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Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním dění v obci.
V současné době byla dokončena oprava chodníků na návsi a nad školou v Řenčích a pod návsí
v Libákovicích. V rámci této akce bude ještě dokončeno asfaltování částí komunikace podél těchto
oprav a to vzhledem k výškovým rozdílům povrchů a vpustí, které jsou ve správě SÚS PK. Celkové
náklady na tuto akci činily 739 772,12 Kč včetně DPH. Oprava je spolufinancována z dotace MMR,
kterou obec získala za ocenění v soutěži Vesnice roku 2013.
V nejbližší době by firma Chmelíř měla zahájit opravu úseků místních komunikací v dolní části
Řeneč, tak jak jsme informovali v minulém zpravodaji. U bytovek v Řenčích se v tomto období
upraví veřejné prostranství za účelem odvodu srážkové vody do dešťové kanalizace. Zastupitelé se
také dohodli, že se provede oprava místní komunikace v horní části Řeneč (směrem k lesu). Poslední
přívalové deště tuto komunikaci poškodily a je nutné zde zajistit i její odvodnění. V poptávkovém
řízení se přihlásilo šest firem. Nejnižší cenu nabídla obci firma Promoreal Group s. r. o. ve výši
252 483 Kč včetně DPH. Nyní připravujeme smlouvu o dílo s předpokládaným termínem plnění do
poloviny srpna.
Po čtrnácti letech požádala o ukončení nájmu v kulturním zařízení na Hájích paní Jandová. Za
dlouholeté vedení klubovny patří celé rodině Jandových poděkování. Novými nájemci jsou Jana
Mrázová a Markéta Šelmátová, které požádaly o výměnu oken. Zastupitelé se na svém pracovním
zasedání dohodli, že s výměnou souhlasí. Už při stavbě zařízení byla osazena okna použitá, která
v současné době neplní svůj účel, netěsní a nejdou otevírat. V poptávkovém řízení se přihlásily tři
firmy. Nejnižší cenu nabídla firma DAK cz s.r.o. ve výši 59 071 Kč včetně DPH. Dodací lhůta oken
je 4 - 6 týdnů, takže během září už budou okna vyměněna. Věřím, že se tato akce setká s pochopením
u občanů z vedlejších vesnic stejně jako výstavba kulturního zařízení ve Vodokrtech. Bohužel se
setkávám v poslední době i s názory některých občanů, že jde o zbytečně rozsáhlou a velkou finanční
investici. Chtěla bych zdůraznit, že všichni zastupitelé s touto stavbou jednohlasně souhlasili a já
sama ji považuji za důležitou, neboť občanům této naší druhé největší obce zajistí po mnoha letech
důstojné kulturní zázemí. Budova je projektována velmi účelně tak, aby náklady byly co nejnižší a
obestavěný prostor byl efektivně využit. Nejedná se o žádnou megalomanskou stavbu a v případě
vašeho zájmu se o tom můžete přesvědčit na našem profilu zadavatele, kde je zveřejněna i celá
projektová dokumentace stavby, nebo náhledem do projektu přímo na našem úřadě. Osobně jsem
velmi hrdá na skutečnost, že se nám tuto stavbu podaří realizovat plně z našich prostředků a to již po
necelých dvou letech od výstavby MŠ, bez nutnosti úvěru a bez toho, že bychom museli omezovat

nějakou jinou část našich investic. V pondělí 14. 7. 2014 se konalo výběrové řízení na dodavatele této
stavby. Přihlásilo se 11 firem. Nejnižší cenu ve výši 4 811 267 Kč bez DPH nabídla firma TAZATA
ze Stříbra.
Dále ve zpravodaji přinášíme mnoho pozvánek na kulturní akce v měsících srpnu a září. Všem
dobrovolníkům děkuji za jejich aktivity a velmi se těším na letní setkávání s vámi.
Miloslava Loudová

POŠTA ŘENČE UZAVŘENA
Pošta Řenče bude po dobu dovolené ve dnech 4. 8. – 15. 8. 2014 uzavřena. Zásilky si můžete
vyzvednout na pobočce v Přešticích.

POZVÁNKA PRO DĚTI K PRÁZDNINOVÉMU DOBRODRUŽSTVÍ
Ve středu 6. 8. 2014 se bude ve Vodokrtech na koupališti spát ve stanech. Před tím si opečeme buřty,
a když nám bude počasí přát, vyřádíme se ve vodě. Sraz bude mezi 16 – 17 hodinou na koupališti.
Jídlo (večeře a snídaně) bude zajištěno.
S sebou: hlavně dobrou náladu a poté stan, spacák, věci na koupání, teplé oblečení a baterku. Bližší
informace a přihlášky na telefonu číslo 739 013 217.
Radka Švajcrová, Ivana Brzicová, Iva Baumruková

IX. SRAZ VOLKSWAGENŮ A VZDUCHEM CHLAZENÝCH PŘÍBUZNÝCH
VOZŮ VWODOKRTY
PROGRAM SRAZU:
8. srpna 2014 - pátek
- příjezd do areálu koupaliště
- společenský večer - karaoke zpěv v podání vás všech za doprovodu ,,Karla Brzi Gota,,
- hudba na přání pro každého u Honzy (lucky bus)
- animační soutěže hlavně pro dospělé :-)
9. srpna 2014 – sobota
- v 11:00 hodin spanilá jízda na hrad Radyně s vyhlídkou shora na krajinu
- soutěže pro děti i dospělé, zábava, tradiční neckyáda, waketander, chůdy, přetahování lanem
- ostatní program a vyhlášení elegance brouk, bus, ostatní,
- ve 20:00 zahraje bigbítová kapela Víla Análka, která ví, po čem hudební fajnšmekři touží
10. srpna 2014 - neděle
- rozloučení s účastníky srazu, klidné, pozvolné opouštění areálu
Rádi Vás zase uvidíme. Děkujeme, Váš tým VW WEST a dobří lidé z Vodokrt :-).
René Brzica

OŽIVENÍ HRADU VLČTEJN 8. 8. – 9. 8. 2014
Historický trh s ukázkou starých řemesel a vystoupením malých divadel, šermířů, břišních tanečnic.
Připraveny jsou hry pro děti a tržnice. Program začíná v pátek od 17 hodin a dále pokračuje v sobotu
od 9 hodin.

OTEVŘENÍ ZÁMKU NA ZELENÉ HOŘE – 2., 3., 9., 10., 16. a 17. 8. 2014
Ke zpravodaji přikládáme pozvánku na běžně nepřístupný zámek Zelená hora, který současní
majitelé výjimečně umožnili otevřít veřejnosti o letošních srpnových víkendech.

„ADRENALINOVÝ“ VÍKEND
Nezapomenutelné zážitky na vás čekají o víkendu 23. - 24. 8. 2014. V sobotu sjedeme Úhlavu
(samozřejmě ne celou), v podvečer se přesuneme na Březník, kde přespíme ve stanech (k večeři buřty
a gulášová polévka z kotlíku). Na neděli je naplánován výlet na kolech. Pokud máte zájem, přihlaste
se nejpozději do 20. 8. 2014.
Ivča (605 068 175)

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Kalamity zvou srdečně všechny děti na akci, na které se budeme loučit s prázdninami, ale truchlit
rozhodně nebudeme. „Loučení“ proběhne v sobotu 30. 8. 2014 od 13:30 na hřišti v Řenčích (za deště
se akce přesouvá do sálu). Přijďte si zasoutěžit, opéct buřtíky, prostě užít si poslední prázdninovou
sobotu. Možná vás překvapí i nečekaná návštěva!!!
Kalamity
PS. Pokud rádi tvoříte a malujete, přineste si s sebou bílá trička☺

SLET LÉTAJÍCÍCH APARÁTŮ 2014
Slet se bude konat v sobotu 6. září na tradičním místě, tedy na bývalém práškařském letišti v obci
Osek u Vodokrt.
V současné době se usilovně pracuje na zajištění pěkného programu pro děti i dospělé, přemlouváme
zodpovědné činitele, aby vyšlo nádherné počasí, a taktéž soustřeďujeme pozornost na zajištění
kvalitního občerstvení jak pro návštěvníky pěší, tak i přilétnuvší.
Časový harmonogram sletu bude k dispozici v měsíci srpnu. Ale již teď je jistý začátek akce v 10:00
hodin. Vstupné bude opět dobrovolné.
Ing. Antonín Petrů

NOHEJBALOVÉ ZÁPASY NA DOMÁCÍCH HŘIŠTÍCH
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PODZIMNÍ ZÁJEZD
V pátek 26. září 2014 pořádá kulturní komise obce tradiční podzimní zájezd. S průvodcem Ing.
Bělem navštívíme Český Krumlov a okolí.
Příspěvek na dopravu je 50 Kč za účastníka. Přihlášky a platba na OÚ Řenče 377 985 594 a u M.
Loudové 603 810 622.

ZÁJEZD DO DIVADLA RADKA BRZOBOHATÉHO V PRAZE
Kulturní komise obce pořádá v sobotu 25. 10. 2014 zájezd na odpolední divadelní představení
„TANČÍRNA“ do Divadla Radka Brzobohatého v Praze.
Světově proslulá divadelní hra Tančírna vznikla téměř před 30 lety v pařížské divadelní společnosti.
Taneční kavárna – místo, kde potkávají lidé různého věku i charakteru. Dle námětu divadelního
představení Jeana-Clauda Penchenata a Théátre du Campagnol „Le Bal“ napsala Hana Gregorová.
Choreografie Petr Čapek a Tomáš Slavíček, hudba Ondřej Brzobohatý, režie Hana Gregorová.
Učinkují: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner, Ondřej Brzobohatý, Hana Gregorová a další.
Cena za vstupenku a dopravu do Prahy je 590 Kč, účastník hradí za vstupenku a dopravu 300 Kč.
Přihlášky do 31. 8. 2014 na obecním úřadu nebo na telefonu 377 985 594, 603 810 622.

PŘIPRAVUJEME
-

zdravotní cvičení – od 11. 9. 2014
koncert v rámci Haydnových hudebních slavností – 18. 9. 2014 od 18 hodin
Virtuální univerzita třetího věku – od 3. 10. 2014 – téma Potraviny a spotřebitel

NOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALE
V pátek 18. 7. večer se sešli sportovní nadšenci a dobrodruzi ve Vodokrtech na koupališti, aby
změřili síly v „II. ročníku turnaje nohejbalu trojic v noci“ aneb Vodokrtský Nočník 2. Místní
pořadatelé se sešli již krátce po poledni a do večera zvládli připravit vše pro kritické oko hráčů i pro
mlsné jazýčky diváků a všech zúčastněných. Muzika hrála, pivo teklo, čuník se otáčel, a když přijeli
chvilku po sedmé největší opozdilci, mohlo se začít.
Deset trojic bylo rozlosováno, samozřejmě pod dohledem státního notáře a zastupitelů společnosti
Sazka, spravedlivě napůl a zápasy začali. Hrálo se jednou do 15 bodů kvůli úspoře času a osvětlení
a vítězové skupin měli jistou účast v semifinále, tedy v bojích o stupně vítězů. Dle očekávání tuto
skutečnost naplnil velký favorit a loňský vítěz z Hájů a ve druhé skupině tým z Čižic, který přehrál
místní mladé nohejbalisty (loňský finalista Nehejbal) a odsunul je k vrtkavé hře čtvrtfinále. V něm
se potkaly týmy z druhého a třetího místa vždy křížem mezi skupinami. Ostatní týmy se musely
spokojit pouze se zápasy o umístění, tedy konečné 7. - 10. místo. K radosti domácích všechny tři
vodokrtské trojice postoupily dále a utkaly se ještě společně s partou z Vícenic a okolí pod jménem
Kobry o zbylá dvě místa. Papírové předpoklady se staly skutečností, dvě vodokrtské trojky vypadly
a turnaj gradoval. O medaile hrály podobné týmy jako loni, ale tentokrát s odlišným průběhem.
Čižice porazily Kobry a Do Háje opět nedal šanci domácím, ač mohutně povzbuzovaným. Alespoň
o 3. místo si kluci spravili chuť a bronz vybojovali. Ve velkém finále stanula proti sobě dvě dosud
neporažená mužstva a i přes pokročilou noční hodinu dostávali hráči svými výkony diváky do varu.
Byl to krásný zápas a vyhrát by si zasloužili obě strany. Avšak neporazitelnost uhájili pouze Čižičtí.
Trojice ve složení Dominik Štole, Jan Sušánka a Jan Jirovský svojí chytrou hrou našla recept na
Vášovo hrubou sílu a nedovolila jeho týmu obhájit prvenství. Cenu za nejlepšího hráče si pak
odnesl Honza Sušánka, který předvedl své zkušenosti z ligy a všem ukázal, že velký nohejbalista
nemusí být vždy čahoun u sítě.
Program se ale neupínal jen na nohejbal. Pro zájemce a největší nezmary byla uvařena ranní
správková česnečka a ještě předtím celou noc probíhala doprovodná soutěž o soudek piva
„Vodokrtský ubrus“, kde vítězem se stal tříčlenný tým, který se vměstná na nejmenší plochu.
Začalo se vždy na rozloženém ubruse a postupným přehýbáním a muchláním se zmenšovala jeho
plocha, přičemž nikdo z trojice nesmí šlápnout vedle. K vidění tak bylo bizarní dílo tří na sobě
stojících lidí a podobně. Vítězem se stali kluci z nedaleké Lukavice, kteří stáli pouze na jedné jediné
botě všichni tři. Zdá se to nemožné? Přijďte i vy příští rok na dlouhý večer plný zábavy, dobrého
jídla, pití a taky trochu toho sportu.
Konečné pořadí: 1) Čižice, 2) Háje, 3) Vodokrty I, 4) Vícenice, 5) Vodokrty II, 6) Vodokrty III, 7)
Lukavice, 8) Řenče, 9) Lukavice II, 10) mlaďoši z okolí
SK Vodokrty

LIBÁKOVIČTÍ HASIČI
Ohlédnutí za domácí soutěží v požárním útoku
21. června od 13 hod uspořádali libákovičtí hasiči doma v Libákovicích již 11. ročník soutěže
v požárním sportu O pohár starosty SDH a Memoriál Heleny Hajšmanové. Bohužel byl z hlediska
účasti soutěžních družstev letošní ročník suverénně nejslabší v celé 11leté historii. Mužské soutěže
„O pohár starosty SDH“ se zúčastnila 3 hasičská družstva, kdy vítězství a putovní pohár si odvezlo
družstvo z Letin. Dvě libákovická družstva skončila za letinskými. Ženská soutěž se z důvodu
neúčasti družstev neuskutečnila. Pozitivním aspektem byla určitě hojná účast libákovických
spoluobčanů, což je ve výsledku velmi příjemné zjištění. Už nyní spřádá náš sbor plány na příští
ročník této soutěže, jejíž pořádání rozhodně „nezabalíme“.

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu
Družstvo libákovických mužů se v neděli 8. června od 9 hod zúčastnilo okrskového kola soutěže
v požárním sportu, které se uskutečnilo na hřišti v Měcholupech. Soutěž 12. okrsku se skládala z
běhu na 100 m překážek a požárního útoku. Družstvo se zúčastnilo ve složení: Milan Šindelář
(strojník), Miroslav Polívka ml. (savice), Luboš Kasl ml. (100m, koš), Miroslav Šindelář (hadice
B), Miroslav Kšír (rozdělovač), Petr Kořínek (100m, pravý proud), Ondřej Šindelář (100m, levý
proud) a Radek Šmolík (100m). V celkovém pořadí obsadilo naše družstvo krásné 2. místo ze šesti
soutěžních družstev a postoupilo tak na okresní kolo soutěže v požárním sportu. To se uskuteční
příští rok v květnu v Přešticích.
Účast na soutěži v požárním útoku v Letinech a ve Střížovicích
5. července od 15 hodin se naše mužské družstvo zúčastnilo soutěže v požárním útoku v Letinech,
která se tradičně koná jako Memoriál Jaroslava Vraného. Výsledkem bylo čtvrté místo při účasti 4
družstev mužů a 1 družstva žen. O 14 dní později se muži zúčastnili soutěže v požárním útoku ve
Střížovicích, která se konala od 13 hod na místním fotbalovém hřišti. Útok se běžel s vedením 3
hadic „B“ a 2 hadic „C“ s nástřikem (pozn.: což je dle pravidel požárního sportu, stejně jako při
soutěži u nás v Libákovicích). Soutěži přálo nejen počasí, ale také hojná účast soutěžních družstev.
Libákovičtí skončili v konkurenci 15 družstev na 12. místě.
Vypořádání vlastnictví pozemku pod hasičskou zbrojnicí v Libákovicích
V uplynulých měsících probíhalo intenzivně dohledávání údajů ve věci vyřizování pozůstalostí
zesnulých spoluvlastníků pozemků pod hasičárnou v Libákovicích. Pracně dohledané údaje byly
doplňovány na Okresní soud Plzeň-jih v Plzni. Dále probíhala jednání s notářem, který pozůstalosti
řeší. Soud i notáři samozřejmě ctí své zákonné lhůty, ale i přesto směřuje proces vyřizování
pozůstalostí pomalu ke zdárnému cíli, kterým je převod těchto podílů do vlastnictví Obce.
Vás zvou
Dne 30. SRPNA OD 14 HODIN uspořádají libákovičtí hasiči „DĚTSKÝ DEN“, který se
uskuteční v Libákovicích na louce u hasičárny Na Drahách. Zvány jsou samozřejmě děti nejen
z Libákovic, ale i všechny ostatní, které si budou chtít zasoutěžit nebo si třeba jen tak zaskotačit.
Pro děti bude připraveno množství soutěží o ceny, ale také tradiční dárkové balíčky i další
překvapení. V průběhu odpoledne bude probíhat „GRILOVÁNÍ“ vepřového a jehněčího masa.
Odpoledne i večer pak bude znít reprodukovaná hudba. Přiveďte své děti nebo vnoučata si
zaskotačit a Vy přijďte třeba ochutnat dobroty připravené na rožni nebo si jen tak posedět s přáteli.
Srdečně zvou libákovičtí hasiči.
Miroslav Kšír, SDH Libákovice

SVATÁ ANNA NA HADOVCE
Ve čtvrtek 24. 7. 2014 se konala u sv. Anny na Hadovce nad Řenči malá slavnost. U příležitosti
znovuobnovení tohoto poutního místa vysvětil pan farář Piotr Marek obraz sv. Anny, který
namalovala přeštická malířka Michaela Holubková. Střížku zhotovil pan Jindřich Hobl truhlář z
Knih.
Této příjemné akce v podvečer svátku svaté Anny se zúčastnilo na 50 lidí, nejen ze Řeneč, ale také
z Únětic, Letin, rodina Herrerova a zástupci Domu historie v Přešticích a Spolku pro záchranu
historických památek.
Svatá Anna se nachází v lese na rozcestí čtyř cest do Řeneč, Únětic, Libákovic a Střížovic, stala se
ochránkyní matek a manželství, byla uctívána hlavně v lidových vrstvách. Chodili se k ní modlit
křesťané za déšť a proti bouřce. Také zde přenocovala procesí, která šla na Svatou horu u Příbrami.
Obec Řenče společně s Mikroregionem Přešticko a za přispění rodiny Herrerovi zde vytvořila
odpočinkové místo s lavičkou. Příjemné posezení tak mohou využívat turisté, cyklisté nebo houbaři,
kteří navštíví toto místo nebo budou projíždět po nově značené cyklotrase.
Miloslava Loudová

BABYLON 2014
Téma letošního tábora na Babylonu byla Cesta kolem světa, kdy se lordové Phill Sun a James Rain
vsadili o milion korun, že obeplují svět rychleji než Willy Fog a to za jeden týden. Při této cestě
bylo úkolem dvou družstev zastavit se na 8 divech světa a projet určenou cestu v co nejrychlejším
čase.
Během tábora jsme ještě stačili uskutečnit dva celodenní výlety. První výlet byl do Horšovského
Týna, kde jsme navštívili hrad, zámek, zámecký park a výstavu kostýmů a rekvizit z pohádky
S čerty nejsou žerty. Ve čtvrtek se všichni táborníci vydali do Domažlic na výstavu Chodska a na
výstavu železničních modelů. Zpáteční cestu zvládli všichni pěšky až do tábora.
Protože nám počasí přálo, chodili jsme se koupat do rybníka Babylon, kde se nám velmi líbila
skluzavka a skokánky.
Celotáborovou hru vyhrála o pár bodů družina lorda Philla Suna, ale na sladké dortové odměně si
pochutnali všichni.
CELÝ TÁBOR SE NÁM MOC LÍBIL!!! A DĚKUJEME ZA ÚŽASNĚ STRÁVENÝ TÝDEN
!!!!!!
Teď se k zážitkům vracíme na Facebooku:
„Jj nejlepší tábor. Jste skvělý !!! proto jsme si ten tábor užili, těším se na příští rok, až zas
pojedem“
„Já se taky těším i na další akce myslím, že to bude voda, to bude super, těším se na vás. Jj byl to
nej tábor. Díky, ale nezáleží na výhře, ale aby nás to bavilo! Přesně, hlavně že byla sranda
=DDDD“A
DĚKUJEME NAŠIM VEDOUCÍM IVUŠCE A HANČE A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ AKCE !!!!!
Holky a kluci z tábora Babylon 2014
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