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Šťastný a veselý rok 2023 
Vám přeje redakční rada Zpravodaje. 
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Vážení obyvatelé, 
chtěla bych jménem svým i jménem zastupitelů obce popřát všem obyvatelům celého údolí 

hodně zdraví, klidu a spokojenosti. Všem nám přeji dobré sousedské vztahy založené na 
porozumění, respektu a vstřícnosti.  

Když něco končí, tak zase něco dalšího začíná. Nyní končí nejenom rok 2022, ale i celé 
období mého starostování. Chtěla bych poděkovat všem zastupitelům a spolupracovníkům, 
kteří se za ty roky podíleli na vedení obce a částečně i jejich zásluhou se podařilo naší 
Řetovou zkrášlit a troufám si napsat, že z ní udělat obec s dobrými podmínkami k životu. 
Věřím, že můj nástupce bude dál pokračovat v nastaveném tempu a bude se mu dařit 
realizovat další rozvoj obce. Přeji mu k tomu hodně zdraví, elánu, dobrých nápadů 
a spokojených a chápajících občanů. 

Hana Šafářová, odstupující starostka Řetové 
 
Vážení spoluobčané, přátelé, 

přeji Vám i Vašim blízkým, jménem obecního zastupitelstva i jménem svým, klidné prožití 
Adventu, Vánočních svátků a v neposlední řadě i šťastný nový rok plný zdraví, úspěchů 
a splněných přání. 
Chtěl bych touto cestou zároveň poděkovat končícím zastupitelům, kteří svědomitě ve svém 

volném čase pracovali pro obec a popřát i nově zvolenému zastupitelstvu mnoho úspěchů 
v nadcházejícím čtyřletém volebním období. 
Všem Vám, kteří jste se podíleli na kulturním a společenském životě v naší obci a pomáhali 

jej organizovat a zajišťovat, bych rád touto cestou, jménem vedení obce, vyjádřil naše díky. 
Pevně věřím, že v tomto úsilí společně vytrváme i v roce nadcházejícím. 
Přeji naší obci, aby pro ni byl rok 2023 přinejmenším stejně tak úspěšný jako rok uplynulý. 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok Vám přeje 
       Jan Stránský, starosta obce Přívrat 

 
Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem všech zastupitelů obce Řetůvky popřál klidné 
prožití adventního času. Vánoce bez spěchu a shonu, prožité v přítomnosti svých nejbližších. 
Přeji Vám včasné zastavení, vydechnutí a zklidnění. Přeji Vám nejen „šťastné a veselé“ 
a „bohatého Ježíška“, ale i pevné zdraví, osobní spokojenost a plnění Vašich snů! Věřím, že 
se nám i v roce 2023 bude společně v Řetůvce dobře žít a dařit. 

Krásné Vánoce a úspěšný nový rok! 
Jindřich Sršeň, starosta obce Řetůvky 

 

SHRNUTÍ ROKU 2022 V ŘETOVÉ. 

Tento rok měl být maličko klidnější než hektické koronavirové roky, kdy obec intenzivně 
stavěla. Klid na jaře ale skončil s válkou na Ukrajině. To jsme se rozhodli se zaměstnanci 
znovu zprovoznit starou mateřskou školku pro pobyt ukrajinských rodin. Za pomoci 
Řetováků a konané sbírky jsme vybavili bývalé 3 třídy pro 3 ukrajinské rodiny, které zde 
našli azyl. Moc děkujeme všem, kteří nám darovali vše potřebné k životu včetně nábytku, 
oblečení, vybavení kuchyně věcmi i jídlem. Měli jsme štěstí a jsou to bezproblémové rodiny, 
maminky se začlenily a pracují a děti navštěvují naši základní a i mateřskou školku. 
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Byl to první celý rok provozu našeho opraveného obecního úřadu a mateřské školky. Rok 
kdy se v nových prostorách na obecním úřadu rozběhl provoz knihovny a mateřská školka se 
zabydlovala. Podařilo se dovybavit hřiště naší základní a mateřské školy po opuštění 
staveniště stavební firmou a tak po prázdninách už děti mají kde trávit přestávky a děti 
z mateřské školky i základní školy si mou hrát na nových prvcích. Veškeré zemní práce 
prováděli zaměstnanci obce. Na jaře začala oprava komunikace firmou Skanska a.s., ale 
o tom je jiný článek.  

Na podzim jsme operativně řešili obsazování částečně obecního domu u horní zastávky 
bezdomovci a tak nastal velký úklid, aby zde nebyly podmínky vhodné k životu. V listopadu 
se mi podařilo spojit s majitelem 2/7 nemovitosti a na dobré cestě je jejich odkup, po kterém 
už obec nebude vlastnit jen 1/7 nemovitosti. Tu bude nutné koupit pravděpodobně 
v elektronické dražbě. Až se podaří i tu získat, plánuje obec zajistit demolici domu 
a projekčně připravit výstavbu zálivu pro autobusy, čímž by došlo k odstranění opravdu 
nebezpečného místa, kde se stalo i více dopravních nehod. 

Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům obce za obětavou práci a pomoc při organizování 
akcí. Všem dobrovolníkům, kteří obsluhují na akcích a bez kterých by se obec neobešla. 
Speciální dík patří všem ze Sokola v Řetové, kteří tráví svůj volný čas s dětmi v oddílech 
fotbalu a stolního tenisu. Mnozí se podílí na organizaci řetovského malého „fotbalového 
divadla“ a tím umožní setkávání všech fanoušků na hřišti v Mandli. O to je náš život v obci 
bohatší. I díky jejich brigádnickým hodinám na hřišti je stále areál vylepšován. Opravdu si 
Vaší práce moc vážím.  

A co máme v plánu na rok budoucí? Projekčně připravit stavbu 40 m chodníku naproti 
obecnímu úřadu, aby bylo snadnější přecházení v prostoru náměstíčka. Zastupitelstvo by rádo 
realizovalo naprojektovanou úpravu před Konzumem včetně nového parkoviště s podélným 
stáním a s novým schodištěm, a jestli se podaří získat stavební povolení na chodník, tak ho 
současně i postavit. Prací nového starosty bude i příprava dalších investičních akcí.  

Hana Šafářová 
 

PLÁN SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2023 V ŘETOVÉ 

DRUH ODPADU Svozový den Týdny 

Komunální PONDĚLÍ 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, 
30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 

Plast a tetrapack ČTVRTEK 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52 

Papír PONDĚLÍ 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50 

Sklo bílé i barevné PÁTEK 5,13,21,29,37,45 

Nebezpečný odpad 30. 5 a 4. 10. 22,40 

 

* Odpady v roce 2023 v Přívratu - viz článek z Výroční schůze dále 
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VÝROČNÍ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍVRAT 

Na veřejné schůzi konané 26. listopadu v zaplněném sále U Coufalů starosta obce Jan 
Stránský zhodnotil uplynulý rok. Z prezentace vybíráme ta důležitá témata.  

Odpadové  hospodář ství  

Udržitelnost odpadového 
hospodářství stává se tématem velmi 
palčivým a ve své podstatě 
pravděpodobně neřešitelným. Stát 
svými zákony stanovil pro 
skládkování směsného odpadu jakési 
dvojí ceny. Vejde-li se obec 
v přepočtu na hlavu ročně do 
tabulkového limitu počtu kilogramů 
směsného odpadu, platí základní 
sazba. Vše nad tento limit platí obec 
s výraznou přirážkou. Přirážka je 
dvojnásobná a v čase se zvyšuje. 
Nutno zmínit, že stanovený 
hmotnostní roční limit směsného odpadu na jednoho obyvatele bude každým rokem nižší 
a nižší - viz tabulka. V současné době tento limit obec Přívrat vyčerpá přibližně v červenci až 
srpnu. Aby obec zatím nemusela roční poplatky za svoz odpadu zvyšovat, muselo se přikročit 
k nepopulárním opatřením - omezení taktu svozu na 1 x za 14 dní a omezení přístupu do 
sběrného dvora pro nerezidenty. Právě vysoký poměr nerezidentů k rezidentům je majoritní 
příčinou výše popsané situace. V posledních letech se přívratští v třídění odpadu stále 
zlepšují, přesto apelujeme -i nadále třiďme odpad, nechť nám zbude toho směsného co 
nejméně. Zároveň vybízíme k udržování pořádku ve sběrném místě, děkujeme za pochopení. 

Poplatky za popelnice zůstávají na 480,- Kč/osoba (děti do 15 let 240,-, chataři 480,- za 
objekt!!!), splatné jsou do konce března 2023. Svoz popelnic je každé LICHÉ pondělí. Obě 
záhumení se sváží, pokud nejsou pod sněhem. 

Investic e  

V roce 2022 proběhla řada rekonstrukcí - povrchu místní komunikace, autobusové zastávky, 
střechy hasičské zbrojnice. Investovalo se do provozního vybavení statku. V rámci podpory 
prodejny a hospody se postavilo zakryté sezení před hospodou a instalovaly se dobíječky na 
elektrokola. Do budoucna se plánuje rekonstrukce budovy úřadu s bytovými jednotkami 
a okolím, rekonstrukce mostku u louže, rekonstrukce čp. 39 a rekonstrukce zbývajících 
komunikací v obci. 

Kultur a  a společ enské akc e  

Termínovka na rok 2023 obsahuje 34 akcí. I nadále budou podporovány spolky v pořádání 
letního kina pro udržení kvality filmů. Pro venkovní akce byla pořízena další maringotka. 

Různé  

Proběhla rekonstrukce silnice na Kohout. - Probíhá obnova smluv nájmu hřbitovních míst. 
Bojujeme o udržení ranního autobusového spoje do Ústí nad Orlicí.  
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OPRAVA ZÁHUMENÍ CESTY OD SV . JÁNA V ŘETOVÉ 

Po několikaleté přípravě se obec v letošním roce zaměřila na zásadní opravu komunikace od 
sv. Jána na dolní konec. Projekt zpracovala firma M projekt CZ s.r.o. z Ústí nad Orlicí 
a projektant Ing. Miloš Popelář se ujal stavby i jako autorský a stavební dozor v jedné osobě. 
Vzhledem ke složitosti terénu bylo nutné stavět i opěrné zdi z gabionu, jejichž konečná výška 
se průběžně řešila v průběhu stavby a vybudovat dešťovou kanalizaci pro odvod vod z cesty. 
Po dobu stavby byly okolní nemovitosti po většinu času neobsluhovatelné osobními auty. 
Realizační firma byla Skanska a.s. a úlohu měla opravdu těžkou, po celou dobu stavby 
všechna auta byla díky terénu nucena 50% cesty vždy couvat.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat obyvatelům okolních domů přiléhajících k cestě za 
trpělivost při stavbě. Snažili jsme se řešit problémy průběžně, což se ve většině případů 
podařilo. Poslední nedodělek zadláždění napojení cesty na dům č. p. 301 se podařilo dodělat. 
Názory na vjezd k domu stále majitelé měnili a tak nebylo možné napojení postavit. Nyní už 
schází pouze od geodetické firmy vypracování geometrického plánu a po jeho dodání bude 
možné vystavit kolaudační souhlas a tím bude cesta oficiálně schopná provozu. Cesta je 
postavena jako jednosměrná od sv. Jána na dolní konec. Pevně věřím, že byť je cesta rovná 
a širší než byla, tak řidiči budou dodržovat maximální povolenou rychlost 30 km v hodině, 
protože míst na vyhnutí se chodcům nebo dětem není mnoho. Vždyť převážná většina aut 
jsou lidé bydlící v blízkosti cesty. Tímto všem ohleduplným řidičům děkuji za pochopení. 
Moc mě těší, že díky stavbě cesty se majitelé sousedních domů rozhodli upravit i okolí svých 
domů a tak zase bude radost jít na procházku tímto směrem.  

A kolik že obec zaplatila pouze za stavbu cesty? Původní rozpočet z výběrového řízení byl 
10 284 227 Kč a díky svědomité práci stavebního dozoru se podařilo snížit na 9 815 690,- Kč, 
z nichž je dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 2 875 917,- Kč. Tuto dotaci již obec 
obdržela v prosinci. Jak nasvědčuje saldo naší obce, bude valná část úvěru nebo dokonce celý 
úvěr po obdržení dotace splacen. Máme tedy dobrou startovní pozici k tvorbě rozpočtu na 
příští rok.  

Ještě bych chtěla poděkovat ZD Sloupnice za umožnění deponie pod Buršákem pro stavbu 
naší cesty. Obec nemá zpevněné pozemky, které by bylo možné firmě poskytnout. Prostor 
firma Skanska využila i pro stavbu mostu v Řetůvce.     Hana Šafářová 

TŘÍDĚNÝ ODPAD V ŘETŮVCE 

Milí p řátelé i nepřátelé třídění odpadu, 
stále častěji řešíme otázku ODPADU. Namátkovou kontrolou zjišťujeme, že někteří občané 

nepochopili princip třídění. V popelnicích a kontejnerech na směsný odpad nacházíme plasty, 
papír, plechovky, shrabky, stavební odpad... Tak tomu už skutečně nerozumím! Lenost 
a lhostejnost ke třídění dopadá na všechny občany, včetně dětí. A bohužel také na ty, kdo 
odpadky poctivě vytřídí. 

Vím, že plastů přibývá a ne vždy se jim lze vyhnout. Mrzí mě, že ke třídění se mnozí staví 
jako k nařízení, které zásadně nedodržujeme. Ale milí spoluobčané, jsou to především naše 
odpadky a naše finance. 

Proto hledejme cesty, jak si nejlépe s odpadovým hospodářstvím poradit. Zkusme se 
plastům vyhýbat už na začátku (např.: igelitové sáčky používat opakovaně nebo je vyměnit za 
plátěné…), využít bezobalového obchodu či lokální produkce potravin. Snažme se věc dříve 
opravit, než ji vyhodíme a koupíme novou. PET obal sešlápněme, kelímky od jogurtů nebo 
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krabičky od obědů je dobré štosovat do sebe. Krabici z kartónu rozřežeme a poskládáme, aby 
se neválela po zemi (třeba i s naší adresou). Děti můžeme učit třídit pro zábavu, odměnit je. 
Hrou si procvičí barvy i jednotlivé materiály. Venku lze jednoduše pozorovat přirozený 
koloběh rozpadu a opětovné využití bioodpadu. Úklidem svého okolí se můžeme připojit 
k celostátní akci Ukliďme Česko. 

Stále je to otázka odpovědnosti vůči našemu okolí i celé společnosti. Může se také stát, že 
svozová parta od společnosti EKOLA nevytříděnou popelnici nevyveze a označí štítkem. 
Potom opravdu budeme nuceni odpadky roztřídit. 

Proto bych chtěla poděkovat Vám, kteří poctivě třídíte a popřát hodně zdaru Vám, kteří jste 
teprve na začátku a chcete změnit své stereotypy.   Eva Novotná, místostarostka 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V PŘÍVRATU 

V neděli 4. prosince 2022 ve 
slavnostně vyzdobeném sále hospody 
U Coufalů letos již potřetí zazněla 
úvodní píseň „Říkej mi táto“, která 
rozněžněla nejedny oči přítomných. Byla 
opět tu ta výjimečná chvíle vítání nových 
občánků v obci Přívrat. Tentokrát 
princezně Antonii Vaňousové dělali 
garde tři princové Ondřej Čuhel, Damien 
Pechr a Zdeněk Roubal. 

Pan starosta vyjádřil upřímnou radost 
nad tím, jak se přívratské stromy pěkně rozrůstají o další ratolesti a naději, že se v tomto 
složení s mladými rodiči rozhodně nevidíme naposledy. Bylo to jako pokaždé velmi milé 
setkání několika generací, které doprovázel dětský smích. I my si přejeme, ať v nás napořád 
zůstává, vždyť dětský smích každý zadarmo dostává a dává smysl našemu životu. 

Hana Vaňousová, kronikářka 

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2022 SDH PŘÍVRAT 

Vážení členové, příznivci a přátelé SDH Přívrat, 
letošní rok se nám chýlí ke konci, proto mi dovolte, abych v následujících řádcích zhodnotil 

jeho průběh. Na začátku roku jsme se z důvodu vládních nařízení ještě potkávat nesměli, ne 
tedy tak, jak je v Přívratu zvykem. Jako jediná akce, a to jen v omezeném počtu, se konala 
Výroční valná hromada, kde proběhly volby, a došlo ke změně vedení sboru. 

V březnu se však situace změnila a mohli jsme uspořádat Vzpomínku na Michala Tučného, 
čímž sál začal opět ožívat. Další kulturní akce proběhly tradičně, jako v předchozích letech. 
Novinkou, dle mého názoru velmi vydařenou, byl Přívrat Cup, soutěž v požárním útoku, kde 
se družstva skládala z lidí, kteří přišli akci navštívit.  

Rád bych poděkoval celému výboru, členům a příznivcům sboru za odvedenou práci. 
Zároveň velký dík patří našim sponzorům za jejich podporu.  

Na závěr Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně 
štěstí a mnoho splněných přání. Zároveň Vás srdečně zvu na Předsilvestrovskou zábavu, která 
se koná 30. 12. 2022 v sále Hostince U Coufalů.  

Milan Vaňous, starosta SDH Přívrat  
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Z á k l a d n í  š k o l a  

AKTUALITY ZE ŠKOLKY  

Vážení a milí čtenáři, blíží se nám konec roku a my 
z MŠ Řetové jsme již stihli spoustu akcí. 

V říjnu jsme na zahradě MŠ a ZŠ pořádali zahradní 
slavnost, kdy jsme společně s rodiči a dětmi vytvořili 
ovocnou zahrádku a plnili úkoly po celé zahradě. Tímto 
bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se této 
akce zúčastnili, zejména čtyřem tatínkům, kteří pomohli 
při sázení keřů a jabloně. 

Dále jsme k nám 
pozvali záchrannou 
stanici Pasíčka. Paní, 
která k nám přijela, 
nám sdělila spoustu 
zajímavých informací a jako bonus s sebou vzala jednoho 
ježečka, kterého si děti mohly pohladit, a byl to pro ně velmi 
krásný zážitek. Také jsme letos oslavili 60 let od založení 
MŠ, na Dni otevřených dveří vystavili fotografie s popisky 
z naší kroniky a všichni si tak mohli hezky zavzpomínat. 
Zúčastnili jsme se i kulturních akcí, jeli jsme autobusem do 
České Třebové do divadla a také jsme prodávali výrobky 
(vyrobené v MŠ s dětmi) na vánočním jarmarku v Přívratu, 
abychom u dětí rozvíjeli finanční gramotnost aneb „Bez 

práce nejsou koláče.“ Za výdělek si děti mohly vybrat didaktické pomůcky a hračky, které se 
do školky pořídí. Další krásnou akcí, které 
jsme se zúčastnili společně se ZŠ, bylo 
zdobení a rozsvícení vánočního stromu 
v Řetové na náměstíčku, kdy si děti 
dopoledne ozdobily strom svými výrobky 
a odpoledne přednesly svá vystoupení během 
slavnostního rozsvěcení vánoční výzdoby. 
V adventní čas nás přišel navštívit i Mikuláš 
s čertem a andílkem z místní základní školy – 
žákyně 5. ročníku. Pekli jsme cukroví 
a připravovali se na vánoční besídku pro 
rodiče v místním kinosále. 

I v následujícím období na nás čeká mnoho 
společných akcí, na které se už nyní moc těšíme. 
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AKTUALITY ZE ŠKOLY  

• Na začátku školního roku jsme využili hezkého počasí a vydali se na tradiční pochod do 
Sloupnice. 

• Společně s dětmi z mateřské školy jsme shlédli vystoupení kouzelníka. 

• V rámci projektového dne jsme se vydali do hasičské stanice Integrovaného záchranného 
systému v Ústí nad Orlicí, kde nám hasiči a záchranáři pověděli o své práci, ukázali 
techniku (děti si na vlastní kůži vyzkoušely i pohled ze zvedací plošiny) a také jsme byli 
svědky simulovaného poplachu – požáru školy v Řetové. 

• Starší žáci byli pozvání do ZŠ Sloupnice, kde měli možnost si vyzkoušet netradiční týmové 
učení. Mladší žáci se zatím věnovali v rámci projektového dne dopravní výchově. 

• Žáci 3. ročníku byli testování Českou školní inspekcí v oblasti tělesné zdatnosti. V rámci 
tohoto testování museli plnit 4 disciplíny – skok do dálky z místa, člunkový běh, 
vytrvalostní intervalový běh a sedy-lehy. 

• Prvňáčci a třeťáčci vydali na pozvání paní knihovnice do místní knihovny. Obě skupiny 
měly připravený zajímavý program: 1. ročník měl za úkol podle ukázek filmových 
pohádek a seriálů hledat správnou knihu, která byla předlohou k dané filmové ukázce. Děti 
z 3. třídy pak hledaly poklad na tajném ostrově. Během čtení rozhodovacího příběhu je 
čekaly nebezpečné situace, které ale zvládli všichni společně vyřešit. Oba programy byly 
moc hezké a zajímavé - nejen pro děti. 

• Otevřeli jsme školu i školku pro veřejnost – v rámci Dne otevřených dveří k nám zavítali 
obyvatelé Řetové i okolních vesnic, dávní i nedávní absolventi naší školy a také budoucí 
žáčci s rodiči. 

• Pro žáky začal plavecký výcvik – čeká nás 10 lekcí v bazénu v Ústí nad Orlicí. 

• Před adventním časem žáci vyrobili ozdoby, kterými pak společně s dětmi ze školky 
ozdobili strom na návsi. Připravili jsme také krátké vystoupení k příležitosti slavnostního 
rozsvěcení vánoční výzdoby Řetové. 

• Na Mikuláše čekal děti ve škole Pekelný souboj – hravé soutěžení v tělocvičně. Tradičními 
akcemi budou vánoční dětské dílničky, zdobení stromu pro zvířátka, třídní vánoční 
besídky. 

• Připravujeme ve škole program pro předškoláčky, v rámci kterého se hravou formou 
seznámí se školním prostředím i zaměstnanci školy. 
 

               PF 2023 
          Vážení čtenáři, přejeme všem klidné vánoční svátky 
     a do nového roku 2023 hlavně hodně zdraví, optimismu a štěstí. 
                              Kolektiv Základní školy a Mateřské školy Řetová 
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Podzi m  nejen na  pol i  

Po úspěšných žních jsme se těšili na podobné tempo podzimních prací. Téměř celé září však 
propršelo, spadlo kolem 130 mm srážek, a tak jsme o náskok vytvořený rychlou sklizní přišli, 
a naopak jsme měli problémy dodržet agrotechnické lhůty. 

Sklizeň siláží jsme sice zahájili 6. září, ale právě s ohledem na průběh počasí a pomalejší 
dozrávání jsme siláže dokončili až 15. října. Sklidili jsme po přepočtu 18 723 tun na spodní 
hranici požadované sušiny, tedy zhruba o 2 % více, než jsme plánovali. 

Třetí sečí senáží jsme sklidili 3 132 tun, s dokončením čtvrté seče jsme se dostali téměř na 
plánované množství objemových krmiv. Žlaby tedy máme plné, teď je na našich kravkách, 
aby nám vyhodnotily, v jaké kvalitě jsme jim potravu připravili. 

Sklizeň brambor probíhala po letech pouze v naší režii novým sklízečem ROPA Keiler od 
25. srpna do 7. října. Kvalita brambor je zatím výborná nejen díky lepší práci nového 
sklízeče, ale i tomu, že jsme včas dokázali ošetřit porosty proti plísni a zavčas desikovali. 
Brambory jsme naskladnili do obou boxů, ten klimatizovaný by měl být zárukou udržení 
kvality brambor až do další sklizně. Vyskladnění probíhá na nové třídící lince s paletizérem 
s výrazně nižší potřebou lidské práce. 

Za sebou také máme sklizeň a odvoz cukrové řepy z prvních 35 hektarů. Výnosem 
i cukernatostí zatím vypadají výsledky slibně. Další kolo sklizně by mělo nastat začátkem 
prosince s odvozem řepy až po novém roce. Setí ozimů probíhalo vzhledem k podmínkám od 
7. září do 13. října. 

V současné době probíhá hnojení hnojem a dokončujeme aplikaci kejdy, abychom měli 
připraveny jímky na zimu. Ve skluzu je orba a zimní zpracování půdy. Instalujeme stanoviště 
pro dravce - berličky, připravujeme tradiční ořez krajů lesa. Provedli jsme úklid skládek na 
Šuráňkově kopci a dokončili komunikaci v Řetové, poskytli jsme součinnost u výsadby dvou 
alejí a získali povolení na protierozní opatření v Němčicích. 

Podmínky strategického plánu, podle kterého se bude zemědělství řídit v dalším období, se 
nás prakticky se dotýká již nyní. Už na podzim jsme vynechali na některých pozemcích 
ochranné pásy a pokračovat budeme na jaře, zejména u kukuřice. Vše bude po novém roce 
výrazně komplikovanější a náročnější nejen na všechny evidence, ale i na provedení 
a přesnost přímo v terénu. Bohužel ještě stále neznáme všechny detaily, nejsme tedy ani 
schopni domyslet všechny následky souběhů různých kombinací. 

Nejvíce se nás dotknou tři nové povinné standardy: podíl tzv. neprodukčních ploch u nás 
bude představovat 75 hektarů orné půdy, na kterých mohou být pouze krajinné prvky, úhory 
nebo ochranné pásy. Maximální výměra jedné plodiny na erozně neohrožených a mírně 
ohrožených půdách zůstává na 30 hektarech, ale na silně ohrožených půdách bude moci být 
maximálně na 10 hektarech. Proti v podstatě absolutnímu zákazu zimní orby budeme moci 
orat alespoň 20 % výměry, zákaz opakovaného pěstování jedné plodiny byl snížen ze 100 % 
na 40 % výměry. Mezi další povinnosti bude patřit bilance organické hmoty, bilance dusíku, 
ochranné pásy s různou šířkou a různým osivem nebo způsobem udržování a termínem 
sklizně. V kombinaci s dalšími opatřeními to vypadá, že v ČR zřejmě budeme mít nejpřísnější 
zemědělskou legislativu v Evropě a tím i na celém světě. 
  



ZPRAVODAJ   4  /  2022 

- 10 - 
 

Náš tým  v Lysé  nad L abem  

Dne 7. října proběhl národní šampionát holštýnského plemene v Lysé nad Labem. V rámci 
výstavy, ještě den před jejím zahájením 6. října, proběhla soutěž dětí ve vodění telat. Naši 
jalovičku Fatimu předváděla dcera Anety Gajdošíkové Ema a byla to pro ni již druhá 
zkušenost. Právě výstavnictví je jedna z možností, jak další generaci přitáhnout k zemědělství 
a chovu skotu. 

V soutěži již velkých jalovic a krav jsme měli čtyři zástupce. Jako první soutěžila Red 
jalovice Triss vedená Danielou Jůvovou, ze 17 jalovic skončila osmá. Další kategorií byly 
prvotelky. Do finálového kola postoupila Whitney, bohužel ve finále začala lehce vylehčovat 
levou nohu a to ji stálo medailové umístění. Imany, která 
vynikala výbornou stavbou těla, z druhé skupiny těsně 
nepostoupila. Fatimě 20411 se podařilo projít do 
šestičlenného finále druhotelek, ale ani ona poté medailové 
umístění nezískala. 

Celkovou šampionkou se stala druhotelka Agras Jalapeno 
z Agrasu Bohdalov. Co nás těší, je fakt, že všechna naše 
zvířata se umístila v popředí. Další šanci probojovat se na 
stupně vítězů budeme mít opět v Brně, pravděpodobně 
26. dubna 2023. 

Další  zprávy z  podni ku  

• Všechny současné problémy začínají u cen a dostupnosti 
energií. Nejvyšší dopad vidíme zejména u našich 
potravinářských výrob. Proto jsme přijali soubor 
úsporných opatření a mimo to nakoupili zhruba polovinu potřebného množství hnojiv, 
které musíme zaplatit letos předem. Významnou část zvýšených nákladů na energie nám 
naštěstí pokrývá prodej elektrické energie z bioplynové stanice. 

• S vědomím růstu ceny půdy představenstvo s přihlédnutím k aktuálnímu výsledku 
hospodaření pro tento rok schválilo výrazné navýšení tradiční bonifikace na 25 %. 

• Pracujeme na přípravě projektů 3 fotovoltaických elektráren v lokalitách: MF Řetová, 
Sloupnice a budova řeznictví. Opravili jsme základy pod dojícím robotem č. 1 v Řetové. 
Automobil na rozvoz masa v řeznictví je v provozu, opravujeme bytové prostory v domku 
u řeznictví, proběhla první schůzka k parametrům teletníku pro nejmladší telata. 

• Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se po tříleté covidové pauze uskutečnila beseda s důchodci 
se zajímavým vystoupením fotografa Rostislava Bartoně o známých i neznámých místech 
Orlických hor a v pátek 25. 11. 2022 proběhla porada se 
zaměstnanci. 

• Blahopřejeme všem nově zvoleným starostům 
a zastupitelům a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Jak je 
již tradicí, chystáme se v lednu uspořádat společné setkání, 
abychom se blíže seznámili a představili naši činnost 
a záměry. 

• S novým školním rokem byly opět zahájeny 
agroenvironmentální kroužky. Těší nás stálý zájem, na 
kroužky se v Němčicích a Sloupnici přihlásilo celkem 
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30dětí. Žáci si už prohlédli novou posklizňovou linku bramborárny, která byla dokonce 
v chodu, a navštívili mléčnou farmu v Dolní Sloupnici. V plánu je prohlídka a program 
v mechanizačních dílnách, mlékárně a mléčné farmě v Řetové, v řeznictví a také se děti 
podívají na jarní polní práce. 

Ví te ,  že… 

Naše nová mléčná farma v Dolní Sloupnici je udržitelná 
Dnes se vše hodnotí podle tzv. udržitelnosti a příspěvku k cirkulární ekonomice, čemuž 

dříve naše babičky říkaly jednoduše: šetrnost. Naše mléčná farma v Dolní Sloupnici se 
rozhodně nemá za co stydět! Šetrnost, chcete-li udržitelnost, je u nás běžnou praxí. Z kejdy se 
lisuje separát, který se ve směsi se slámou a vápencem používá zpátky k přistýlání loží pro 
zvířata. Tekutá složka, tzv. fugát, se skladuje zvlášť, aby se jím mohlo proplachovat kejdové 
potrubí a neplýtvalo se vodou. Na farmě se při tom používají celkem tři druhy vod. Pro 
obsluhu je nutné z hygienických důvodů používat pitnou vodu z vodovodu. Pro zvířata 
a technologie slouží voda ze dvou přibližně 80 m hlubokých vrtů a k oplachování dojírny se 
používá hlavně dešťová voda, kterou zachycujeme ze střech v jímce o objemu 204 m3. 

 
Přejeme v této nelehké době všem našim spoluobčanům hodně zdraví, osobní spokojenost 

a příjemné prožití vánočních svátků. 
Jaroslav Vaňous, předseda ZD Sloupnice 
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K u l t u r a  

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY V ŘETOVÉ 

Po dvou letech, kdy jsme svědomitě dodržovali koronavirová 
opatření a rozsvěcení vánoční výzdoby jsme dělali za hlasu 
obecního rozhlasu, jsme se letos jako tradičně sešli na náměstíčku. 
Jak nám za ty roky vyrostl smrk v centru, byli jsme nuceni 
nakoupit nové osvětlení jak na smrk, tak i na strom u zastávky. 
Ze starých funkčních LED řetězů jsme ozdobili betlém a nově 
i ozdoby na veřejném osvětlení.  

V 17 hodin v centru obce bylo plno lidí, kteří si přišli užít 
vystoupení jednotlivých sborů. Nejdříve vystoupily děti z mateřské 
školky, které vystřídali děti ze základní školy, a nakonec na 
pódium přišel sbor ze základní umělecké školy z Ústí nad Orlicí 
pod vedením paní Hany Bauerové. Pak již starostka jen popřála všem klidné svátky a nový 
rok a pozvala rodiče s dětmi na mikulášskou nadílku, kterou fotbalisté uspořádali pro děti 

v kinosále. 
A protože počasí nám přálo 

a bylo celkem příjemně, všichni si 
mohli užít po dlouhé době 
předvánoční atmosféru a setkání 
sousedy. Fotbalisté v maringotce 
prodali snad všechny horké 
nápoje, ale to už bylo všem 
příjemně a pomalu jsme se 
rozcházeli do svých domovů. 

Hana Šafářová 
 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ŘETOVÉ 

Po dvouleté pauze, zaviněné kovidem, k nám 
konečně přišel Mikuláš.  

Sobotní odpoledne 26. 11. se náš kinosál zaplnil 
téměř do posledního místa. Děti si nejprve 
zasoutěžily při různých hrách, poté mezi nás přišel 
kouzelník, jehož kouzla děti, a nejen ony, doslova 
hltaly pohledem. Po setmění se objevil Mikuláš 
s andělem a čerty. 

Besídka dopadla dobře. Vzhledem k tomu, že se 
děti vykoupily básničkou nebo písničkou, žádné 
z nich čerti neodnesli s sebou do pekla. A co víc, byly od anděla odměněny balíčkem něčeho 
dobrého na zoubek. 
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PÁLENKOVÝ KOŠT PO OSMÉ  

V sobotu 8. října 2022 se v rámci tradičního sousedského setkání opět uskutečnil již 
8. ročník Přívratského pálenkového koštu na obecním statku U Kubů. 

V příjemném zázemí statku, mezi sebou soutěžilo víc příznivců pěstitelského pálení než 
loni. Celkem bylo do soutěží přihlášeno 34 vzorků, vesměs dobrých a podařených pálenek. 

Většina soutěžních vzorků byla rozhodně „pitelná“ a 47 degustátorů-hodnotitelů mělo 
rozhodně velmi těžkou volbu, komu své body přidělit. Bylo nutné vzorky koštovat třeba 
i několikrát, než mohl hodnotitel zodpovědně a s čistým svědomím udělit své body. 

Moc bych chtěl touto cestou poděkovat všem, co vzorky do soutěže přinesli. Jsem moc rád, 
že jich bylo víc jak v letech minulých. Velmi oceňuji, uznávám a obdivuji, „že svoji pálenku 
nevypili sami“, šli poměřit své kulinářské výrobky s konkurencí a věřím tomu, že získané 
poznatky a zkušenosti využijí v praxi a kořaličky budou příští rok ještě lahodnější. 

Vlastní soutěžní klání proběhlo ve 3 kategoriích. V té nejobsazenější, ve slivovicích, již po 
několikáté zvítězil pan Mirek Vaňous z Přívratu. Kdyby se uděloval putovní pohár, už by ho 
měl Mirek doma, určitě právem a my ostatní si říkáme, jak jen to dělá, že je ta jeho slivovice 
tak dobrá. V jablkovicích měl díky pečlivosti při sběru, ošetřování kvasu a bezchybnému 
vypálení vítězný vzorek pan Pavel Gajdošík ml. z Řetové. No a první místo v ostatních 
pálenkách pak získal se svojí ovocnou směskou pan Petr Voleský z Přívratu. 

Závěrem bych velice rád poděkoval všem sponzorům, kteří pohodovou a vydařenou akci 
podpořili, především pak Obci Přívrat za poskytnutí osobitého a stylového prostředí obecního 
statku. Již nyní si Vás dovolím pozvat na 9. ročník, který se uskuteční opět v rámci 
sousedského posezení a to 7. října 2023.      Jarda Vencl 

HALLOWEEN PLNÝ HER  

V sobotu 29. října se v Přívratu U Coufalů 
konal již podruhé halloween. Děti se mohly 
těšit na spoustu her, hromadu sladkostí 
a mlsání, které jim v halloween stylu zajistily 
a upekly šikovné cukrářky. Kdo měl zájem, 
mohl si i vydlabat a rozsvítit dýni. Pevně 
věříme, že si akci děti i rodiče užili stejně jako 
my. Děkujeme všem, kteří pomohli 
s organizací a s úžasnou výzdobou.  

Marcela Bourková, Martina Vašinová 

BESEDA S FOTOGRAFEM PŘÍBĚHŮ 

Na pozvání Obecní úřadu přijel do Přívratu fotograf, lanškrounský rodák, pan Rostislav 
Bartoň, který na svých toulkách tentokrát Podorlickem a Orlickými horami nejen vše to, co 
vidí, nádherně rámuje do fotografií, ale je také poutavým vypravěčem. A tak se jednoho 
listopadového sobotního podvečera stal pan Bartoň průvodcem všem návštěvníkům besedy, 
kteří se na sále hospody U Coufalů sešli v hojném počtu a pozorně naslouchali příběhům, jež 
pořízení fotografií doprovázely. Společně tak rozjímali nad tajemnými místy pohraničí, 
zaniklými osadami, zapomenutými kapličkami, anebo žasli nad momentkami ze světa zvířat 
i rostlin. A dozvěděli se, že nejen v pohádkách teče voda do kopce - kdo nevěří, ať tam běží. 
Kam? No přece do Zvonkového údolí.    Hana Vaňousová, kronikářka obce 
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PRINCEZNA KOLOBĚŽKA PŘIJELA K COUFALŮM 

Dvě sezóny si prkna, která znamenají svět, 
sálu hostince U Coufalů nemohla bytelně 
zarezonovat při divadelní inscenaci. Letos již 
legislativa našim ochotníkům zmařit kumšt 
nedokázala, a tak v sobotu 10. prosince 
zaplnily sál všechny věkové kategorie diváků 
dychtící po premiéře. Renomovaný režisér 
Fišar sáhl po Werichově Královně Koloběžce 
První, v tomto provedení princezně, neboť děj 
končí krátce před svatbou. V opusu rovněž 
zazněly písničky dvojice Uhlíř - Svěrák známé 
z televizního zpracování, které také celý kus 
dovedly k závěrečnému aplausu. Ještě dodejme, že v roli krále se představil nestárnoucí milas 
souboru Standa Kaplan, mladou Zdeničku ztvárnil mladý talentovaný Michal Holínka. 

Tolik k divadlu. Další program nikoho nepřekvapil. Děti se protáhly a vyřádily 
v připravených hrách, by z nich spadla tréma, kterou by před Mikulášem rozhodně potřebovat 
nemohly. Ten s andělem a pekelnou družinou přispěchal vzápětí. Ta ale žádnou práci neměla, 
přívratská dítka si svůj příspěvek připravila opravdu svědomitě. Kupříkladu Viktor Vaňous 
odzpíval známý hit: „Co jste hasiči, co jste dělali?“      -vk- 

PODĚKOVÁNÍ  

Každý z nás někdy uzavíral nějakou životní kapitolu a chtěl mít tzv. „čistý stůl“. Také Jára 
Šilarová se rozhodla, že již nebude aktivně pokračovat v dlouholeté práci zastupitele. 
A protože zjistila, že některé zápisy do Pamětní knihy obce jsou smutné, jelikož nejsou 
doplněny fotografií jubilantů, rozhodly jsme se, že to společně napravíme. Upřímně děkujeme 
touto cestou všem, které jsme takto bez varování „přepadly“. Děkujeme za váš laskavý 
přístup, včetně pohoštění. Ráda bych vás touto cestou ujistila, že se všechny fotografie, i bez 
přispění kadeřníků, náramně povedly. A jistě mi dáte za pravdu, že až jednou, po letech, 
budou další pokolení listovat stránkami pamětních knih, fotografie zašlé vzpomínky určitě 
oživí.         Hana Vaňousová, kronikářka obce 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V ŘETŮVCE 

V sobotu 3. prosince jsme pro děti pořádali Mikulášskou 
besídku. Od 14:00 nás bavila skupinka ZIPS, která vyzývala 
k tanci nejen děti, ale i dospělé, a organizovala soutěže za drobné 
odměny. Dospělí se mohli odměnit v pekle sladkým nebo slaným 
pečivem s teplými nápoji a punčem v obecní režii, o ostatní 
občerstvení se postarala Hospůdka na konci světa. 

V 16:30 se zhasla všechna světla a do sálu vstoupil Mikuláš 
s čertem a andělem. Ze začátku se děti čerta bály, ale po tom, co 
řekly básničku nebo zazpívaly písničku, dostaly od anděla 
malovaný perníček a od čerta krásný balíček. I když byla účast 

skromná, ukázalo se, že jsou u nás samé hodné děti, protože čert odcházel s prázdnou. Po této 
vzácné návštěvě proběhlo ještě několik soutěží a v 18:00 jsme plni zážitků odcházeli domů. 
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Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou akce, skupince ZIPS za velice příjemné 
odpoledne, sponzorům FRIMER s.r.o. a Hospůdka na konci světa, Kouzelným omalovánkám 
s.r.o. za krásné balíčky pro děti a paní Mirce Lukáčové za malované čertovské perníčky. 

   Lucie Vašinová 

DĚTSKÝ KROUŽEK MLOČEK 

Všem, kteří už netrpělivě vyhlížejí plakáty, oznamujeme, že od 1. února 2023 se budeme po 
krátké pauze nově scházet každou středu v zasedací místnosti v čase 17:00 – 18:00. 

O přihlášky, případně odhlášky a více informací pište na e-mail 
krouzek.mlocek@seznam.cz. Dětem, které Mločka navštěvovaly, běží přihlášky i nadále, 
není třeba vyplňovat další.  

Přejeme Vám hezké Vánoce plné zázraků a splněných přání a šťastný vstup do nového 
roku!         Lucie Vašinová, vedoucí kroužku 

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU V ŘETŮVCE 

Třetí adventní neděle patřila slavnostnímu 
rozsvěcení stromečku. Tato neděle nese název 
Stříbrná. Zapalujeme svíčku, které se říká 
Pastýřská nebo též Radostná. Je symbolem lásky, 
přátelství, dobrých vztahů s ostatními lidmi, ale 
také lásky sám k sobě. Vzpomínáme na své blízké, 
i na ty, kteří už tu s námi nejsou. A tak jsme ji 
i oslavili. Děti z místního kroužku Mloček 
přednesly pásmo koled a vánočních písniček, paní Eva Novotná nám přiblížila význam 
a symboliku adventu, návštěvníci se mohli zahřát punčem, čajem a grogem a pochutnat si na 
domácích perníčcích, které pro tuto příležitost napekla paní Jenovéfa Semecká. 

Chtěla bych velice poděkovat každému, kdo přišel a pomohl nám navodit vánoční 
atmosféru, nebylo Vás málo. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě 
této krásné akce a hlavně děkuji dětem a rodičům, kteří se nebáli a šli si zazpívat s námi. 

Přeji všem krásné pohodové Vánoce v kruhu Vašich blízkých a šťastný nový rok! 
Lucie Vašinová 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 

Výtěžek dvacáté třetí Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR, je určen především na 
podporu charitních služeb v našem regionu. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zaměstnává asi 
130 lidí a v celém okrese poskytuje více než desítku služeb lidem všech generací. Služby 
Oblastní charity využívají mladí i staří - lidé čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě 
či samotě. Základní životní jistotou každého člověka je stabilní rodina, a právě podpora 
rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti Oblastní charity. I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky 
podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku: 

- Pečovatelskou službu, sociálně terapeutické dílny 
- Centrum Pod střechou a činnost jeho služeb  
- Rodinná centra, domácí hospic ALFA-OMEGA 
- Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 
- Přímou pomoc lidem v nouzi, sociální rehabilitaci, sociální sprchu 
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- Integraci a pomoc ukrajinským uprchlíkům, dar na humanitární projekty v zahraničí 
Ve dnech 6.-8. 1. 2023 vás navštíví v domácnostech již tradičně tříkráloví koledníci 

s přáním zdraví, štěstí a pokoje do nového roku. Děkujeme za vlídné přijetí a vaší štědrost. 
Miroslav Kada, koordinátor TS 

VELKÉ OSOBNOSTI K ŘESŤANSKÉ KULTURY - SVATÝ JAN 

Nositelů tohoto jména máme v církevním kalendáři více. Pro dnešní zamyšlení jsme pro vás 
vybrali světce, jehož památku slavíme bezprostředně po hlavních vánočních svátcích, tedy 
v úterý 27. prosince. Je to svatý Jan, apoštol Ježíše Krista a autor jednoho ze čtyř evangelií. 

Tento Jan byl synem galilejského rybáře Zebedea a jeho ženy Salome. Měl staršího bratra 
Jakuba a oba byli, stejně jako jejich otec, rybáři. Když Jan Křtitel u Jordánu učil a vyzýval 
k pokání, Jan Zebedeův se s Ondřejem připojil k jeho učedníkům. Na druhý den byli svědky 
Ježíšova Křtu, při němž Duch svatý sestoupil z nebe v tělesné podobě holubice na Toho, 
o němž Jan předtím řekl, že mu není hoden rozvázat řemínek u opánků. Když šel Ježíš kolem 
a Jan Křtitel ho opět nazval Beránkem Božím, oba vykročili za ním. Ježíš se obrátil a zeptal 
se: „Co byste chtěli?“ Jejich odpovědí bylo: „Mistře, kde bydlíš?“ V této otázce byla skryta 
Janova touha přiblížit se k osobnosti Božského učitele. Pro její sílu a Ježíšovo láskyplné 
pozvání, po kterém u něho strávili zbytek dne, si Jan pamatoval detaily, ještě když po mnoha 
letech psal evangelium. O několik dnů později, když Jan s Jakubem na otcově lodi spravovali 
sítě, přišel Ježíš a povolal je od rybářského řemesla za své učedníky. Okamžitě vstali a šli za 
ním.  

S vyvolením Dvanácti se Jan i Jakub, hned vedle Petra, stali prvními svědky událostí, které 
měly být ostatním zjeveny později. Tak postupně procházeli Ježíšovou školou lásky. Spolu se 
Šimonem Petrem a se svým bratrem Jakubem se zúčastnil Ježíšova výstupu na horu Tábor, 
kde byl Ježíš před nimi zázračně proměněn, takže jeho oděv zářivě zbělel, a po jeho boku se 
zjevili Eliáš s Mojžíšem, kteří s ním rozmlouvali. Při návratu z hory jim Ježíš přikázal, aby 
o tom nikomu neříkali, dokud nevstane z mrtvých. To samozřejmě nedokázali pochopit, 
avšak Ježíš jim tím chtěl naznačit, že ve slávě, v jaké ho viděli, znovu přijde na zem. Napřed 
však musí mnoho vytrpět a být zavržen ode všech lidí, jak je o něm psáno. Tímto způsobem 
Ježíš připravoval tyto své tři učedníky na smrtelnou úzkost v Getsemanské zahradě, kde se 
před nimi měl potit krví. 

Když Ježíš umíral na kříži, Jan jako jediný z apoštolů zůstal stát pod křížem. Spolu 
s Pannou Marií a dalšími ženami prožíval nejbolestnější chvíle našeho Pána, a prakticky tam 
všechny zastupoval, dokonce i nás, když přijímal Ježíšovu poslední vůli při jeho slovech 
k Marii a k němu: „Ženo, to je tvůj syn“ a „To je Tvá matka.“ Od té chvíle si ji Jan vzal 
k sobě. Po Ježíšově Zmrtvýchvstání byl Jan prvním z mužů u prázdného hrobu.  

Po seslání Ducha svatého zůstal Jan ještě několik let v Jeruzalémě. Skutky apoštolů ho 
ukazují jako Petrova společníka při kázání v chrámu i při konání zázraků. Společně byli 
pronásledovaní židovskou veleradou, jak se dočteme ve 3. - 4. kapitole. Když jim zakázali 
kázat a učit, neohroženě odpověděli: „Suďte sami, zda je to před Bohem správné, abychom 
poslouchali více vás než Boha. Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli 
a slyšeli.“ Svatý Pavel v listu Galaťanům jmenuje Jakuba, Petra a Jana jako uznávané sloupy 
církve.  

Po Nanebevzetí Panny Marie působil Jan podle církevní tradice v Efesu. Uvádí se, že již za 
Janova působení se objevilo několik bludných učení, proti kterým Jan účinně vystupoval. 
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Apoštol Jan snad proto, a také na prosbu maloasijských církevních obcí sepsal čtvrté 
evangelium, které je doplňkem prvních tří evangelií, tzv. synoptických. Rovněž napsal tři 
listy, z nichž byl první uváděn jako průvodní k evangeliu a byl napsán po roce 90, asi 
v Efesu. 

Za vlády císaře Domitiana, asi kolem roku 95, byl apoštol Jan podle tradice v Římě bičován 
a pak vhozen do vroucího oleje. Protože z něj vystoupil bez újmy na těle (napsal Tertulián 
i Jeroným), pohané s Domitianem to považovali za magii. Mezi křesťany se zase šířilo, že 
vroucí olej se proměnil v nebeskou rosu. Domitianovi se podařilo pouze vyhostit Jana na 
ostrov Pathmos. Jan zde měl vidění, která sepsal v knize Zjevení, v níž apokalyptickým 
slohem, za pomoci obrazů a symbolů, vylíčil budoucí dějiny církve. 

Po smrti císaře Domitiana se Jan vrátil do Efesu. Legenda hovoří o tom, že z vůle kněze 
chrámu bohyně Diany měl vypít kalich vína s jedem. Jenže předtím udělal nad kalichem 
znamení kříže a jed mu neublížil. S tím souvisí svěcení vína o Janově svátku i atribut kalicha 
s hadem. Tento kalich či pohár je uložený mezi relikviemi v nejznámější jemu zasvěcené 
bazilice - sv. Jana v Lateránu. 

Jako evangelista je zobrazován s orlem, symbolizujícím vzlet do výšin v začátku jeho 
evangelia. Atribut hrobu se váže k pověsti, že si předem vykopal hrob ve tvaru kříže i že se 
po jeho pohřbení zem nad ním hýbala.  

Podle tradice se Jan dožil asi 90 let. Byl jediným z apoštolů, který nezemřel mučednickou 
smrtí. Svá poslední kázání zjednodušil na tři slova: „Milujte se navzájem!“ Opakování této 
krátké věty zdůvodňoval slovy: „Je to přikázání Páně – pokud bude zachováváno, pak je to 
dostatečné.“ Pohřbený byl na pahorku u města a nad jeho hrobem byla postavena kaple, 
přestavěná v 1. polovině VI. století, za císaře Justiniána, ve velký chrám. 

Vánoce jsou svátky lásky a míru. Především lásky Boží k nám, lidem. My, lidé jsme však 
vyzýváni, abychom tuto lásku také prokazovali druhým lidem, a to nejenom svým nejbližším, 
ale všem bez rozdílu. Jakým paradoxem je v této souvislosti stále zuřící válka na Ukrajině, 
i všechny ostatní války, vedené kdekoliv na světě.  

Přijměme za svá tři Janova slova: „Milujte se navzájem“ a prožijme tak nejenom blížící se 
vánoční svátky, ale i každý den nadcházejícího Nového roku 2023.  

To vám všem přejí a ze srdce vám k tomu žehnají Vaši kněží 
P. Jan Pitřinec, P. Vít Horák a P. Jindřich Plšek 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŘETOVÉ 

Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, rádi bychom Vás o letošních Vánocích pozvali do našeho 
farního kostela svaté Marie Magdalény na slavnostní bohoslužby, které Vám zpříjemní 
sváteční dny. Zároveň Vám všem přejeme požehnané svátky a do Nového roku 2023 hojnost 
štěstí, zdraví a dobré životní pohody. 
Štědrý den   24.12.  22h „půlnoční“ mše svatá  Nový rok     1. 1.  8h - mše svatá 
Narození Páně   25. 12.  Zjevení Páně  6. 1.  18h - mše svatá 
Svatého Štěpána 26. 12.  8h              s žehnáním křídy, vody a kadidla 
Svaté Rodiny   30. 12.   Křtu Páně    8. 1.  8h - mše svatá, 

konec vánoční doby 
Ve dnech 24.-26. 12. bude možné si po mši svaté odnést do svých domovů Betlémské světlo.  

Vaši kněží P. Jan Pitřinec, P. Vít Horák, P. Jindřich Plšek 
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S p o r t  

ŘETOVŠTÍ FOTBALISTÉ BILANCUJÍ ROK 2023 

Osl avy  60.  výr očí  FO TJ  Sokol  Ř etová 

V sobotu 6. srpna jsme se sešli na fotbalovém hřišti, abychom si připomněli 
šedesát let od založení našeho oddílu. 

Počasí nám naštěstí přálo a tak se přišla podívat spousta bývalých i současných hráčů, jejich 
rodinných příslušníků i fanoušků. Mnoho z nich se nevidělo i např. dlouhých čtyřicet let 
i více, o to hezčí bylo jejich shledání. Všichni si měli co vyprávět, mohli si prohlédnout 
výstavu dresů a fotografií, shlédnout zápas žáků i staré gardy. Večer byl zakončen taneční 
zábavou s živou hudbou. 

K tomuto výročí byl vydán almanach, jenž je průřezem šedesátileté historie řetovského 
oddílu. Velké díky patří pánům Vladimíru Kolářovi a Miloslavu Renčínovi a dále všem, kteří 
přispěli svými zápisky, fotografiemi, či jen postřehy.  

Kromě almanachu byla vyrobena i fanouškovská šála, obojí je stále možné zakoupit.  

Sezóna 2022-2023 

Do nové sezóny jsme přihlásili do okresních soutěží tým mužů, dorostu i žáků. Muži jsou 
po polovině soutěže na osmém místě okresního přeboru. Umístění v tabulce po podzimu: 
   1. Česká Třebová B 13 10 1 2 50:18 31 
  8. Řetová 13 5 3 5 22:35 18 
14. Brandýs nad Orlicí 13 2 2 9 15:40   8 

 

Dorost hraje meziokresní přebor a zatím jim patří druhé místo (32 bodů a obdivuhodné 
skóre 132:17 ze 12 zápasů. Věříme, že se v jarní části poperou o celkové vítězství, když zatím 
dva body na vedoucí Březovou ztrácí. Žáci nám dělají ještě větší radost. V deseti zápasech 
nepoznali hořkost porážky a s plným počtem bodů vedou svoji tabulku (10 zápasů, 30 bodů, 
skóre 67:10).  

V září jsme založili další tým – přípravku (bambíny), která zatím není přihlášena do žádné 
soutěže. Trénují dvakrát týdně, momentálně v tělocvičně. Do této kategorie stále hledáme děti 
ve věku kolem pěti let. Všichni, kteří mají zájem o tento kolektivní sport (včetně dívek!), jsou 
srdečně vítáni.  
 

Všem našim fanouškům přejeme hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2023. 
Jiří Stránský, předseda fotbalového oddílu Sokola Řetová 

ODEŠEL PAMĚTNÍK ZALOŽENÍ ODDÍLU KOPANÉ  

Jindřich Šimek fotbal hrál po válce v sousední Sloupnici, kde se poznal i se 
svým pozdějším parťákem Crhou. Po založení oddílu kopané v Řetové v roce 
1962 tady začínal jako hrající trenér, po obnovení činnosti v roce 1967 trénoval 
muže právě s Vlastimilem Crhou až do podzimu 1970, coby hráč pak na hřiště 
nastupoval už jen za „staré gardy“. 

V roce 1979 na oslavu postupu do I. B třídy šel spolu s Václavem Hudcem 
a Rudou Šimkem pěšky na první mistrovský zápas do Svitav. Jako trenér mužů 
se nechal přemluvit na první polovinu 90. let, potom ještě na záskok u dorostu 
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2001/2 a nakonec na výpomoc u žáků. 
V roce 2012 byl oceněn soškou fotbalisty při oslavách 50 let fotbalu v Řetové jako 

dlouholetý trenér dospělých i mládeže, podobný symbol je dnes k vidění na podstavci před 
domem. Jindřich Šimek zemřel 15. října 2022 ve věku 91 let.  Čest jeho památce! 

Miloslav Renčín 

POHŘEBNÍ VĚNCE PRO JINDŘICHA ŠIMKA  

Pohřební věnce pro Jindřicha Šimka již splnily svoji úlohu a byly z hrobu odstraněny, 
pohřební písně snad aspoň symbolicky dosáhly na v mládí tak oblíbené Valašsko a utichly. 
Rozloučení s tímto mimo jiné dlouholetým činovníkem místního fotbalového oddílu by 
nebylo úplné bez toho, abych zmínil dvě události, které měli pro zesnulého velký význam. 
První popisuje pomyslný začátek jeho činnosti v oddíle a druhá její konec v roce 2008. Nyní 
ať zazní jeho slova tak, jak si je zapsal: 

“Když byl Božek v nemocnici (nemocen). Nevím, jestli si nás pozval nebo jsme ho šli 
navštívit. V a já. Byl rád, že jsme tam přišli. Hovořili jsme hodně o fotbale a o všem. 
Najednou se zamyslel, prosil V, aby na chvíli odešel. Byli jsme překvapeni! On mi říkal, že 
nesmím odejít od fotbalu! Musel jsem mu to slíbit. To jsem nesplnil!!” 

“Rok 2008 poslední schůze F. O. v hospodě v Řetové v zadní místnosti. Já jsem tam byl 
jako trenér přípravky. Dělal jsem zapisovatele. Toho zapisovatele nikdo nechtěl dělat. To se 
vůbec nedělalo, až když jsem na to upozornil. Toto se stalo: M mě napadl, že se toho držím, 
že nechci to předat (trenéra) to mě velice urazilo. Nikdo se mě nezastal. Nevím, jestli to 
věděli, ale já jsem chtěl to předat několikrát. To věděl P. Vždyť jsem to dělal poctivě a snad 
i dobře i s láskou. Byl jsem jako otec se svými! Tím skončil můj fotbal!”           Petr Šimek 

FK  BECHEROVKA PŘÍVRAT ZPÁTKY V KRAJI  

Po kovidové pauze a loňských změnách v družstvu jsme opět přihlásili krajský 
přebor futsalu. Zahajovali jsme turnajem v Chocni a hned první zápas sezóny 
prohráli s místním ambiciózním celkem Gillotina 4:5, ve druhém zápase jsme 
bodovali naplno. Následovaly dva domácí turnaje v České Třebové, které se také 

vydařily. Ještě před Vánocemi jsme odehráli další turnaj a tím je za námi polovina soutěže, ve 
které jsme nasbírali 16 bodů a průběžně zabíráme 3. příčku tabulky. 

Družstvo radikálně omladilo, kádr tvoří hráči okolo ročníku 2000. Hra se tím pádem 
zrychlila, nevyhneme se ovšem chyb pramenících z nedostatku zkušeností - jak při 
zakončování akcí, tak i při bránění. 

  Do nového roku přejeme všem spoustu nejen sportovní radosti. 
                    Sportu zdar, futsalu zvlášť!            Petr Vaňous, náčelník klubu 

ŠIPKY V PŘÍVRATU 

Máme za sebou první rok konání šipkových turnajů u nás v Přívratu, a nutno dodat, že velmi 
úspěšný. O samém zrodu celého našeho spolku jsem vás informoval již v minulém článku, 
tudíž se budu krátce věnovat posledním akcím a plánům na rok příští. Poslední dva turnaje 
proběhly 1.10. a 19.11. a očekávali jsme velkou účast. Na první z nich se nám podařilo 
naplnit naši kapacitu a přijelo 62 hráčů z různých koutů republiky. Vylepšili jsme technické 
zázemí a ke každému terči jsme pořídili tablety na počítání. Tím jsme naše akce posunuli 
o úroveň výše, což se potvrdilo hned následující týdny. Na poslední turnaj v roce jsme měli 



ZPRAVODAJ   4  /  2022 

- 20 - 
 

plno již pár týdnů dopředu, což nás samozřejmě těšilo. Přidali jsme ještě jeden terč, ale počet 
hráčů už zvyšovat nemůžeme a ani nechceme.  

Na příští rok máme naplánováno celkem 6 turnajů. Našim cílem je další zvyšování kvality 
hráčů, kteří k nám přijedou. Zatím největší „úlovek“ byl David Písek, který patří mezi širší 
českou špičku a dokáže porážet i nejlepší hráče u nás. V současné době probíhají i další 
jednání, ale ti opravdu nejlepší objíždějí turnaje po celé Evropě a časově je to pro ně velmi 
náročné. Nicméně už jen fakt, že o našich turnajích slyšeli a rádi by někdy přijeli, je skvělá 
vizitka pro nás a dobrá reklama pro naši obec. Vždyť již teď se k nám sjíždějí hráči 
z Pardubic, Jihlavy, Brna, Ostravy či Jeseníku.  

Nicméně i místním bychom rádi ukázali, že se šipky nehází pouze v hospodě u piva, ale je 
to především skvělá zábava pro všechny věkové kategorie bez rozdílu. Proto jsme se rozhodli 
uspořádat turnaj pouze pro obyvatele našeho údolí. Termín je stanoven na 18. 3. na sále 
U Coufalů.  

Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, a především obci Přívrat, která nás v naší 
činnosti podporuje a vám všem popřát do dalšího roku hodně úspěchů. 

Lukáš Fišer 

TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC V LÍNÉM TENISE V ŘETŮVCE 

26. listopadu se na sále KD Řetůvka konal Tradiční turnaj smíšených dvojic v líném tenise. 
Celkem se přihlásilo 9 týmů, sešli se soutěžící místní i z blízkého okolí. Nejmladší účastnicí 
byla Emča Havlíčková. Její věk rozhodně nebyl překážkou, protože se zapotili všichni, proti 
kterým hrála! Vzhledem k menšímu počtu týmů hrál každý s každým. Turnaj i tak končil 
kolem 17. hodiny odpolední. Pro soutěžící bylo připravené občerstvení i hodnotné ceny pro 
všechna umístění. Každoročně bývá po turnaji zábava s jednou z místních kapel. Ani letos to 
nemělo být jinak, ale ze zdravotních důvodů jsme ji přesunuli 
na 22. dubna, kdy zahraje kapela Metaxa. 

O místa na přední příčce se utkali Jiří Gloser se Sabinou 
Keprtovou, Ondřej Hanuš s Lenkou Šafářovou, Jiří a Linda 
Kubištovi a Tomáš a Lucie Bačovi. Po napínavých setech, 
kdy přihlížející ani nedutali, jsou konečné výsledky 
následující: 

1. místo – Jiří a Linda Kubištovi 
2. místo – Ondřej Hanuš a Lenka Šafářová 
3. místo – Jiří Gloser a Sabina Keprtová 
4. místo – Tomáš a Lucie Bačovi 
Gratulujeme vítězům, děkujeme všem pořadatelům, 

zúčastněným, fanouškům, Ondrovi Hanušovi za organizaci 
akce a těšíme se znovu příští rok - 18. listopadu!  

       Lucie Vašinová 

SOUTĚŽNÍ SEZÓNA SDH PŘÍVRAT 2022 

Letošní sezónu jsme chtěli zkusit nějakou změnu. Dali jsme si za cíl, že chceme odjezdit 
VČHL (východočeská hasičská liga). Dále jsme se účastnili několika závodů OLSY (Okresní 
liga Svitavska). 
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Muži  

Sestava pro letošní sezónu byla Aleš Hrdina, Martina Vašinová, Ondřej Voleský, Matěj 
Řezníček, Ivoš Vencl, Lukáš Kaňka a Jakub Dušek. Konečně se nám podařilo udržet team ve 
stejné sestavě a také to bylo znát i na výsledných časech. Hned od začátku sezóny se nám 
dařilo každým útokem stlačovat časy níže. „Osobáček“ se nám podařilo vylepšit o 1 vteřinu, 
což je v tomto sportu opravdu hodně, na konečných 17,28s na 3B. Ve VČHL jsme 
v celkovém pořadí obsadili 8. místo ze 49 družstev, když nejlépe jsme se umístili na 5. místě 
v Bystrci. Na OLSY jsme odjeli 6 soutěží z 10 a celkově z toho pro nás bylo 11. místo ze 
42 družstev. Z Hartmanic jsme si odvezli 3. místo a z Nedvězí dokonce místo 2.  

Ženy  

Holky letos běhaly ve složení Barbora Maixnerová, Helena Maixnerová, Daniela Jůvová, 
Tereza Nováková, Martina Vašinová, Kateřina Stránská, Lucie Kaňková, Martina Jůvová. 
Našemu „Áčku“ se tento ročník vydařil na výbornou. Holky si také vylepšily svůj osobák na 
krásných 16,69s na 2B. Ve VČHL braly krásné celkové 5. místo z 26 družstev a dokonce 
dvakrát vystoupaly na stupínek nejvyšší a dvakrát přebíraly stříbrné medaile a jednou 
bramborové. Na OLSY odjely také 6 závodů z 10 a umístily se na pěkném 10. místě 
z 23 družstev. A jednou z toho byla bronzová příčka. 

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

Soutěžní  družstvo dor ostenek  

Letošní sezonu jsme začali okrskovou soutěží u nás v Přívratu. Bohužel se hned na začátku 
zranila Terka V. na rozdělovači tak ošklivě, že sezonu už nestihla. V červnu na druhé soutěži 
v Lubné nám šla na rozdělovač Káťa Lorencová. To byl záskok perfektní, ale slíbila jen tuto 
soutěž. O prázdninách se holky z různých důvodů nesejdou a tak zázrakem bylo, že jsme jeli 
v srpnu na noční soutěž na Oldříš. S půjčenou borkou na rozdělovači a prakticky bez tréninku 
šla na proud Zuzka Venclová. 

Během prázdnin začala individuálně trénovat rozdělovač Milota Blažková. V září jsme 
proto mohli jet na dvě soutěže - do Lanšperku a do České Rybné. 

Doufám, že zkušenosti letos získané a to mluvím i o sobě, nám budou platné v nadcházející 
sezoně. Při poctivém tréninku a možnosti se sejít, se výsledky určitě dostaví. 

Ještě chci poděkovat Zuzce Venclové za pomoc při soutěžích a Mirkovi Vaňousovi za 
pomoc při trénincích.         Petr Štangler 

 

  
Základní škola a Mateřská škola Řetová 

Hledáme zaměstnance na pozici 

ško ln ík  
- částečný úvazek  – cca 3 hod denně 
                              dle domluvy a potřeby 
- možnost DPP, DPČ, prac. smlouva 
- nástup – jaro 2023 

Více informací u ředitelky školy 
Mgr. Renaty Jarošové (602 113 182) 
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Předběžný plán akcí na rok 2023 
 

Termíny akcí nejsou zcela závazné, je potřeba sledovat plakátnice, internet a zaslané letáky. 
 

 ŘETOVÁ  PŘÍVRAT  ŘETŮVKA 
Z I M A     2 0 2 3 

21.1.
18.2.

25.2.
březen
březen 

- Hasičský ples  
- Lyžařský výlet pro 
příznivce běžek i 
sjezdovek 
- Myslivecký ples  
 - divadlo 
 - retro diskotéka 

14.1. 
28.1. 
11.2. 
25.2. 
26.2. 
11.3. 
18.3. 
25.3. 

- Výroční schůze SDH 
- Turnaj v šipkách 
- Hasičský společenský ples 
- Turnaj žen v Prší 
- Dětský maškarní karneval 
- Vzpomínka na M. Tučného 
- Turnaj v šipkách 
 - tradiční Maškarní bál 

7.1.
18.2.
19.3.
25.3. 

- Tříkrálová sbírka 
- Obecní ples 
- Vítání občánků 
- Hasičský ples 

J A R O     2 0 2 3  
30.4.

květen
28.5.
10.6.

červen

- Čarodějnice 
       na fotbalovém hřišti 
- Hasičský výlet 
- Dětský den 
- Turistický pochod 
- Memoriál Standy 
Sedláčka na fotbalovém 
hřišti 

1.4.
1.4.

30.4.
6.5.

14.5.
20.5.

květen
24.6.

- Úklid Zacharovce 
- Turnaj v šipkách 
- Pálení čarodějnic 
- hudební festival 
           Antonína Bennewitze 
- Přívrat Cup 
- Turnaj v šipkách 
- hasičská soutěž Přívrat cup 
- myslivecká bašta U Kubů 

22.4.

30.4.
20.5.

27.5.
3.6.

17.6.

- Turnaj v šipkách 
a zábava se skupinami 
Metaxa a Husý krk  
- Pálení čarodějnic 
- Setkání seniorů údolí 
Husího krku  
- Míčový víceboj 
- Dětský den 
- Řetůvský pedál 

L É T O     2 0 2 3  
1.7.

22.7.
-7.7. - Dětský tábor 
-23.7. - Řetovská pouť 

na hřišti u tělocvičny
 

15.7.
29.7.

5.8.
19.8.

2.9.

- letní kino 
- letní kino 
- letní kino 
- letní kino + ukončení 
                            prázdnin 
- Guláš festival 

 1.-8. 7. - Letní tábor Mloček 
                  „Osadníci z Katanu“ 
   srpen - Myslivecká vycházka 
       2.9. - Den s hasiči 

P O D Z I M     2 0 2 3  
2.9.

23.9.
říjen 

listopad
24.11.

- cyklo výlet 
- Posvícenská zabijačka 
- Varhanní koncert 
- setkání důchodců 
- Rozsvěcení vánoční 
výzdoby 

15.-16.9. - Přívratské vinobraní 
    30.9. - Turnaj v šipkách 
    7.10. - Pálenkový košt 

14.10.- Becherobraní 
   18.11.- Turnaj v šipkách 

25.11. - Předvánoční jarmark 
    2.12. - adventní koncert 

18.11. - Turnaj v líném tenise 
               a zábava se skupinou 
                                      FernetŠok 

25.11.
25.12.
26.12.

- Mikulášská nadílka 
- Turnaj ve stolním tenise 
- Turnaj v nohejbalu 

   9.12. - Mikulášská besídka 
 16.12. - Zpívání pod stromkem 
 30.12. - Předsilvestrovská zábava 

      2.12. - Vánoční jarmark  
prosinec - Vánoční besídka 
prosinec - Adventní koncert 

 

...ještě v roce 2022 stihneme: 
25. 12. - Turnaj ve stolním tenise - tělocvična v Řetové 
26. 12. - Turnaj v nohejbalu - tělocvična v Řetové od 13h 
30. 12. - Předsilvestrovská zábava - Přívrat, sál U Coufalů od 20h  
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S p o l e č e n s k á  k r o n i k a  

NAROZENÍ 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 se v Přívratu Jitce Tobiškové a Davidu Čuhelovi narodil syn 
Ondřej a Marcele a Zdeňkovi Roubalovým se narodil syn Zdeněk. V Řetové se Lindě 
a Jakubovi Kužílkovým narodila dcera Tamara a Michaele Jansové a Tomáši Řehořovi se 
narodila dcera Ella. V Řetůvce se Michaele a Josefovi Šindelářovým narodila dcera Kateřina 
a Andree Köhlerové a Dominikovi Borkovi se narodila dcera Viktorie. 

VÝROČÍ 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 oslavili významná jubilea tito občané: 
 

60 let paní Ludmila Pechancová z Přívratu 
 paní Milena Fišarová z Přívratu 
 paní Ivana Mašínová z Řetové 
 paní Eva Novotná z Řetůvky 
 
65 let paní Killerová Jaroslava z Přívratu 
 paní Eva Podhajská z Přívratu 
 pan Josef Podhajský z Přívratu 
 
70 let  paní Božena Kovářová z Řetové 
 pan Luboš Voleský z Řetové 
 paní Věra Loskotová z Řetůvky 
 paní Marie Vavřínová z Řetůvky 
 
75 let paní Stanislava Gloserová z Řetové 
 paní Miloslava Kolářová z Řetové 
 pan František Kment z Řetůvky 

80 let paní Jana Štantejská z Řetůvky 
 pan Karel Řehoř z Řetůvky 
 
81 let paní Marie Vaňousová z Řetové 
 Paní Jitka Fanglová z Řetové 
 
82 let pan Václav Provazník z Řetůvky 
 
83 let  pan Miroslav Novák z Přívratu 
 
85 let paní Eva Kovářová z Řetové 
 pan Jiří Fangl z Řetové 
 
88 let paní Miroslava Novosadová z Přívratu 
 
91 let paní Olga Hanušová z Řetůvky 
  
92 let paní Jana Šimková z Řetové 
 paní Julie Jiřelová z Řetové 

 

Blahopřejeme 
 

ÚMRTÍ 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 nás navždy opustili paní Zdeňka Patočková z Přívratu, pan 
Jindřich Šimek a pan Vojtěch Bencz z Řetové. 

Čest jejich památce! 
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OHLÉDNUTÍ ZA SOUTĚŽNÍ SEZÓNOU SDH PŘÍVRAT 

   Hartmanice 3. 7. - muži 3. místo ► 

   ▲ Meziměstí 17. 7. 
                 - ženy 1. místo 
 
◄ Letohrad 23. 7. 
              - Extraliga ČR 
 
   ▼ Lanšperk 10. 9.  
         - v akci naše dorostenky 


