ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 2 – únor 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v únorovém zpravodaji. Začátek února nám přinesl bohatou sněhovou
nadílku. Děkuji všem občanům, kteří uklízí sníh na chodnících před svými domy a chápou, že to
není v silách zaměstnanců obce. Zároveň Vás žádám o trpělivost s úklidem sněhu z místních a
účelových komunikací. Prvořadě uklízíme sníh z místní komunikace mezi obcemi Háje - Osek Řenče - Plevňov. Velmi složitá situace nastává ve chvílích, kdy na účelových komunikacích jsou
zaparkována vozidla. V některých případech pak není možné provést odklizení sněhu do doby,
kdy vlastníci aut tyto nepřeparkují na své pozemky nebo mimo komunikaci. Dalším problémem
je, že část občanů odklízí sníh z těchto aut přímo na komunikaci.
Tak jako každoročně připomínám všem občanům, kteří si ještě nestihli koupit známku na popelnici
a uhradit poplatek za psa, že mají tuto povinnost do konce února. Známky s označením 2018
pozbývají platnosti na konci února, posledním vývozovým dnem na staré známky je středa 27. 2.
2019.
Dovolte mi ještě několik poznámek k ukládání tříděného odpadu do kontejnerů na našich návsích.
Modré kontejnery slouží k ukládání papíru a jsou vyváženy v pátek 1x za 14 dní, do žlutých se
ukládá plast a jsou vyváženy vždy v úterý a v pátek, bílé a zelené zvony slouží k ukládání bílého
a barevného skla. Žádám vás, abyste odkládali papírové krabice rozložené a do žlutých kontejnerů
plasty z modrých pytlů vysypali, v žádném případě nelze do kontejnerů ukládat zbytky ze stavby
ať soukromníky, tak firmami. Děkuji všem, kteří třídíte odpad.
V lednu jsme podali žádost o dotaci na Plzeňský kraj do Programu rozvoje a stabilizace venkova
na akci „Opravy budovy KZ v Libákovicích“. V rámci tohoto projektu provedeme kompletní
výměnu eternitové střešní krytiny, zateplení stropů nad přísálím, výčepem, sociálním zařízením a
knihovnou. Bude realizováno podbití střechy v prostorech skladů, odstraněn a vybudován nový
komín v knihovně, který nevyhovuje bezpečnému provozu. Požádali jsme o dotaci ve výši 440 000
Kč. Akce bude realizována v případě získání těchto finančních prostředků v letních měsících
tohoto roku.
Dne 30. ledna byla zveřejněna výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na
veřejnou zakázku „Tělocvična Řenče“. Zadavatelem je Tělovýchovná jednota Řenče. Zakázka
bude realizována v případě získání dotace z MŠMT. Žádosti o dotaci budou vyhodnoceny na konci
měsíce února.
Pokračuje jednání s firmou Pontex na dokončení dokumentace pro získání stavebního povolení
pro most ve Vodokrtech přes Divoký potok směrem na koupaliště. V současné době má obec
vydáno územní rozhodnutí. Most je dlouhodobě v havarijním stavu. Pro vysokou finanční
náročnost opravy musíme získat dotaci. Most tvoří jedinou přístupovou cestu do této trvale
obydlené lokality.
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V únoru budeme žádat o dotaci na opravu další části místní komunikace Osek – Řenče. V případě,
že Ministerstvo pro místní rozvoj naši žádost vybere a podpoří, bude v letních měsících provedena
oprava úseku o délce 504 m na katastrálním území Knihy a části katastrálního území Osek, který
je vlastnicky vypořádán.
Vyhodnocení průběhu a výsledku Tříkrálové sbírky naleznete dále ve zpravodaji. Srdečně vás zvu
na některou z bohatých nabídek kulturních akcí. Děkuji všem dobrovolníkům za jejich ochotu a
práci s organizací těchto akcí spojenou. Více informací o připravovaných akcích najdete v dnešním
zpravodaji.
Miloslava Loudová

INFORMACE
3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘENČE SE KONÁ 6. 3. 2019
OD 19:30 HODIN V KZ LIBÁKOVICE.

K+M+B 2019
Každý rok počátkem ledna můžeme v českých
městech a vesnicích potkat malé koledníky v
kostýmech Tří králů. Tříkrálové koledování
připravila Obec Řenče společně s Českou
katolickou charitou v Přešticích i letos v našich
obcích skupinky Tří králů v doprovodu vždy
jednoho dospělého koledovaly v Libákovicích,
Vodokrtech, Knihách, Oseku, Řenčích a na
Hájích. Do zapečetěných pokladniček vybrali
koledníci od dárců v Libákovicích 7 550,- Kč,
ve Vodokrtech a Knihách 5 822,- Kč, v Řenčích
8 711,- Kč, v Oseku 3 995,- Kč a na Hájích
4 607,- Kč, celkem 30 685,- Kč. Jsem ráda, že
většina občanů přijímala koledníky s
pochopením a vůlí pomáhat druhým. Všem
dárcům děkujeme. Finanční prostředky budou
použity na provoz Domu sv. Zdislavy pro
matky s dětmi v tísni v Klatovech, na péči o
seniory, postižené a lidi v nouzi. Poděkování
patří i malým koledníkům, kteří nás svým zpěvem potěšili, jmenovitě děkuji Pepovi Královcovi,
Alence Homolkové, Valerii Zahradníkové, Aničce Studničkové, Klárce Dvořákové, Péťovi
Pundovi, Pavlovi Dvořákovi, Martinu Pundovi, Lucince Pajerkové, Růžence Šestákové, Anetce
Vakešové, Michalce Zbiňové, Vojtovi Špelinovi, Vojtovi Balvínovi, Sebastiánu Scholtzovi,
Terezce Szökeové, Matěji Zrelicovi, Alici Petrů, Nikole Petrů, Matyášovi Šelmátovi, Michalce
Kučerové a Andrejce Mrázové a jejich dospělým doprovodům Mirce Hrabětové, Veronice
Pundové, Ivě Baumrukové, Kristýně Balvínové, Heleně Cibulkové, Janě Petrů a Janě Mrázové.
Miloslava Loudová

POZVÁNKY NA AKCE
VU3V SI NAŠLA V ŘENČÍCH SVÉ PŘÍZNIVCE
Pro všechny zájemce o studium na Virtuální Univerzitě třetího věku připravujeme další semestr
výuky, tentokráte na téma „Historie a dějiny myslivosti“. Letní semestr začíná v pátek dne 8.
2. 2019 v 9:30 hodin ve vinárně KZ Řenče. Zveme všechny zájemce o studium. Termíny
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přednášek letního semestru VU3V v Řenčích: 8. 2. 2019, 22. 2. 2019, 8. 3. 2019, 22. 3. 2019,
5. 4. 2019, 12. 4. 2019. Cena za celý semestr je 300 Kč, z toho 100 Kč hradí účastník a 200 Kč
přispívá obec. Kontakt, bližší informace a přihlášky do 8. 2. 2019 u Miloslavy Loudové – 603 810
622.

MYSLIVECKÝ BÁL
Myslivecké sdružení Hajsko vás zve na MYSLIVECKÝ BÁL, který se koná v sobotu 9. 2. 2019
od 20:00 hodin v sále hostince v Řenčích. Hudba Kolovanka.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL LIBÁKOVICE
Libákovičtí hasiči si vás dovolují pozvat na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční v
sobotu dne 9. února 2019 od 14:00 hodin v sále Kulturního zařízení v Libákovicích. Děti čeká
rozverné odpoledne s veselými písničkami, soutěžemi a bohatou tombolou. Všichni se mohou těšit
na příjemné občerstvení včetně tradičních cukrovinek.
Miroslav Kšír, SH ČMS - SDH Libákovice

MASOPUST VE VODOKRTECH
Ženy Vodokrty zvou všechny příznivce a přátele masopustního veselí do MASOPUSTNÍHO
PRŮVODU v sobotu dne 2. března 2019, sraz všech zájemců je v 11:30 hodin na koupališti ve
Vodokrtech. Budeme rádi, když se k nám připojíte v Knihách ve 12:15 hodin a ve Vodokrtech po
13:00 hodině.
Ženy Vodokrty vás srdečně zvou na tradiční MASOPUSTNÍ VESELICI v sobotu dne 9. března
2019 od 20:00 hodin v sále hostince ve Vodokrtech. Hudba AKUSTIK COVER BAND. Masky
vítány, tombola, dámská volenka.
Ženy Vodokrty

HASIČSKÝ BÁL
Libákovičtí hasiči si vás dovolují pozvat na HASIČSKÝ BÁL se skupinou SEKVENCE, který
se uskuteční v pátek 15. března 2019 od 20:00 hodin v sále kulturního zařízení v Libákovicích.
Těšíme se na viděnou.
Miroslav Kšír, SH ČMS - SDH Libákovice

PŘIPRAVUJEME:
- turnaj v prší - 23. 3. 2019 – KZ Vodokrty
- setkání důchodců - 27. 4. 2019 – KZ Libákovice – hudba Malá muzika Nauše Pepíka

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Základní škola a mateřská škola Řenče,
Řenče 44,334 01 Přeštice
telefon ZŠ: 377 895 596, telefon MŠ: 601 558 066
www.zsrence.cz

ZE ŠKOLKY
Leden ve školce s dinosaury a pokusy.
V měsíci lednu k nám do školky zavítali dinosauři. Povídali jsme si o nich, hráli si na ně, zkoumali
je. Děti to moc bavilo. Znaly nejrůznější jména, věděly, jestli jsou to masožravci nebo býložravci,
stavěly dinoparky. Naučily se dinosauří taneček s písničkou a také si zacvičily dinosauří jógu. Celý
tento blok nám ukončil výbuch sopky s barevnou lávou, což mělo obrovský úspěch. Pokud na Vás
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doma děti vyžadují pokus, postupujte takto: z modelíny vyrobte trychtýřek, který pevně utěsníte k
víčku od PET lahve. Nahoře bude dírka a ve víčku bude: lžička jedlé sody, potravinářské barvivo,
8 kapek tekutého mýdla. Poté se pipetou vstříkne do kráteru ocet a už to chrlí.
Pokračovali jsme dalšími pokusy i s mikroskopem. Bylo zábavné pozorovat dětské nadšení,
zvědavost a jejich zaujetí. Po 20 - ti dnech jsme pod mikroskopem viděli, že z vody z přírody,
s příměsí bahna a slámy se objevil život v podobě trepek.
Jitka Jirsová – učitelka MŠ
ZE ŠKOLY
Literární tvorba ze školních lavic
V rámci výuky v předmětu Informatika zjišťovali žáci 5. ročníku informace k naší škole, pomocí
obrazců vytvořili obrázek školy, taktéž napsali a graficky správně upravili báseň o škole. Básničky
se opravdu povedly:
Jan Bouřil
Do školy se těšíme, učebnice nosíme,
na hřiště hned běžíme, tajenku tam řešíme.
Pavel Dvořák
Hip, hip, hurá, škola je tu zas! Počítáme, píšeme, jezdíme na výlety,
v jídelně si pak dáme vepřové kotlety. Prostě všechno děláme a rádi se máme.
Básně na libovolné téma skládali i žáci 3. a 4. ročníku, některé z nich jsou opravdu kouzelné
a velice vydařené:
Pavel Opalecký - Nuda
Dneska byla venku zima, doma uvnitř bylo prima.
Seděl jsem tu jenom v tričku a vymýšlel jsem básničku.
Vůbec nic mne nenapadlo, šel jsem radši sebrat prádlo.
Nevěděl jsem, co mám psát, dal si véču a šel spát.
Anna Jirsová - Mlýn
Mlýn se točí, nemá oči, my je máme, neprodáme.
Stačí přidat matičky a už vidí dětičky.
Děti si s ním povídají a přitom ho rádi mají.
Nikol Petrů - Zima
Máma plete čepičku, budou uši v teplíčku.
Zmrzne mi tak jenom nos, ještě že nechodím bos.
Plavání v Blovicích – Jak vás baví?
Do Blovic na plavání jezdíme každý pátek. Soutěžíme, kdo vydrží nejdéle pod vodou, dále se
učíme různé plavecké styly, občas hrajeme různé hry. Nejvíce nás baví volná zábava. Výuka
plavání pro kluky a holky probíhá zvlášť.
Vytvořili: Lukáš Janota a Vojtěch Huřťák
Mě se tam líbí, protože tam plaveme a soutěžíme, kdo déle vydrží pod vodou. Máme tam volnou
zábavu. Já a Petr Punda si házíme malým míčkem, pak tam jsou i míčky, které když hodíte do
vody- potopí se. Učíme se tam různé typy plaveckých stylů.
Vytvořil: Pavel Dvořák
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