ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 3 – březen 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v březnovém zpravodaji. Tradičně se i v letošním roce v březnu věnujeme
hlavně úklidu jak domácností, tak přírody v našem okolí.
Kontejnery na objemný odpad, které můžete využít na úklid svých domácností, budou přistaveny
do pěti našich vesnic. Do přistavených kontejnerů můžete odkládat sedací soupravy, šatstvo,
koberce a podobně. V žádném případě do těchto kontejnerů nepatří sklo, plasty, papír, stavební
suť, pneumatiky, televizory či lednice.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne jako každoročně v měsíci květnu. Stavební suť mají
stavebníci povinnost likvidovat na své náklady zákonem stanoveným způsobem například na
nejbližší skládce Vysoká v Dobřanech.
Bioodpad – trávu, listí a drobné větve můžete odkládat do zelených kontejnerů, které budou
umístěny během měsíce března v našich obcích: Libákovice, Řenče, Vodokrty, Háje a Osek.
V loňském roce naše obec doplatila nad rámec běžných nákladů na vývozy těchto zelených
kontejnerů poměrně vysokou částku za přetřídění odpadů, které se do těchto kontejnerů ukládat
nesmí. V případě, že i nadále takto porostou náklady na odpadové hospodářství v obci, bude nutno
v budoucnosti přehodnotit způsob a výši poplatku občanů. Obec v současné době vybírá od
vlastníků nemovitostí poplatek za svoz popelnic od jejich nemovitostí pouze ve výši, která je obci
následně účtována svozovou firmou. Náklady na vývoz a likvidaci veškerého dalšího občany
produkovaného odpadu platí obec ze svého rozpočtu. Tyto náklady na rozdíl od ostatních obcí
mezi své občany naše obec již mnoho let nerozpočítává ani je neinkasuje. Bohužel přístup občanů
k třídění se zhoršuje a zvyšuje se podíl odpadů, které do přistavěných kontejnerů nepatří (například
azbest na Hájích do kontejneru na objemný odpad). Pokud tento trend bude pokračovat, bude na
úvaze zastupitelstva, zda i naše obec přenese náklady na odpad na jeho původce, tedy na občany.
Systém nakládání odpadů v naší obci umožňuje všem našim občanům nakládat se svým odpadem
v souladu s platnými právními předpisy, pokud však někteří i nadále nechtějí respektovat zákony,
přírodu i své spoluobčany, upozorňujeme, že za založení černé skládky hrozí fyzické osobě pokuta
50 000,- Kč. Právě na úklid černých skládek je zaměřena celosvětová akce „Ukliďme Česko“. Do
této akce se mohou zapojit letos již podruhé všichni dobrovolníci také u nás, více se dozvíte níže
v článku. Přeji si, aby veškeré toto snažení mělo smysl.
V dnešním zpravodaji najdete pozvánku na 4. zasedání Zastupitelstva Obce Řenče a zároveň
usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva Obce Řenče. Zasedání se konalo i v měsíci únoru. Důvodem
byla nově stanovená povinnost schválit již samotný akt podání žádosti z dotačního programu
Ministerstva pro místní rozvoj. Žádost jsme zpracovali a podali dne 22. února, a to na opravu
místní komunikace Osek - Řenče.
1

Dovolte, abych vás pozvala jménem zastupitelstva na slavnostní koncert do kostela v Řenčích,
který se bude konat u příležitosti 140 let od první mše konané v tomto kostele.
Přeji vám pěkné jarní dny.
Miloslava Loudová

INFORMACE
4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘENČE
SE KONÁ 6. 3. 2019 OD 19:30 HODIN V KZ LIBÁKOVICE
PROGRAM:
- ZAHÁJENÍ
- ZPRÁVA O ČINNOSTI Z MEZIDOBÍ ZASEDÁNÍ
- HOSPODAŘENÍ OBCE K 28. 2. 2019
- POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU PRO TJ ŘENČE NA VÝDAJE SPOJENÉ
S REALIZACÍ PROJEKTU „TĚLOCVIČNA ŘENČE“
- ODKOUPENÍ POZEMKU P. Č. 288 V K. Ú. VODOKRTY
- ODKOUPENÍ POZEMKU P. Č. 905/6 V K. Ú. VODOKRTY
- DISKUZE
- ZÁVĚR

Usnesení z třetího veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče,
konaného dne 20. 2. 2019 od 19:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Řenče
Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
1/3/2019
doplnění programu jednání
počtem hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0
2/3/2019
program jednání veřejného zasedání
počtem hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0
3/3/2019
podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“
z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Rekonstrukce místní komunikace Osek –
Řenče 2. část“
počtem hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0
4/3/2019
poskytnutí účelové dotace ve výši 50.985 Kč z rozpočtu Obce Řenče pro Plzeňský
kraj za účelem zajištění dopravní obslužnosti území PK na rok 2019
počtem hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo Obce Řenče bere na vědomí:
5/3/2019
diskusní příspěvky

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Vodokrty – ve středu 13. 3. 2019 od 07:30 do 15:30 hodin
Plánovaná odstávka č. 110060637772 bude v rozsahu:
HZ, 10, 103, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 48,
53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 9, parc.č. 32/2, parc.č. 814/1
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo
na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před
uvedeným termínem.
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SVOZ PLASTŮ
Plasty budou sváženy přímo společností Západočeské komunální služby ve čtvrtek dne
14. 3. 2019. Modré pytle s plasty umístěte před své domy. Vzhledem k tomu, že není technicky
možné, aby nákladní vozidlo obsloužilo i menší uličky a vjezdy do dvorů, je nutné pytle umisťovat
k hlavním komunikacím v obcích.

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD
Oznamujeme občanům možnost uložení objemného odpadu z domácností do přistavěných
kontejnerů:
LIBÁKOVICE: 15. – 17. 3. 2019 na návsi u kapličky
VODOKRTY: 15. – 17. 3. 2019 na návsi u zastávky ČSAD
ŘENČE: 15. – 17. 3. 2019 u hasičské zbrojnice
OSEK: 15. – 17. 3. 2019 u kapličky
HÁJE: 15. – 17. 3. 2019 u kontejnerů
Do tohoto kontejneru odkládejte odpad z domácností, který se nevejde do běžné odvozové nádoby
a zároveň není nebezpečným odpadem nebo odpadem, který lze dále využít (tj. vytřídit – papír,
sklo, plast, nápojový karton, železo, trávu a drobné větve).
Objemný odpad tvoří zejména nábytek, koberce, lina apod. V případě, že váháte, zda váš odpad
patří do tohoto kontejneru, informujte se na tel. 377 985 594.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v měsíci květnu.

ZELENÉ KONTEJNERY
V měsíci březnu budou v našich obcích: Libákovice, Řenče, Vodokrty, Háje a Osek přistavěny
zelené kontejnery na biologický odpad rostlinného původu. Do kontejneru odkládejte trávu a
drobné větve. Do kontejnerů v žádném případě nepatří odpad živočišného původu. Odpad
vkládejte bez dalších příměsí a nebalte jej do obalů (například pytlů či igelitových tašek).

SKLÁDKA VĚTVÍ
Pro uložení větví z ořezu stromů ze zahrad mohou občané využívat skládku nad Knihami „U Jána“.
V žádném případě není toto místo určené k ukládání trávy a jiného odpadu ze zahrady.

UKLIĎME ČESKO – CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN
Během Celosvětového úklidového dne, který se bude konat v sobotu 6. dubna 2019, se milióny
lidí ve 150 zemích postaví proti globálnímu problému s odpady tím, že vyčistí silnice, parky, pláže,
lesy, řeky…. Tisíce komunit budou fungovat jako jedna "zelená vlna", která se táhne od Nového
Zélandu po Havaj. Obec Řenče ve spolupráci s Martou Kočalkovou ml. pořádá dne 6. 4. 2019
úklidový den i v naší obci. Vzhledem k tomu, že tato iniciativa vznikla v části obce Vodokrty, je
kontejner zatím zajištěn jen pro tuto část ve Vodokrtech na návsi.
V případě, že máte zájem se účastnit této akce, prosím kontaktujte koordinátorku akce M.
Kočalkovou ml. na telefonu 773 983 595. Sraz všech zájemců v 9:00 hodin. Hlásit se mohou na
toto číslo zájemci i z jiné části obce.
V případě dostatečného zájmu budou určeni koordinátoři i pro další části naší obce a obec zajistí i
pro tyto zájemce ochranné pracovní pomůcky, pytle a přistavený kontejner.
Miloslava Loudová
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POZVÁNKY NA AKCE

Ženy Vodokrty vás srdečně zvou na tradiční

MASOPUSTNÍ VESELICI
v sobotu 9. 3. 2019 od 20:00 hodin

v sále hostince ve Vodokrtech.
Hudba AKUSTIC COVER BAND.
Masky vítány, tombola, dámská volenka.

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

TANEČNÍ ZÁBAVA V ŘENČÍCH
30. 3. 2019 (sobota) KEČUP + AGNES ROCK
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SLAVNOSTNÍ KONCERT
V KOSTELE V ŘENČÍCH
Zastupitelé Obce Řenče srdečně zvou
všechny občany na slavnostní koncert do
kostela sv. Cyrila a Metoděje, který se koná
v neděli 31. 3. 2019 od 16:00 hodin u
příležitosti 140 let od konání první mše o
pouti dne 21. 3. 1879, tehdy na svátek sv.
Cyrila a Metoděje.
Na koncertu vystoupí ženský pěvecký sbor
Carmina.
Vstup volný.

Připravujeme:
- víkendovka Příšerek – 13. - 14. 4. 2019 (výlet + přespání v klubovně v Příchovicích)
- setkání důchodců – 27. 4. 2019 – hudba Malá muzika Nauše Pepíka
- vítání občánků – 16. 6. 2019 v 16:00 hodin
- setkání rodáků Vodokrt a Knih – 5. 7. 2019
- letní turistický tábor – 13. - 20. 7. 2019

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

Zveme všechny z Vás, kteří se zajímáte o naši základní školu v Řenčích,
na
D E N O T E V Ř E N Ý CH D V E Ř Í.
Rádi Vás přivítáme ve středu 20. března 2019 od 7:30 do 9:00 hodin.
Budete mít možnost vidět, jak probíhá výuka v jednotlivých třídách, jaká je na třídách atmosféra
a jaké moderní výukové metody používáme.
Odpoledne od 13:30 hodin můžete sledovat zábavné aktivity v obou odděleních školní družiny.
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ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ ŘENČE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
SE KONÁ 4. 4. 2019 OD 14 DO 17 HODIN.
K zápisu jsou zvány děti, které dosáhnou věku 6 let
k 31. 8. 2019 (děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2019)
a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského
školního roku.
Bližší informace o průběhu a organizaci zápisu naleznete na webových stránkách školy.

Ježek, aneb co zajímavého jsme také zažili během prvního pololetí
Jedno podzimní úterý jsme byli na zahradě a sbírali jsme ošklivá a otlučená jablka a odnášeli je do
kontejneru. Potom jsme šli zpátky na zahradu a předali jsme kyblíky někomu jinému a když jsme
všechna jablka odnosili do kontejneru, tak jsme si odpočli a najednou jsme něco zahlédli u květin
v záhonku za školkou, tak jsme šli blíž a uviděli jsme, že to je malinkatý ježeček. Tak jsme ho dali
do kyblíčku a zavolali do Spáleného Poříčí panu Pelikánovi. Pan Pelikán nám řekl, že ho máme
dát do krabice s miskou vody a trochu kočičích granulí a nechat ho v klidu. Tak ho paní učitelka
Lenka vzala k sobě domů a dala ho do boudy v krabici. Druhý den si pro něj přijeli ze záchranné
stanice a odvezli ho do Spáleného Poříčí. A na jaře ho vypustí do přírody.
Michaela Kučerová, 5. ročník
Veselé zoubky
V únoru jsme se v programu připraveném sítí drogerií DM dozvěděli, jak se správně starat o svoje
zoubky, aby nám dlouho vydržely hezké a zdravé. Všichni jsme obdrželi balíček obsahující
užitečné pomocníky, kteří nám s péčí o zoubky pomohou.
Prvňáci a předškoláci ze ZŠ a MŠ
Recitační soutěž – školní kolo
Ve čtvrtek 7. února se ve škole udála recitační soutěž. První ročník společně přednesl báseň mimo
soutěž. Potom básně přednesl druhý ročník se třetím a čtvrtý ročník s pátým. Do okresního kola
v Blovicích byly vybrány děti: Adéla Bláhová, Andreas Ritter, Andrea Mrázová a Pavel Dvořák.
Doufáme, že vyhrají i okresní kolo v Blovicích.
Lukáš Janota, 5. ročník
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