně dočkali zahájení 
rekonstrukce křižovatky v naší obci. Stavba bohužel přinesla také řadu dopravních omezení, 
která komplikují provoz spoluobčanů v obci. Touto cestou bych chtěl všem poděkovat za 
trpělivost. Průběh stavby probíhá podle plánu a aktuálně se pracuje na mostu v majetku 
pardubického kraje. V průběhu října by měli začít také práce na mostu č. 10, který je obecní 
a na výstavbě chodníku a veřejného osvětlení. Ještě před zahájením rekonstrukce se musí 
z důvodu požadavků realizační firmy SKANSKA, upravit na tomto mostu projekt. Další 
nepříjemnost nastala s nahrazením některých stavebních prvků, u kterých byla přerušena 
výroba. S nastalými komplikacemi se musíme rychle vypořádat, aby nedošlo ke zpoždění 
stavby.           Pavel Štantejský 
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TÁBOR DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH 2022. 

Jako každý rok - letos už po třinácté jsme se opět na začátku léta sešli v  Řetové u hasičárny 
a vyrazili směr Deštné na chatu Perla.  

Bylo zvykem vždy vytvořit tři družstva. Ovšem letos jsme se rozhodli pro družstva čtyři, 
jelikož polovina dětí byla věkově 15 plus. Tzn., že dvě družstva byla děti mladších a dvě 
družstva starších. Družstva mezi sebou soutěžila v různých soutěžích například v házení 
šípkách, v různých hlavolamech a rébusech nebo v běžeckých disciplínách a také i v disk golfu. 
Samozřejmě nesměla chybět hra „Živé pexeso“, která je mezi dětma velice oblíbená. Mezi naše 
další aktivity patří každý rok mimo jiné 15 kilometrový celodenní výlet, který jsme bohužel 
letos museli zkrátit na 6 km. Po druhém kilometru nám začalo pršet a do večera nepřestalo. Po 
návratu na chatu se nám nepodařilo zprovoznit topení, a tak jsme dětem sušili boty fény. Další 
den se šlo do lanového parku, kde si to děti moc užily. Ten, kdo nechtěl do lanového parku, šel 
s Romčou a Káťou do hrnčířské dílny vyrábět hrnečky, které si odvezly na památku domů. Děti 
si také vařily samy polévku v kotlících, ale jen předposlední den. Nemusíte mít ovšem strach, 
o hladu nebyly. V kuchyni se o ně staral dobrý tým ve složení - Jirka Kubišta, Romča Jansová 
a Káťa Křížová. Moc, moc jím za to děkuji. Předposlední večer bylo jako každoročně vyhlášení 
výsledků, rozdávání diplomů a různých cen. Samozřejmě nechyběla ani tradiční diskotéka. 
Ještě bych rád zdůraznil, že každý den byla ranní rozcvička (ti největší zlobivci měli rozcvičku 
víckrát denně). Myslím si, že si to děti moc užily přesto, že každé ráno odevzdávaly mobilní 
telefony, které jim byly vráceny až večer.  

Na závěr bych chtěl moc poděkovat našim vedoucím: Nikole Bohunkové, Peťule Kolářové, 
Ádě Křížové, Pájovi Janeckému a Jiřímu Křížovi. Už se těšíme na příští rok a budeme rádi, 
když se přihlásí i nové děti. Volných míst bude dostatek.  

S pozdravem a velkým poděkováním Martin Bohunek 

ŠKOLA ČAR A KOUZEL VE SVRATOUCHU 

Po dvouleté pauze jsme konečně vyrazili na další letní tábor pořádaný 
SDH Řetůvka a SDH Horní Sloupnice, tentokrát na motivy Harryho 
Pottera. 

Vyjížděli jsme 2. července z nástupiště 93 z Řetůvky a Horní 
Sloupnice, kam pro 32 studentů a 2 žačky přijel soukromý Bradavický 
expres! Po příjezdu do školy jsme se ubytovali v chroptících chýších 
s podsadami a slavnostně oděni v pláštích a kloboucích jsme se 
shromáždili kolem ohniště, kde nás Moudrý klobouk rozdělil do kolejí. 

Před zahájením výuky jsme navštívili obchod U Olivandera. Všichni 
zasvěcení vědí, že nemůžete dostat kouzelnickou hůlku jen tak. Aby 
fungovala jak má, musí si vás vybrat. Tak si na základě přitažlivosti 
každá hůlka našla svého majitele. Rozdali jsme si školní uniformy a plni 
očekávání jsme se vrhli vstříc novým dovednostem. 

Každý den nás čekal rozvrh hodin, podle kterého se děti připravovaly na závěrečné zkoušky 
NKÚ (zkoušky Náležité kouzelnické úrovně). Patřila sem například hodina bylinkářství, kde 
studenti poznávali rostliny, seznamovali se s tvorbou herbáře od sušení rostlin, jejich zařazení 
do systému až po vázání knihy, hodina létání, hodina černé magie, kde jsme dělali pokusy 
(všechny dopadly úspěšně, nedošlo k žádné explozi, ani nikomu nenarostla část těla navíc), 
hráli jsme famfrpál, hledali ohnivý pohár a viteály, abychom uchránili naši školu před útokem 
lorda Voldemorta, procházeli jsme kolem Chloupka, utíkali před baziliškem, navštívili jsme 
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hrad Svojanov a díky svítícím kouzelnickým hůlkám jsme v noci všichni zdárně přešli přes 
Zapovězený les plný strašidel a duchů. 

I přes ne moc optimistické předpovědi meteorologů se nám počasí celkem vydařilo, zvládli 
jsme obstát ve všech předmětech i závěrečných zkouškách. Jejich úspěšné složení děti oslavily 
na absolventském plese a dostaly spoustu krásných dárků. 

Velice děkujeme sponzorům obci Řetůvka a obci Sloupnice, Pekařství a cukrářství Sázava, 
Řeznictví Sloupnice, Choceňské mlékárně, panu Voříškovi a firmě JV Tranzit, všem, kteří se 
podílejí na přípravách a chodu tábora a v neposlední řadě všem rodičům za to, že nám 
opakovaně svěřují své ratolesti. Děkujeme! Těšíme se zase za rok! 

Více informací k táborům a fotogalerii naleznete na stránkách www.tabor-mlocek.proweb.cz/. 
za tým LT Mloček Lucie Vašinová a Martina Tonarová 

ZPRÁVY Z MLOČKA 

Rok 2022 byl pro nás především ve znamení velkých příprav a trénování. Byli jsme požádáni, 
abychom vystupovali na 730. narozeninách naší obce Řetůvky.  Byla to pro nás velká čest, ale 
zároveň i zodpovědnost. Do příprav jsme se proto vrhli už v květnu. Naše představení trvalo 
necelou půlhodinku a zahrnovalo „Básničku o Řetůvce“, divadelní pohádku „O koťátku, které 
zapomnělo mňoukat“ a písničku „Malé kotě“. Do celého programu se zapojilo celkem 22 dětí 
ve věku 2-12 let.  

I přes naši počáteční nervozitu se nám podařilo odprezentovat vše, co jsme nacvičili. Myslím 
si, že v tomto případě nemusím být skromná, když řeknu, že se dětem všechno povedlo nad 
naše očekávání a právem jsme na ně pyšné. 

Neskutečně moc děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně zapojili a trénovali s dětmi i doma. 
Všem dětem, které se s námi připravovaly, i když některé se na poslední chvíli nemohly 
z různých důvodů zúčastnit, děkujeme dětem, které běžně Mločka nenavštěvují a věnovaly nám 
svůj volný čas (doufáme, že od Vás obdržíme vyplněné přihlášky). Speciální poděkování patří 
maminkám s dětmi, kterým se v posledním týdnu změnily role a texty, a přesto se vše zvládly 
naučit na jedničku s hvězdičkou. Děkujeme rodičům, kteří nám pomáhali při vystoupení 
(organizace, videozáznam, hudební doprovod apod.), panu zvukaři za zvuk a děkujeme panu 
starostovi a obecním zastupitelům za to, že nás oslovili a připravili pro děti štědrou odměnu. 

Pokud jste si nestihli zvěčnit Vaše děti, napište nám na e-mail krouzek.mlocek@seznam.cz, 
vše máme na videu. Jestliže se Vaši potomci touží přihlásit k nám do kroužku, přihlášky a další 
informace žádejte tamtéž nebo sledujte vývěsky a stránky obce. 

Lucie Vašinová, vedoucí kroužku 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ŘETŮVCE 

V neděli 26. 6. 22 se na OÚ v Řetůvce konalo slavnostní vítání občánků do života. Starostou 
obce byli za přítomnosti rodičů a prarodičů přivítáni 2 noví obyvatelé: Štěpán Mazura a Auri 
Borovcová. Všem dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, lásky a společně strávených 
chvil.            Lenka Vítková 

 
 
 
 

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 
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Z á k l a d n í  š k o l a  

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 

Tak už nám to opět začalo. Rodiče jsou rádi, že jejich dítkům nastane po volných 
prázdninových dnech opět pevný řád s brzkým budíčkem a pravidelnou přípravou do školy. 
Odpadlo každodenní domácí vaření obědů a plánování výletů. Děti však tvrdí kamarádům 
i dospělým, že se jim prý do školy nechce. Ve skutečnosti jsou ale rády, že se zase pravidelně 
potkávají s kamarády, a že den prací ve škole a s nějakými domácími úkoly vlastně rychle 
uteče. A tak si přejme, aby nám ten školní rok uplynul pohodově, s úsměvem na tváři, bez 
nemocí, karantén i bez ohrožení klidného žití. Přeji úspěšný pracovní rok všem kolegům 
a těším se na spolupráci s rodiči.         -rj- 

Ve zkr atce :  

• První školní den byl opět 
v doprovodu zástupců obce Řetová 
i okolních obcí Řetůvka a Přívrat. 
Žáky do školy přišla přivítat 
p. starostka Hana Šafářová, paní 
místostarostka Eva Novotná a pan 
starosta Jan Stránský. 

• V tomto školním roce se počet žáků 
zvýšil na 49. Nejpočetnější je 1. a 3. 
ročník – zde je po 13 žácích. 

• Stále jsou součástí třídních 
kolektivů 4. a 5. ročníku děvčata z Ukrajiny, nově je jedna žákyně i v 1. ročníku. 

• Během prázdnin se podařilo instalovat na školní zahradě nové herní prvky (skluzavka, 
lezecké žebříky, lanová pavučina), vydláždilo se místo před zadním vchodem, 
přestěhovalo se pískoviště ze zahrady od bývalé školky, upravily se zelené plochy – to vše 
díky panu školníkovi a zaměstnancům obce. Děkujeme. 

• V letošním roce pokračuje projekt EU – Šablony III, v rámci kterých proběhne pro žáky 
Čtenářský klub, Doučování a také projektový den, který jsme již stihli realizovat – 
seznámili jsme se s činností Hasičského 
záchranného sboru v Ústí nad Orlicí.  

• I v tomto školním roce byly žákům nabídnuty 
i odpolední volnočasové aktivity pod záštitou 
DDM Česká Třebová – Sportovní hry, 
Taneční kroužek. Zpívánky a Keramika 

• Stále hledáme do týmu aprobovaného kolegu 
(učitele/učitelku 1. stupně ZŠ). 

kolektiv ZŠ 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Vážení a milí čtenáři, máme tu začátek nového školního roku, na který jsme se po 
prázdninách všichni už moc těšili. Momentálně máme zapsaných 45 dětí a z tohoto počtu se 
jedno dítě vzdělává doma. Nástup do MŠ zvládly děti bez problémů, i když občas bylo slyšet 
trochu pláče a stesku po mamince. Nové děti si docela rychle zvykly na prostory naší školky 
a našly si tu hned nové kamarády. Už nás dokonce stihnul navštívit i pan „Kouzelník“, na jehož 
zábavný program jsme se šli podívat společně se žáky ZŠ do místní tělocvičny, kterou máme 
k dispozici. Také už jsme vyzkoušeli nové 
zahradní prvky, které nám byly nově 
nainstalovány na společnou zahradu se ZŠ. 
Máme pro děti naplánovaných dalších spoustu 
akcí a aktivit v průběhu roku – divadelní 
představení, cestu za pokladem skřítka 
„Lesníčka“, vánoční focení, mikulášskou 
nadílku, na jaře nás čeká kurz plaveckého 
výcviku atd. Děti se mají na co těšit a my 
pedagogičtí pracovníci též. Těšíme se, že si 
společně ve školce užijeme spoustu zábavy, her, 
dobrodružství, ale že se také i něco nového 
naučíme.     kolektiv MŠ 

 
 
 

Srdečně všechny zveme na 
 

 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE ŘETOVÁ 
 
spojený s připomenutím 
60 let od vzniku 
řetovské školky 

v úterý 15. listopadu 
od 16 do 18 hodin

 
 
 

Výzva pro veřejnost: 
navrhněte logo 

pro naši školu a školku, 
zašlete jej na email školy 

(skola@zsretova.cz), případně vhoďte do schránky školy. V rámci Dne 
otevřených dveří budou zaslané návrhy vystaveny. 
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INFORMACE ZE ZD SLOUPNICE 

 

Ohl édnutí  za žněmi  

Žně skončily 5. srpna 2022 sklizní triticale ve Sloupnici a jak jsme na jejich začátku jen 
opatrně doufali, můžeme dnes potvrdit, že k nám příroda byla letos štědrá. Průběh počasí byl 
příznivý i v průběhu sklizně. Letos jsme se obešli bez krupobití a dosáhli jsme rekordního 
celkového výnosu v obilovinách, přičemž všechny sklízené plodiny včetně řepky byly 
v nadprůměrných číslech. 

 

Plodina ha 
výnos t/ha produkce t 

plán skutečnost plán Skutečnost 

Pšenice ozimá 495 8,21 9,61 4 062 4 738 

Ječmen jarní 430 6,95 7,47 2 989 3 200 

Triticale 200 7,95 8,83 1 591 1 767 

Obiloviny 1 125 7,68 8,64 8 642 9 705 

Řepka 340 4,02 4,68 1 367 1 590 
 

Stejně jako vloni nám se sklizní pomohl, kromě našich sklízecích mlátiček, také CLAAS 
Lexion z Nyklovic a New Holland ze Sedliště, které sklidily 268 hektarů. Kvalita ječmene 
vyhověla požadavkům pivovaru Radegast, a tak jsme již v září zahájili první dodávku.  

Stejně dobrá byla i sklizeň slámy. Požadavek zootechniků byl splněn s rezervou nejen 
v množství slámy, ale snad i v kvalitě. Třetí seč senáží jsme zahájili 16. srpna a ukončena byla 
2. září. Sklidili jsme 3 369 tun převážně jetelů a částečně travních porostů do silážních žlabů 
v Němčicích. Letošní potřeba senáží je tak pokryta z 94 %. 

Celkem na 358 hektarech jsme zaseli řepku, a to mezi 13. - 20. srpnem. Dne 6. září jsme 
zahájili sklizeň silážní kukuřice pro naši bioplynovou stanici v Němčicích. Sklizeň brambor 
jsme zahájili koncem srpna odrůdou 
COLOMBA pro našeho partnera 
EURO Agras Jihlava. Dosavadní 
výsledky jsou také příznivé. Probíhá 
prodej brambor k uskladnění 
v pracovní dny od 6 do 15 h, ve 
čtvrtek do 17 h. Výdej naturálních 
brambor je pouze do 31. října. Více 
informací u vedoucího skladů 
Oldřicha Vašiny nebo na našich 
webových stránkách.  

Chovatel ský  úspěc h  

Jednou z věcí, která sice není na první pohled vidět, ale je naprosto zásadní pro úroveň chovu 
skotu, je genetická hodnota stáda. O úrovni našeho stáda svědčí fakt, že naše jalovice Sloupnice 
Vinnie je v žebříčku Českého svazu holštýnského skotu na druhém místě v ČR a mezi stovkou 
nejlepších zvířat jich máme celkem osm. Je to výsledek cílené šlechtitelské práce s využitím 
nástrojů, jako je embryotransfer nebo sexování inseminačních dávek. Plemenná hodnota je 
určena na základě genomického testu podle selekčního indexu, který zahrnuje např. užitkovost, 
plodnost, množství somatických buněk, exteriér apod. Z nejlepších zvířat se potom u nás i ve 
světě vybírají býci do inseminace.  
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Jalovice Sloupnice Vinnie se narodila ze sexované inseminační dávky a její matka i babička 
byly z embryotransferu. Její sestra ze Školního statku Lány, kam jsme část dávek prodali, patří 
ve své kategorii mezi 25 nejlepších zvířat v Evropě. V podniku máme celkem přes 100 zvířat 
této rodiny. 

Další  zprávy:  

• Je už znám termín letošní besedy s důchodci (24. 11. 2022) a porady se zaměstnanci (25. 11.) 
• Ačkoliv nás růst nákladů nutí zvýšit ceny obědů na 105,-Kč (doprava zůstává na 10,-Kč), pro 

zaměstnance zůstává cena stejná. Je to třetí krok naší pomoci zaměstnancům v této nelehké 
době. 

• Po dokončení projektu technologie bramborárny jsme již předali podklady pro žádost 
o dotaci, a tak jsme mohli začít pracovat na dalších záměrech. Objednali jsme přepravník 
zvířat na podvozku DAF, hledáme přijatelnou náhradu za havarovaný rozvozový automobil 
na řeznictví, představenstvo schválilo pořízení technologie na bourárnu a výrobnu řeznictví 
s podporou MAS a připravujeme hodnocení dalších priorit. 

• Budova bytového domu u řeznictví dostala novou střechu a dva naše silážní žlaby 
v Němčicích nový ochranný nátěr. 

• Po roční přestávce nastupuje náš KERAX do cukrovaru na řepnou kampaň. 
• Řešíme problém zápachu z kejdy u mléčné farmy v Dolní Sloupnici. 
• Děkujeme našim fotografům za zaslání fotografií z provozu našeho podniku. I letos je 

zašleme do soutěže Zemědělského svazu ČR a máme výborný materiál k sestavení našeho 
kalendáře pro rok 2023. 

• Naše řeznictví i mlékárna se úspěšně prezentovaly na 12. ročníku Guláš festivalu v Přívratu 
i krajských dožínkách v Pardubicích.  

• I letos budeme provozovat agroenvironmentální kroužky ve Sloupnici a Němčicích. 
• V prodejně čerpací stanice bylo zřízeno kontaktní místo pro příjem a výdej zásilek služby 

PPL, které mohou využít všichni občané. 

Ví te ,  že :  

Protože zástupci Vlády ČR, ani Ministerstva zemědělství do dnešního dne nebyli ochotni řešit 
důsledky nastavení zemědělské politiky v ČR, Zemědělský svaz společně s Agrární komorou 
zadali studii dopadů poradenské a auditorské firmě KPMG. Tato studie potvrdila, že  
• změny se negativně dotknou cca 2 000 zemědělských podniků, které představují 77 % 

produkce v ČR 
• souběh ekologických nařízení s nastavením redistributivní platby, která je nejvyšší v celé 

EU, se dotkne nejvíce tzv. citlivých komodit, jako je živočišná výroba, ovoce, zelenina, 
chmel, brambory, cukrová řepa, 

• za daného nastavení maloobchodních cen nelze bez dotací vypěstovat či vyrobit bez ztráty 
žádnou ze sledovaných komodit a bohužel stále platí, že dostatečná výše zemědělských 
dotací je klíčovým faktorem k udržení produkce cenově přijatelných potravin. 

• Více informací na www.vladniagrohazard.cz 
Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva 
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K u l t u r a  

GULÁŠ FESTIVAL PŘÍVRAT 2022 

Když v sobotu 3. 9. 2022 dopoledne 
zaburácely nad Přívratem motory vyhlídkového 
vrtulníku, měla již soutěžní družstva za sebou 
slavnostní zahájení soutěže ve vaření 
kotlíkového guláše a Přívratská náves se začala 
plnit návštěvníky. Již tradičně vystoupila 
country skupina Pěna a příchozí měli možnost 
ochutnat a vybrat nejlepší z deseti druhů piv 
z regionálních pivovarů a deseti vzorků 
skládaných kynutých buchet. V odpoledních 
hodinách vystoupil Davide Mattioli s kapelou 

a čekání na vyhlášení výsledků zpříjemnila 
kapela Děda Mládek Illegal Band. 
Následovalo vyhlášení výsledků všech tří 
kategorií, které si můžete prohlédnout níže. 
Poté všem přítomným k dobré náladě zahrála 
kapela Teplá buchta, písně skupiny Kabát 
a další české hity a večer pokračoval 
diskotékou.  

Na závěr je na místě poděkovat všem 
sponzorům za finanční i materiální pomoc, 
a zároveň všem příznivcům, kteří přiložili ruce 
k dílu tak, že se 12. ročník Guláš festivalu opět 
vydařil.  

Josef Řezníček 
 
 

Výsledky: 
Guláš – odborná porota  
1. Na Čo Chleba?! 
2. SDG Mouřínov 
3. BBQ Pit Boys 
 
Guláš – laická porota 
1. Bandička 
2. BBQ Pit Boys 
3. Skoti 

Buchty – odborná porota 
1. Iveta Voleská 
2. Jarmila Mastíková 
3. Markéta Vodehnalová 
 
Buchty – laická porota 
1. Jarmila Mastíková 
2. Hana Štiková 
3. Iveta Voleská 

Pivo – odborná porota 
1. Letohradský Jelen 
2. Pivovar Faltus 
3. Pivovar Široký Důl 
 
Pivo – laická porota 
1. Pivovar Chotěboř 
2. Kutílkova palírna a pivovar 
3. Pivovar Široký Důl 
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36. PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ 

Polovina září v Přívratu již tradičně patří 
vinobraní. V pátek 16. září se návsi nesly 
první tóny od kapely Miagra, následovalo 
vystoupení Volantu a i přes nepřízeň 
počasí si nejvíce návštěvníků přišlo 
poslechnout brněnskou banjo-punkovou 
kapelu Poletíme?. Poté až do ranních hodin 
zahrál Fernet Šok. 

Sobotní program začal vystoupením 
skupiny Karolína, z country melodií jsme 
se za zvuků cimbálu se souborem 
Světlovan pocitově přenesli na Moravu, 

odpoledne završilo 
vystoupením Fleretů se 
Zuzanou Šulákovou. Dále 
vystoupily kapely Jamaron, 
Gate Crasher, Komunál a opět 
až do rána hrála kapela Plazma 
rock. 

Po oba dva dny byly pro 
příchozí připraveny přívratské 
bramboráky, grilovaná kuřata 
a různé druhy masa.  

 
 
 
 
 

Jak bývá na vinobraní zvykem, 
nechyběla odrůdová vína z vinařství 
Zborovský z Velkých Pavlovic. Na výběr 
bylo od tramínu červeného, hibernalu, 
přes rulandské modré či zweigeltrebe až 
po burčák.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
návštěvníkům, které neodradila zima ani 
déšť. A také všem, kteří se podíleli na 
přípravách a organizaci vinobraní. 
Zároveň velké díky patří všem 
sponzorům. 

za SDH Přívrat Milan Vaňous 
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S p o r t  

NOVÁ SEZÓNA 

Do nové sezóny jsme přihlásili ta samá družstva do stejných soutěží jako 
vloni - muži okresní přebor, dorost - meziokresní přebor 8+1 SY + UO 
a žáci okresní přebor 8+1 opět pod hlavičkou Česká Třebová B. Navíc 
mimo soutěž hraje turnaje i přípravka. 

Muži vstoupili do soutěže dobrými výkony, bohužel se sami leckdy 
připravili o nějaké body navíc, jako například remízou v Rybníku 3:3, 
když zápas byl rozehrán 0:3 pro nás. Po 7 kolech jsme na 7. příčce. 

7. (ze 14 družstev)  Řetová 6 3 2 1 13:10 11 
Kádr dorostenců zůstal prakticky nezměněn a tak si naši borci vedou nadmíru dobře - tabulku 

vedou, navíc letos v soutěži startuje více družstev - 13. 
1. (13)  Řetová 4 4 0 0 58:5 12 
Obdobná situace je i u žáků, kteří také tabulku vedou. 
1. (6)  Česká Třebová B 4 4 0 0 17:4 12 

OSLAVA 60. LET FOTBALU V ŘETOVÉ 

Fandové řetovské kopané, bývalí i současní hráči 
a funkcionáři sešli se v sobotu 6. srpna v Mandli na oslavě 
60. let založení fotbalového oddílu v Řetové. Zahájení bylo 
naplánováno na 14 hodinu a tak se také stalo. Již v tuto 
hodinu přicházející mohli ochutnat něco z kulinářských 
specialit, neboť pořadatelům jejich spokojenost návštěvníků 
natolik záleželo, že se kuchtilo již od samého rána. 

Po pečlivé rozcvičce nastoupili naši žáčci proti 
vrstevníkům FK Česká Třebová. Uplakané dopolední počasí 
se umoudřilo a tak klukům radost ze hry nic nekazilo. 
V zápase hraném v duchu přátelském naši zvítězili 7:3.  

A to již vysvitlo sluníčko a rozlilo pohodu mezi 
všechny přítomné. Následoval doprovodný 
program, ve kterém se představili cvičení psi. Že si 
s fotbalisty ve sportu ničím nezadají, nás 
přesvědčili řetovští hasiči soutěžním útokem ovšem 
ztíženým handicapem minimálně stupně 11° - 
vypitím točeného piva. Ve své show Jan Betlach 
bavil přítomné ekvilibristickými kousky s lasem 
a bičem. 

Při oslavách 50 let fotbalu v Řetové před deseti 
lety oddíl ocenil zasloužilé funkcionáře od doby 
založení oddílu. Při letošním 60. výročí oddíl 
pamatoval na především na trenéry, jejichž práce je 

nezbytná, časově náročná, a trenér klubu obětuje spoustu svého volného času. 

 
60 
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Letos tedy klub ocenil patnáct osob, které obdrželi sošku fotbalisty, almanach a klubovou 
šálu. Jmenovitě byli oceněni: Petr Bohunek in memoriam - 
bývalý hráč a předseda klubu, měl největší zásluhu na 
rekonstrukci areálu a chodu klubu, Stanislav Sedláček in 
memoriam - vedoucí mužstva, místopředseda klubu, 
podílel se na rekonstrukci hřiště a postupu družstva mužů 
do I. B třídy, Jiří Šimek - dlouholetý funkcionář, Pavel 
Štantejský - předseda klubu a sekretář oddílu, předseda 
DCK OFS a rozhodčí, Jindřich Burcal  - trenér dorostu 
2002-2005, Luboš Jiroušek - trenér mužů od 2011, 
Stanislav Kapoun - trenér mužů 2000-2003, Josef Pokorný 
- trenér mužů 2006-2001 a mládeže od 2016, Jaroslav 
Vaňous - trenér dorostu 2006-2011, Josef Zvalený - trenér 
mužů 2003-2006, Karel Brusenbauch - dlouholetý hráč 
a neúnavný hecíř, Jaroslava Vrabcová - dlouholetá obětavá 

dobrá duše v kiosku, Hana Šafářová - starostka a předsedkyně TJ s velkým pochopením pro 
klub, Vladimír Vejda - rozhodčí a fanda, který nechyběl v minulosti snad na žádném našem 
turnaji, Vladimír Kolář - funkcionář, trenér dorostu 2007-2015 a spolutvůrce almanachu. 
Současné trenéry ocenila starostka obce Hana Šafářová osobně malou pozorností. 

Pro fanoušky připravil oddíl dvě relikvie - pletenou šálu s motivem klubu a almanach „Řetová 
do toho“ mapující šedesátiletou historii klubu. Obojí se prodávalo hned u vchodu do areálu ve 
stánku s dobrovolným vstupným. Almanach vznikal od roku 2019 a sestavovali ho Miloslav 
Renčín a Vladimír Kolář. Realizován byl za finanční podpory obcí Řetové, Přívratu i Řetůvky. 
Na slavnosti knihu pokřtila legenda řetovské kopané Karel Pirkl nápojem fotbalistům obzvlášť 
blízkým - pivem. 

Krátce před 17 hodinou představila se v exhibičním utkání naše stará garda v derby se 
Sloupnicí. Zápas se z pochopitelných, především věkových, důvodů hrál zkráceně 2 x 35 minut, 
navíc se dvěma přestávkami - první poločasovou a druhou si vyžádal opožděný seskok 
ústeckých parašutistů, kteří z nebe přilétli pozdravit a povzbudit fotbalové veterány. V utkání 
mohl divák bok po boku v jedné sestavě vidět asi 
nejlepší naše borce uplynulých 20 let - brankáři Petr 
Habrman a Standa Dočkal, v obraně se střídali 
Ondra Eliáš, Mirek Špatenka, Jirka Gloser, Martin 
Kapoun, Standa Sedláček, záložníci Dušan Kvapil, 
Mirek Voleský, David Provazník, Jarda Vaňous, 
Petr Šafář, v útoku Michal Polák, Radek Müller 
a Kristian Berky, z lavičky povzbuzoval Roman 
Chudý. Naopak soupeři se někteří klíčoví hráči 
nakonec omluvili a tak jednoznačný výsledek 12:1 
spíše neodpovídá přátelské atmosféře panující na 
hřišti mezi soupeři, kteří se velmi dobře znají. 

Povedené odpoledne večer završila taneční zábava 
s bravurní skupinou Epicentrum z Jevíčka, 
a tancovalo se do rána. 

-vk- 
P.S.: Šálu i almanach je stále možné si zakoupit na domácím zápase (nebo po dohodě), pozor - 

zásoby se tenčí a Vánoce se blíží! 
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60. VÝROČÍ S TROCHOU NOSTALGIE 

„To, co bylo k vidění na dvou souběžných výstavách - jedna je věnována historii obce (byla 
v místní škole a přeměnila ji prakticky na muzeum), druhá sportovní a tělovýchovné činnosti - 
nemělo myslím rovnocennou konkurenci v celém okrese. 

V místní tělocvičně, která byla postavena během tři a půl roku (otevřena v roce 1979), na 
které bylo odpracováno 28 tisíc hodin zdarma a jejíž hodnota je 1 600 000 Kčs při nákladech 
pouze půl milionu korun, byla v sále velmi přehledně a s obdivuhodným vkusem instalována 
výstava obsahující dokumentační materiál z bohaté sportovní minulosti obce. Jen namátkou: 
historie vzniku sokolství od roku 1862, založení Sokola Přívrat-Velká Řetová 1919, Sokol 
v poválečném období, založení ledního hokeje 1949, oddílu kopané v roce 1962, Turistického 
oddílu 1970, odboru ZRTV - obnovení cvičení 1981, Spartakiáda 1985 atd. Významnou 
a nepřehlédnutelnou expozicí byl „koutek“ slavných řetovských 
sportovců - chodec Oldřich Stránský, mistr ČSSR 1965 a 1966 
na 50 km Praha-Poděbrady a mistr ČSSR 1961 na 50 km 
družstev, cyklista Petr Bucháček - člen reprezentačního 
družstva ČSSR na OH 1976…“ 

Tolik Eduard Prax v Ústeckých novinách č. 35 z 26. srpna 
1992. Jen dodejme, že 700. výročí první písemné zmínky o obci 
se slavilo 22. a 23. srpna a součástí měl být i fotbalový zápas 
bývalých hráčů. Připomínku určitě máte mnozí doma - TJ 
SOKOL tenkrát zajistila sady hrnečků, které tam byly v prodeji. 

Proč se o tom zmiňuji? Byla to poslední akce, které jsem se jako jednatel fotbalového oddílu 
účastnil. Pro ni jsem vytvořil asi 10 panelů (fotografie s popisy na kladívkovém papíru) od 
založení oddílu do tehdejší současnosti, k vidění tam byly na stolech pod sklem. Po výstavě 
jsem je měl doma, a pak jsem je dal na jinou akci pořádanou oddílem s tím, že to už nechci 
zpátky. Podle pamětníků to snad mělo skončit v tělocvičně na „kukani“ nad schodištěm do 
klubovny, kam měl přístup kdokoli, kdo měl klíč. Jak se píše v almanachu - fotografie zpočátku 

černobílé a většinou jen po jedné, co 
se časem ztratilo, je tak nenávratně 
pryč! 

Jen namátkou tam určitě byla 
konečná podoba kabin, která byla i v 
Jiskře Orlicka č. 51 z 14. 12. 1971. 
Pokud to nebyl „ničitel Conan“, třeba 
pozdě ale přece ulehčí svému 
svědomí! 

Miloslav Renčín 
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BECHEROVKA OPĚT V KRAJSKÉM PŘEBORU 

Po období sportovního zmaru, jenž v posledních dvou letech cvičence nelítostně sužoval, zdá 
se býti nová sezóna reálnou. FK Becherovka bude opět hrát krajský přebor futsalu. Los soutěže 
se v této době prozatím tvoří, začínat by se mělo o víkendu 19.-20. 11. Domácí turnaje v hale 
v České Třebová mají termíny 26. 11., 3. 12. a 8. 1., startovat by mělo 10 oddílů. Přejme si, aby 
se ta letošní sezóna v klidu dohrála. 

-vk- 

CYKLOVÝLET ČESKOMORAVSKÝM POMEZÍM 

Klasicky první víkend po začátku školního roku jsme vyrazili na obecní cyklo výlet se 
začátkem tentokrát v Zábřehu na Moravě.  Po příjezdu autobusu s vlekem do Řetové na mnohé, 
především ty co pomáhají s nakládáním kol, šly mrákoty. Vlek snad patřil k muzejním 
kouskům a bylo jasné, že 40 kol se bude 
nakládat do vleku těžko.  Díky vstřícnosti řidiče 
se kola umisťovala i do zavazadlového prostoru 
a nakonec kola byla i mezi sedadly a nikoho 
jsme nemuseli nechat doma. 

Z autobusu všichni kolaři vystoupili 
u vlakového nádraží v Zábřehu, vykládat už šlo 
podstatně lépe. Trasa byla naplánovaná 
s maximálním využitím cyklostezek, ale ani 
méně frekventovaným komunikacím se 
vyhnout nedalo. Kolem Moravské Sázavy, kde 
děti zlákalo dětské hřiště u rybníku Oborník, 
jsme vyrazili z města směr Lupěné. Zde začíná 
cyklostezka v tělese původní železniční tratě až do Hoštejna. Na úplném začátku ještě děti 
objevovaly kouzla parní lokomotivy a pak další zastávkou byl Konzum v Hoštejně. Někteří si 
ještě vyšlápli na hradiště v Hoštejně, kde byl v roce 1847 postaven obelisk jako památník 
dokončení železniční tratě z Prahy do Olomouce. Další zastávkou byla prodejna Konzum 
v Tatenicích a dětské hřiště u něj, které zase dalo odpočnout mírně otlačeným partiím od sedla 
kola. Kdo přijel včas, mohl koupit v prodejně i kávu. A pak byli kolaři nasměrováni do údolí 
Hraničního potoka, kde vedla trasa lesem přes 5 brodů potoka do Herbortic. Vzhledem 
k šikovnosti všech včetně dětí se snad nikomu nepodařilo v brodech zmáchat a především děti 
si brody přejížděly i několikrát. Z Herbortic nás čekal výšlap na Chudobu, ale ten už byl 
poslední. Následoval příkrý sjezd po zbrusu nové lesní cestě do Dolních Heřmanic, krásný 
sjezd do Albrechtic Sázavským údolím a poté do Lanškrouna.  

Zdatnější cyklisté na ranní doporučení vyrazili do Řetové po vlastní ose a necelá polovina 
účastníků využila služby cyklovleku. Pěší si prošli z Lázku trasu do Lanškrouna. Spolu s pěšími 
jsme do Řetové dojeli kolem půl šesté. Kdo měl sílu a chuť stihnul ještě i návštěvu Guláš 
festivalu v Přívratu. 

Závěrem děkuji všem, kdo pomohli s nakládáním kol. A obdiv patří dětem, které si výlet moc 
užily. Doufám, že se nám podaří zájezdy organizovat i dále, protože za ty roky se počty 
účastníků jen zvyšují a je vidět, že každý druh zájezdu už má své příznivce.  

Hana Šafářová 
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Z p r á v y  z  f a r n o s t i  
 
O letošní řetovské pouti 24. 7. jsme se sešli v 8 hod. na společné pouťové mši svaté, kterou 

sloužil o. Vladislav Brokeš (děkan farnosti Ústí nad Orlicí a administrátor farnosti Řetová, 
Dolní Libchavy, České Libchavy a Sopotnice). Nesla se ve znamení loučení, jelikož byl 
převelen od 1. 8. 2022 do farnosti Kutná Hora. Po společné mši sv. následovalo poděkování 
a přemístění na faru, kde jsme se mohli sejít na farní snídani a ještě se každý osobně 
s o. Vladislavem rozloučit. Děkujeme za jeho službu v naší farnosti, kterou vykonával od roku 
2021, kdy farnost byla přesunuta z pastoračního obvodu Česká Třebová do pastoračního 
obvodu Ústí nad Orlicí. Přejeme mu vše dobré v novém působišti.  

Přiví tání  nového kněze  

V neděli 18. 9. jsme přivítali na mši sv. v našem kostele o. Jana Pitřince, který je od 1. 8. 
naším novým knězem a administrátorem farnosti. Otec Jan pochází z Červeného Kostelce a po 
vysvěcení na kněze působil jako kaplan v Litomyšli a poslední dva roky se věnoval studiu 
v Římě. Jsme rádi, že jsme ho mohli mezi sebou přivítat, těšíme se na další spolupráci, jeho 
duchovní službu a vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání.  

Za farníky Jiří Kada 

VELKÉ OSOBNOSTI KŘESŤANSKÉ KULTURY 

Profesor  ThDr.  P hDr.  Josef  C ibul ka  

Ve čtvrtek 15. září tohoto roku se v Roškotově divadle uskutečnil 
slavnostní večer města Ústí nad Orlicí spojený s předáváním 
ocenění. Dvě z těchto ocenění se přímo týkala významného 
ústeckého rodáka prof. ThDr. PhDr. Josefa Cibulky. Proto jsme se 
v našem cyklu rozhodli blíže vám tuto osobnost představit. 

Josef Cibulka se narodil roku 1. července 1886 v Ústí nad Orlicí. 
Studoval nejprve na gymnáziu v Lanškrouně a studium ukončil 
v roce 1905 maturitní zkouškou v Litomyšli. Po maturitě se 
všestranně nadaný student rozhodl pro studium teologie, avšak 
nikoliv v blízkém Hradci Králové, nýbrž v Římě na Urbanově 
koleji. Už pomaturitní cesta do Rakouska a severní Itálie probudila v mladém muži silnější 
zájem o dějiny umění. Kromě bohatých kontaktů, které zde navázal, přispěl jeho pobyt na české 
koleji i k rozvoji jeho vynikajících jazykových schopností. Josef Cibulka byl vysvěcen na kněze 
v roce 1909 a svá římská studia zakončil získáním doktorátu teologie v roce 1910. 

Když se vrátil z Říma, získal Josef Cibulka místo vikaristy katedrálního chrámu sv. Ducha 
v Hradci Králové, zároveň však začal vyučovat církevní zpěv a dějiny církevní hudby na 
královehradeckém bohosloveckém učilišti a po roce byl přijat na místo vicerektora biskupského 
chlapeckého semináře Boromea v Hradci Králové. Mezi lety 1913 až 1918 zastával post 
sekretáře královehradeckého biskupa Josefa Doubravy. V akademickém roce 1916/1917 byl 
v rámci své dovolené z místa uvolněn, aby mohl studovat ve Vídni.  

Po svém návratu z Vídně se Cibulka intenzivně věnoval dějinám církevního umění. V roce 
1919 byl jmenován rozhodnutím prezidenta republiky mimořádným profesorem dějin 
církevního umění a křesťanské archeologie na nově zřizované bohoslovecké fakultě 
v Bratislavě, kde byl pověřen přípravou seminární knihovny a učebních pomůcek. Protože 
zprovoznění fakulty se neustále oddalovalo, mohl Cibulka podniknout v letech 1920–1921 
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studijní cesty do Vídně a Francie. Zpět na bratislavskou fakultu, která reálně začala fungovat až 
ve třicátých letech, se však už nevrátil a začal přednášet dějiny církevního umění a křesťanskou 
archeologii na Bohoslovecké fakultě UK v Praze — knihovna vybudovaná v Bratislavě se 
mohla přemístit do Prahy a stát se součástí ústavu přidruženého k bohoslovecké fakultě UK se 
sídlem v Klementinu. 

Okruh odborného zájmu Josefa Cibulky byl velmi široký. Zahrnoval v sobě raně křesťanské 
umění a archeologii, stejně jako dílo Vélazquese či Maxe Švabinského. Těžiště jeho bádání 
však bylo zakotveno v období středověku. Jeho pozornost byla poměrně rovnoměrně rozdělena 
mezi architekturu, malířství i umělecké řemeslo, stejně jako jednotlivá údobí středověku. Ve 
třicátých letech se intenzivně věnoval českým korunovačním klenotům a korunovačnímu řádu, 
pocházejícím z doby vlády Karla IV., zatímco po 2. světové válce jej převážně zaměstnávaly 
nové objevy velkomoravské architektury, obzvláště pak kostel sv. Jana v Modré u Velehradu. 

Dne 27. ledna 1939 byl Josef Cibulka výnosem ministerstva školství a národní osvěty pověřen 
vedením Státní sbírky starého umění (Národní galerie v Praze) a nahradil tak dlouholetého 
ředitele sbírky Vincence Kramáře. Již v červnu 1945 požádal Cibulka o uvolnění z funkce 
a o návrat na pozici vysokoškolského profesora, což se po přezkoumání jeho činnosti za 
2. světové války také stalo. 

Jeho opětovné působení na filozofické i bohoslovecké fakultě se sídlem semináře v Břehové 
ulici trvalo pouhých pět let. V roce 1950 byla bohoslovecká fakulta vyřazena ze svazku 
Univerzity Karlovy a na nově ustanovené Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě působil Josef 
Cibulka až do roku 1960. Poté na vlastní žádost ukončil pedagogické působení se záměrem plně 
se věnovat vědecké práci. 

Pedagogické působení Josefa Cibulky je ve vzpomínkách jeho žáků kapitolou nanejvýš 
významnou. Bez ohledu na to, jestli se výuka odehrávala ve třicátých letech či až v poválečném 
období, dokázal vytvořit v semináři křesťanské archeologie unikátní prostředí, vždy dbající na 
precizní studium pramenů i podloženou argumentaci vlastních tvrzení. Ve třicátých letech se 
ujal vyučování prosemináře, ale i specializovaných seminářů a přednášek, v jejichž výuce 
pokračoval i po 2. světové válce. Ve vzpomínkách svých žáků zůstává dodnes Josef Cibulka 
milovaným učitelem, téměř otcovského typu, který dokázal rozpoznat talent a schopnosti 
studentů a nepozorovaně je rozvíjet. 

Pan profesor Josef Cibulka zemřel 2. dubna 1968.  Rodiště Ústí nad Orlicí mu vděčí za 
mnohé. Mimo jiné i za prosazení na svou dobu velice moderní budovy divadla architekta 
Kamila Roškota. Na již zmíněném slavnostním večeru v této budově bylo jistě plným právem 
uděleno panu profesorovi in memoriam Čestné občanství města Ústí nad Orlicí. Za opravu 
náhrobku rodiny Cibulkovy: obnovení odcizeného bronzového reliéfu autora Quida Kociana na 
místním hřbitově získali ocenění Počin roku pan Josef Havel, ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D., 
Jan Křístek, a Ing. Ludvík Mátl. 

Měli bychom si vážit tohoto našeho vynikajícího rodáka a neměli bychom zapomínat na jeho 
památku. 

Vaši kněží P. Jan Pitřinec, P. Vít Horák a P. Jindřich Plšek 
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM SDH ŘETOVÉ 

Slunečné letní dny utekly jako voda. Prázdniny jsou vždy spojeny s pořádáním mnoha 
kulturních i sportovních akcí a s tím spojeným stavěním party stanů. Toto léto jsme měli 
opravdu napilno. Stany jsme stavěli, bourali, převáželi opravdu snad každý týden. Jsme ale 
sehraný tým, takže tato práce nám nejen rychle utekla, ale také nás bavila.  
Červenec je každý rok ve znamení příprav, pořádání i úklidu pouťových oslav. Letošní rok 

nám počasí opravdu velmi přálo a myslím, že pouťové oslavy se vydařily. Kromě klasického 
občerstvení z udírny, párků v rohlíku apod., jsme letos poprvé rožnili maso na ohni. A jelikož 
se vše snědlo, věříme, že to byla dobrá volba. Děkujeme všem návštěvníkům za účast 
a doufáme, že se ve stejně hojném počtu uvidíme i příští rok.   

Po pouti jsme opět několikrát stavěli stany a pomalu se chystáme na pomoc s přípravami 
řetovské zabíjačky – opět v podobě příprav party stanů a podia.  

Jak je zmíněno v úvodu článku, léto pomalu končí a přichází podzim a s ním nevlídné, 
sychravé počasí. Pomalu přestanou venkovní akce. Naše práce ale zdaleka ne. Budeme se 
chystat na Výroční valnou hromadu a třeba připravovat ples. Takže doufáme, že se opět na 
nějaké akci uvidíme.  

No a malé zamyšlení na závěr. Blíží se topná sezóna a tak na závěr snad jen malá zmínka 
o bezpečném a ekologickém topení. I když letos to asi nebude žádná legrace s ohledem na ceny 
energií, dřeva i uhlí, ale přesto do kotle by mělo přijít pouze to na co je vyroben. A my přeci 
nechceme brzy po ránu nebo večer cítit spálené plasty místo svěžího vzduchu. A hlavně si 
musíme uvědomit, že tím, že pálíme to, co do kotlů nepatří, neškodíme jen životnímu prostředí, 
ale především sami sobě.  
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Přívrat 

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

občerstvení, posezení s písničkou 

 15. října So Podzimní koncert Velkého swingového orchestru 
sál U Coufalů od 19 h 

 5. listopadu So Krajinou příběhů - Rosťa Bartoň - sál U Coufalů od 18 h 
beseda s promítáním fotografií Orlických hor 

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

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

 3. prosince So Adventní koncert - Jiří Erlebach - housle, panova flétna, 
sál U Coufalů od 18 h 

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

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

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

30. prosince Pá Předsilvestrovská zábava od 20 h v sále U Coufalů 

Řetová 

 8. října So Historické varhany varhanní recitál v kostele sv. Máří 
Magdaleny v Řetové v rámci mezinárodního varhanního 
festivalu 2022 Zdeňka Pololáníka 

15. listopadu Út Den otevřených dveří v základní i mateřské škole 

25. listopadu Pá Rozsvěcení vánoční výzdoby v obci 

26. listopadu So Mikulášská nadílka v kinosále 

25. prosince Ne Vánoční turnaj ve stolním tenise v tělocvičně 

26. prosince Po Vánoční turnaj v nohejbale v tělocvičně 

Řetůvka 

26. listopadu So Turnaj v líném tenise smíšených dvojic 
večer od 20hod zábava –  hrají FernetŠok 

 3. prosince So Mikulášská besídka pro děti 
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 se v Řetové Tereze Volné a Jakubu Klimešovi narodil syn 
Vilém. V Přívratu se Monice Venclové a Jaroslavu Pechrovi narodil syn Damien a Barboře 
a Milanovi Vaňousovým se narodila dcera Antonie. V Řetůvce se Martině a Jiřímu Novotným 
narodila dcera Nina. 

SVATBY 

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 si své ano řekli Lucie Langrová a Patrik Sršeň z Řetůvky, 
Kateřina Pohorská z Ústí nad Orlicí a Pavel Šimek z Řetůvky, Marie Hnyková z Řetůvky 
a Martin Klekar z Českých Libchav. 

Blahopřejeme 

VÝROČÍ 

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

65 let pan Lubomír Šafář z Řetové 
 paní Ivona Kršková z Řetové 
 pan Jan Sazima z Řetové 
 
70 let paní Jiřina Burcalová z Přívratu 
 paní Blažena Vavřínová z Řetové 
 paní Marie Kovářová z Řetové 
 paní Věra Tvrdíková z Řetůvky 
 pan Vojtěch Kodytek z Řetůvky 
 pan Vlastimil Vavřín z Řetůvky 
 pan Jan Hanuš z Řetůvky 
 
75 let pan Miloš Reichl z Řetůvky 
 pan Jaromír Sirotek z Řetové 
 pan Josef Novotný z Řetové 

80 let paní Jaroslava Pávková z Řetové 
 
81 let paní Věra Michelsohnová z Řetové 
 paní Marie Pirklová z Řetové 
 pan Josef Volf z Řetové 
 
82 let pan Miroslav Sokol z Řetové 
 
84 let pan Jiří Štaud z Řetové 
 
86 let pan Radomír Štantejský z Řetůvky 
 
87 let paní Miluše Lochmanová z Přívratu 
 
90 let pan Jaroslav Kopecký z Řetové 
 

Přejeme mnoho zdraví do dalších let! 

ÚMRTÍ 

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 nás navždy opustili pan Miroslav Ryšavý z Řetůvky a paní Věra 
Kovářová ze Řetové. 

Čest jejich památce! 
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Kontakt: bsl@seznam.cz. Vychází čtvrtletně a zdarma. Uzávěrka tohoto čísla 28. 9. 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. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osl avy  60 l et  fotbal u  v  Ř etové  

sobota 6. 8. 2022 
 

Ze žákovkého zápasu. ► 
 

▼ Útok řetovských hasičů. 

▲ Bývalý předseda klubu 
Pavel Štantejský přebírá ocenění. 

 

◄ Legenda řetovské kopané 
Karel Pirkl křtí almanach. 
 

Společná fotografie řetovských 
a sloupenských veteránů. ▼ 


