ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 8 – srpen 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v prázdninovém zpravodaji a přináším zprávy o aktuálním dění na obecním
úřadě.
Práce na tělocvičně pokračují podle harmonogramu, jsou napojeny sítě přes školní zahradu. V hrubé
stavbě je provedeno zázemí tělocvičny a opěrná zeď pro umístění obloukové střechy. Instalace
samotné konstrukce střechy je plánována na první týden měsíce srpna. Finanční prostředky MŠMT
poskytlo na účet TJ Řenče počátkem července a musí být proinvestovány a vypořádány do konce
roku 2019, což by se mělo v případě dalšího postupu prací dle plánu podařit.
Firma Ch Projekt předala projektovou dokumentaci pro odkanalizování obcí Libákovice, Řenče a
Vodokrty s centrální ČOV pro územní řízení a stavební povolení. V současné době čekáme na
vydání koordinovaného stanoviska a vyjádření všech dotčených orgánů. Zároveň byly domluveny
podmínky pro domovní přípojky a jejich následné projednání s občany. Bohužel jak jsme již dříve
informovali, navrhované řešení bude dražší než původní, neboť nedošlo k dohodě o trase potrubí
s vlastníkem jednoho z pozemků v Libákovicích. Z tohoto důvodu není možné řešit kanalizaci jako
gravitační, ale bude řešena jako tlaková s přečerpávací stanicí v Libákovicích pod rybníkem Na
Drahách.
Minulý týden jsme zveřejnili výzvu na podání nabídek na zasíťování parcel Zóny Z 66 v Řenčích.
Věřím, že výběrové řízení nám přinese kvalitního zhotovitele, abychom mohli parcely zasíťovat do
konce srpna roku 2020 a následně začít s jejich prodejem.
V červenci byla též podepsána smlouva s Plzeňským krajem na poskytnutí dotace na další část oprav
kulturního zařízení v Libákovicích. V rámci tohoto projektu bude provedena výměna stávající
eternitové střešní krytiny za plechovou na celé budově s výjimkou střechy nad sálem, dojde též
k výměně latí a části shnilých krokví krovu. Dále bude provedeno zateplení stropů v přísálí, výčepu
a knihovny, realizováno podbití střechy v zadním skladu, v místnosti knihovny bude odstraněn
závadný, bezpečnému provozu nevyhovující, komín. Budou provedeny též potřebné klempířské
práce. Práce provede do konce měsíce září pan Šesták z Řeneč, který podal nejnižší cenovou
nabídku. Předpokládaná cena díla činí 571 972,45 Kč včetně DPH. Plzeňský kraj přispěje částkou
250 000,- Kč. V této souvislosti připomínám, že stále hledáme zájemce o pronájem tohoto zařízení.
Zájezd do Čimelic se uskuteční v plánovaném termínu 22. 8. 2019, odjezdy autobusu uvádíme níže
ve zpravodaji. Ve stejném plánovaném termínu 26. 9. 2019 se uskuteční také podzimní zájezd, i
když pojedeme na základě vašeho přání do Bečova nad Teplou a do sklárny Moser u Karlových
Varů. V Kynžvartu jsme už skutečně byli v roce 2012. Na oba zájezdy je možno se ještě přihlásit,
zbývá však už jen několik míst.
Miloslava Loudová
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INFORMACE
UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU ŘENČE
Obecní úřad Řenče bude ve dnech 5. 8. – 9. 8. 2019 uzavřen.

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Řenče - dne 15. 8. 2019 od 7:30 do 16:30 hodin – uvedené nemovitosti: p. č. 748/26, 100, 101,
104, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 118, 34, 7/E7, 74, 748/748/25, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, E601, E602, E603, E605, E606, E608, E609, E610, E612,
parc.č. 445/4, parc.č. 471/2, parc.č. 508/25, parc.č. 519/30, parc. č. 519/40, parc.č. 519/45, parc. č.
519/72.
Bližší informace naleznete na 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.

VÝSTAVA ČIMELICE
Zájezd na 33. ročník tradiční výstavy květin, zahradních doplňků a drobného zvířectva do Čimelic
se uskuteční ve čtvrtek 22. 8. 2019.
Odjezdy autobusu: Knihy – 7:30, Vodokrty – 7:35, Háje – 7:40, Osek – 7:45, Plevňov – 7:50,
Libákovice – 7:55, Řenče – 8:00 hodin.

POZVÁNKY NA AKCE
LETNÍ KINO
2. 8. 2019 - Bohemian Rhapsody - koupaliště Vodokrty - od 21:00 hodin
3. 8. 2019 - Trash town - sportovní areál Řenče - od 20:30 hodin (filmu bude předcházet beseda
s tvůrcem filmu řeneckým rodákem Leošem Kastnerem – informace k filmu k dispozici na:
https://www.facebook.com/trashtownmovie/)
Na obě promítání je vstup zdarma.
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14. SRAZ VOLKSWAGENŮ VW VODOKRTY 2019
Klub VW West ve spolupráci s dobrovolníky nejen z Vodokrt Vás zvou do areálu koupaliště ve
Vodokrtech, kde se uskuteční již 14. ročník srazu vzduchem chlazených vozů Volkswagen a
Porsche. Tento sraz se koná od pátku 16. 8. až do neděle 18. 8. 2019.
V pátek večer Vám zahraje kapela Don´t panic. V sobotu od 16 a od 21 hodin se koná show
profesionálních dřevorubců EUROJACK.
René Brzica

DABL TRIATLON
SK Osek Vás zve na malé „sportovní“ klání Dabl Triatlon uskutečnivší se 24. srpna od 10:00 hodin
se startem i cílem u Kulturního zařízení (Hospůdky) v Oseku (občerstvení před i po klání zajištěno).
Popis klání:
Část Triatlon
Plavání (start klání) – za příznivých povětrnostních podmínek ve Vodokrtech na koupáku
Kolo – za jakýchkoliv podmínek po okolí a vyznačené trase upřesněné před startem (cca 10
km – Vodokrty - Osek) - zpevněné i nezpevněné cesty
Běh – ten také nevynecháme (max. 1 km – přece se nesedřeme)
Část Dabl
Tatranka – bezprostředně po běhu zhltnout Tatranku – bez zapíjení
Pivo – vypít lahváč piva
Zelená – štamprdla zelené (ukončení klání)
Pro vítěze v kategorii mužů i žen jsou připraveny hodnotné ceny - tzn. medaile, diplomy a čestná
uznání. Startovné (zahrnuje i malé občerstvení): max. 100 Kč
Pozice závodníků bude v reálném čase přenášena do hlavního stanu závodu (Hospůdka - OSEK)!
Zápis do startovní listiny v Hospůdce v Oseku do 23. 8. 2019.
Případné dotazy na telefonu 605 445 954.
Tonda Petrů

ZÁBAVA V OSEKU
Vystoupení skupiny ACUSTIC COVER BAND se uskuteční v sobotu 24. 8. 2019 od 20 hodin
v Hospůdce v Oseku.

DĚTSKÝ DEN A ROŽNĚNÍ ČUNÍKA
Libákovičtí hasiči zvou 31. srpna 2019 od 14 hodin
k hasičské zbrojnici v Libákovicích na DĚTSKÝ DEN
a ROŽNĚNÍ ČUNÍKA.
Děti čeká hravé odpoledne se začátkem ve 14 hodin,
s řadou klasických soutěží, skákacím hradem a
trampolínou, doprovázené písničkami a tradičním
opékáním buřtíků.
Dospělí se mohou těšit na dobré pití a šťavnatou pečínku.

Miroslav Kšír

IV. DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
Po třech zdařilých ročnících proběhne v sobotu 31. 8. 2019 od 10 hodin další pokračování zábavy
nejen pro děti zaměřené především na sport. Těšit se můžete na různé míčové sporty, atletické
disciplíny, plavání, lukostřelbu a spoustu dalšího a také na sladké odměny za předvedené výkony.
Neleňte doma a přijďte s mamkou, taťkou, sourozencem, kamarádem, strýčkem, babičkou, se psem,
prostě s celou rodinou do areálu koupaliště ve Vodokrtech, které proměníme v to pravé závodní
místo včetně olympijského ohně.
Martin Klokan, Sportovní klub Vodokrty
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PŘIPRAVUJEME:
- Slet létajících aparátů – Osek – 14. 9. 2019
- Mše u kapličky Panny Marie – Libákovice – 15. 9. 2019

PŘIHLÁŠKY
PODZIMNÍ ZÁJEZD
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 pořádá obec Řenče tradiční podzimní zájezd. Společně navštívíme zámek
Bečov nad Teplou a sklárny Moser. Příspěvek na dopravu je 50 Kč za účastníka. Přihlášky a platba
na OÚ Řenče 377 985 594 a u M. Loudové 603 810 622.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
RODÁCI
Ve vzpomínkách si ještě jednou připomeneme letošní 4. setkání rodáků Vodokrt a 3. setkání rodáků
Knih, který organizoval Obecní úřad Řenče společně s občany Vodokrt a Knih o pouti v pátek
5. července 2019. Celkem bylo pozváno 238 dospělých a dětí a přijelo jich 148 a s nimi i jejich
rodiny a přátelé, což představovalo více než 200 účastníků. V deset hodin se konala v kostele sv.
Cyrila a Metoděje v Řenčích mše svatá. Základní škola a mateřská škola v Řenčích byla otevřena
široké veřejnosti od 10 do 12 hodin. Škola vítala všechny návštěvníky obrázkovou galerií výkresů
dětí.
Slavnostní zahájení celého setkání se konalo po 13 hodině na koupališti ve Vodokrtech. Na úvod
zazněla státní hymna v podání Martina Šobra. Po přivítání všech přítomných starostkou obce
přednesla básničku Adélka Bláhová a na harmoniky zahráli Jan a Tomáš Hrubých. Následovalo
vyhlášení nejstarších a nejvzdálenějších účastníků setkání. Nejstarší účastnicí setkání z Vodokrt
byla paní Miloslava Klečková 92 let, nejstarší účastnicí ze Knih byla paní Růžena Kotovská 83 let,
nejvzdálenějším účastníkem z Vodokrt byl pan Ing. Josef Fišer z Dolní Jasenky u Vsetína,
nejvzdálenější účastník ze Knih byl Jaroslav Vajz z Plzně. Společné fotografování obstaral pan
Václav Živný z Dolní Lukavice, stejně jako fotografování během celého setkání včetně příprav.
Zasloužený potlesk sklidilo vystoupení Josefa Pavlíčka otce, Josefa Pavlíčka syna a Jaroslava Vrby,
kteří předvedli ukázky dřevorubeckých disciplín závodů Eurojack, jehož se zúčastňují v rámci
evropského seriálu.
Během celého odpoledne vyhrávala malá dechová hudba Hájenka z Hájů, večerní hudbu obstarala
skupina Sekvence.
Celému setkání předcházelo slavnostní vysazení lípy u křížku V. J. Maška v neděli 30. června.
Vzpomínkou na hezky strávený den se svými přáteli bude pro všechny rodáky nejen společná
fotografie, ale také malá brožura o historii obcí. Ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili do příprav
celého setkání a na viděnou za deset let.
Fotografie z celého setkání a společnou fotografii si mohou všichni zájemci objednat a koupit v
prodejně „Fotostudio Josef Kubát“ v Přešticích, Husova ul., po 5. srpnu 2019. Pokud si někdo z
rodáků nebude moci fotografie vyzvednout, rádi to vyřídíme za vás. Další fotografie ze setkání
rodáků naleznete na www.rence.cz.
Miloslava Loudová
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