Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 6 – červen 2021 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz

Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v červnovém zpravodaji.
Nadále pokračují práce kolem obecního úřadu a kostela v Řenčích. Termín dokončení 30. 6. 2021
bude zkrácen o 14 dní. Připravujeme k zasíťování parcely ve stavební zóně Z 78 ve Vodokrtech.
Na zajištění pečovatelské služby pro naše občany má obec uzavřenou smlouvu s Městem Přeštice.
Tato služba znamená i finanční výdaje, a proto jsme v měsíci květnu požádali o dotaci na Plzeňském
kraji z programu Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území PK v roce 2021.
Bohužel se musím ještě vrátit k letošnímu svozu velkoobjemového odpadu v našich vesnicích.
Kontejnery byly mimořádně přeplněné, a dokonce obložené odpadem z domácností. Firma
při odvozu musí kontejnery přetáhnout ochranným sítem. Přebytečný náklad tedy spadnul na zem
a naši zaměstnanci tak museli vše naložit na další dovezený kontejner a uklidit okolí včetně
rozbitého skla z vyhozených oken. Chápu, že se chcete zbavit veškerého nepořádku z domácností,
ale není možné vystěhovat celou domácnost během jednoho svozového dne. Žádám vás, pokud je
již kontejner plný, neodkládejte odpad nad stěny kontejnerů ani kolem kontejneru.
V letošním roce se mělo uskutečnit setkání rodáků z Oseka a odložené setkání rodáků ze Řeneč.
Vzhledem k pandemické situaci není možné tyto akce ani v tomto roce uspořádat.
Vítání občánků připravujeme po roční pauze na neděli 13. 6. 2021. Rodiče budou se svými dětmi
pozváni osobně. Věřím, že nám to současná situace nepřekazí.
V květnovém zpravodaji jsme vám nabídli zájezd na muzikál „Sestra v akci“ v hlavní roli s Lucií
Bílou, který se hraje v divadle Karlín v Praze. Bohužel asi z důvodu stále se měnících termínů
a nejistoty z vývoje pandemie Covid 19 se přihlásili pouze dva zájemci, Proto jsme celou akci zrušili
a čekáme na vrácení peněz od pořadatelů. Podobný vývoj má i další muzikál. Většina stálých
zájemců o divadelní zájezdy měla zakoupené vstupenky na muzikál „Kvítek mandragory“. Zde už
byl termín posunut dvakrát a někteří začali svůj zájem ztrácet. Rozhodli jsme se vrátit peníze všem
zájemcům. S divadlem Brodway máme vyjednaný voucher platný až do konce roku 2022, takže se
na představení snad někdy vypravíme.
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Na posledním zasedání zastupitelstva byl schválen panu Zdeňku Paškovi finanční příspěvek ve výši
18.000 Kč. Příspěvek je určen na obnovu dřevěného kříže, který stával na Vrších nad Řenčemi.
Místo bude veřejně přístupné a věřím, že se stane příjemným vycházkovým místem.
Příjemné je, že už se začíná opět cvičit v tělocvičně, kde se můžeme setkávat i když za dodržení
stanovených pravidel.
Přeji vám příjemné červnové dny.
Miloslava Loudová

INFORMACE
20. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘENČE SE KONÁ
23. 6. 2021 OD 19:30 HODIN VE VINÁRNĚ ŘENČE.
Usnesení z devatenáctého veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče,
konaného dne 26. 5. 2021 od 19:30 hodin ve vinárně KZ Řenče
Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
1/19/2021
program 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče, konaného dne
26. 5. 2021 od 19:30 hodin ve vinárně KZ Řenče
počtem hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0
2/19/2021

zprávu o hospodaření obce k 30. 4. 2021
počtem hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0

3/19/2021

zástavní smlouvu k nemovitým věcem registrační číslo: HY 21598150, pozemek p. č.
510/24 v k. ú. Řenče – lokalita Z66a Řenče
počtem hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0

4/19/2021

zrušení usnesení číslo 16/17/2021schválení prodeje pozemku p. č. 510/23 v k. ú.
Řenče dle geometrického plánu číslo 383-098/2020 pro Ing. Martina Olhu, Ondavské
Matiášovce a Ing. Máriu Olhovou, Stará Ľubovňa za cenu 1.400 Kč včetně DPH
za jeden metr čtvereční za podmínek stanovených v kupní smlouvě
počtem hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0

5/19/2021

prodej pozemku p. č. 510/23 v k. ú. Řenče pro Ing. Tomáše Smolíka, Chanovice 123
a Bc. Lucii Pavlíčkovou, Sušice za cenu 1.400 Kč včetně DPH za jeden metr
čtvereční za podmínek stanovených v kupní smlouvě
počtem hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0

6/19/2021

poskytnutí finančního daru pro Zdeňka Paška ve výši 18.000 Kč na obnovení „Kříže
na Vrších“
počtem hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0
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ÚŘEDNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Od 1. června 2021 se mění úřední hodiny na obecním úřadě.
Pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 15. června 2021
Ve spolupráci s Mikroregionem Přešticko provede obecní úřad svoz nebezpečného odpadu v úterý
dne 15. června 2021.
Přijímány budou následující druhy odpadu:
- léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
- zářivky, výbojky, televizory, monitory, rádia, pračky
- lednice, sporáky, bojlery
- všechny druhy baterií, akumulátory a autobaterií včetně náplní
- upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- brzdové a nemrznoucí kapaliny
- zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
- pneumatiky – osobní bez disku
Odpad odkládejte před dům, tak aby mohl být odvezen v úterý ráno 15. června 2021. Obaly od
barev a oleje uložte do pevné krabice v žádném případ ne do igelitových pytlů, které se mnohdy
poškodí. Ostatní odpad jako je azbest, nákladní pneumatiky, objemný odpad (gauče, tvrzené plasty,
židle, stoly atd.), které nejsou v seznamu sbíraných odpadů, nebudou odvezeny.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů bude provedeno ve spolupráci s panem MVDr. Václavem Kaslem v letních měsících.
Přesné datum vám sdělíme v červencovém zpravodaji.

POZVÁNKY
VALNÁ HROMADA TJ ŘENČE
Pozvánka na Valnou hromadu TJ Řenče z. s., která se uskuteční v pátek 18. června 2021
od 19,30 hodin ve vinárně Hostince Řenče.
Na VH jsou zváni všichni členové TJ starší 18-ti let, kteří v roce 2020 uhradili členský příspěvek
Program:
1. Zahájení a informace o stavu členské základny TJ
2. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů TJ
3. Zpráva o hospodaření TJ
4. Rozdělení finančních prostředků – dotace od OÚ na rok 2021
5. Informace o současném využití a dalším výhledu „Sportovní haly a venkovního hřiště včetně
možnosti rezervace přes internet
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr
Josef Forejt, předseda TJ
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POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍ ŠKOLY
Zveme vás na závěrečné vystoupení taneční školy Victoria Talent Academy, z.s., která trénuje každé
pondělí ve sportovní hale v Řenčích. Vystoupení se bude konat v neděli 20. června 2021
od 16:00 hodin v hale TJ Slavoj Plzeň, Třebízského 12, Plzeň. Cena vstupného je 200 Kč
za dospělého, 100 Kč za dítě a děti do 6 let zdarma.
Daniela Pfeiferová

SOBOTNÍ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ
Na sobotu 26. června 2021 od 14:00 hodin připravujeme odpolední cvičení se Zuzkou a Janinou
(trampolíny) a s Helčou (powerjóga). Více se dozvíte podle aktuálních nařízení na webových
stránkách obce Řenče a Faceboku.

BEERPONG - GRANDE FINÁLE
Hospoda Vodokrty ve spolupráci s historicky vůbec prvním beerpongovým klubem BPC Plzeň zve
všechny příznivce této nenáročné zábavy na závěrečné turnaje loňské sezony, které proběhnou
poslední víkend před prázdninami 25. a 26. června 2021. Z důvodu situace byla sezona 2020
přerušena a o zmíněném víkendu se dozvíme konečné rozuzlení bojů o mistra ligy. V pátek
začínáme od 18:00 hodin a v sobotu ihned lehce po obědě ve 14:00 hodin. Večer se pak můžete těšit
na rožněné sele, snad i nějakou tu muziku, ale hlavně předání mistrovského poháru, který jak
věříme, zůstane i na další rok doma. Pro další informace nás sledujte na FB stránkách BPC Pilsen
a Hospoda Vodokrty.
Už jste to všichni stejně alespoň jednou hráli, tak přijďte poměřit síly!
Martin Klokan

POUŤ VE VODOKRTECH
Srdečně všechny zveme na pouťové odpoledne do Vodokrt na koupaliště v pondělí
5. července 2021 od 15:00 - PIVNÍ VÍCEBOJ + NECKYÁDA - disciplíny týkající se samozřejmě
piva, nejen jeho pití, a v případě vhodného počasí i neckyáda s odměnami nejen pro vítěze.
Během celého odpoledne nám pro dokreslení příjemné atmosféry zahraje dechová hudba
HÁJENKA.
Martin Klokan

LETNÍ ZÁVODĚNÍ VE VODOKRTECH
Po zdařilé loňské premiéře proběhnou opět v průběhu léta vždy od 14:00 hodin ve vodokrtském
areálu na koupališti tři sobotní závody pro malé i velké. K dispozici bude zapůjčení veškerého
vybavení a pobavit se můžete přijít třeba i s celou rodinou.
10. 7. 2021 - KULIČKIÁDA, 24. 7. 2021 - LUKOSTŘELBA, 7. 8. 2021 - PRAKIÁDA
Odměny budou připraveny pro každého účastníka, přičemž děti mají vstupné zdarma. Podrobnější
informace u organizátorů (Ivan Dětka ) nebo hospoda Vodokrty.
Ivan Dětka

NOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALE
Sportovní klub Vodokrty zve všechny zájemce o kopání do balonu na noční turnaj trojic v nohejbale
v pátek 16. července 2021 od 18:00 hodin. Samozřejmostí je již na rožni opečený čuník v ceně
startovného 450Kč/tým. Přihlášky na tel. 724 565 589 nebo 605 341 038.
Martin Klokan
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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

ŠKOLKA
V květnu proběhl zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022. Celkem bylo přijato 11 dětí, s tím,
že některé z nich nastoupí až po dovršení 3. roku. Pro následující školní rok bude počet dětí navýšen
až do kapacity naší školky (28 dětí).
Bc. Pavla Hřebcová

ŠKOLA
Co nám udělalo radost
V uplynulých dvou týdnech jsme do školy dostali dvě senzační zprávy a to: V okresním kole (PJ)
recitační soutěže základních škol se na 1. místě umístil Andreas Ritter, který naši školu, ve velké
konkurenci, reprezentoval i v kraji.
Výborných výsledků dosáhly naše děti ve výtvarné a literární soutěži „ Požární ochrana očima dětí“
Andreas Ritter 1. místo v okrese. Krásné ocenění získala Maruška Kosnarová (MŠ) 1. místo
v kraji v kategorii MŠ. 1. místo v kraji obsadil ve své kategorii i René Brzica.
Bc. Pavla Hřebcová
Co jsme zažili (výlety, exkurze, projekty, tématické dny):
Dne 25. 5. 2021 si žáci 4. a 5. ročníku vyzkoušeli interaktivní hru s procházkou po Přešticích, která
vznikla jako připomenutí 75. výročí slavnostního odhalení pamětní desky americkým vojákům a 76.
výročí osvobození města Přeštice. Na šesti různých místech v Přešticích byly připraveny informační
plakáty a úkoly s QR kódy. Děti poznávaly minulost města Přeštice a připomenuly si ty, kteří
bojovali za svobodu naší země. Pro každého účastníka hry, který vyluštil šifru, (vznikající spojením
písmen, které děti získaly na jednotlivých stanovištích), byla pořádajícím centrem volného času
(Slunečnice) připravena malá, ale stylová odměna – žvýkačky či čokolády s americkou vlajkou. Na
závěr výletu nechyběla pizza, kebab či zmrzlina, což děti po náročném dopoledni plného pohybu
náležitě ocenily.
Mgr. Silvie Kosnarová
Dne 18. 5. 2021se žáci 1. ročníku opět po několikáté zúčastnili projektu drogerie DM – Veselé
zoubky. Cílem projektu bylo upevnit u žáků správné návyky při čištění zubů a zdůraznit význam
správné životosprávy. Snažení a aktivita děti byla podpořena dárkovými balíčky pro ústní hygienu.
Mgr. Zuzana Frýbortová
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Co jsme se naučili:
Dozvěděli jsme se, že první američtí vojáci dorazili do Přeštic za deštivého počasí v neděli 6. května
v odpoledních hodinách. Jednalo se o početnou kolonu vojáků druhé americké pěší divize –
ve znaku měli indiána v bílé pěticípé hvězdě. Přímo tato jednotka se ve městě však nezdržela
a pokračovala směrem k Plzni. Američané byli v Přešticích vítáni s ohromným nadšením, vždyť
přinášeli svobodu. Zaujalo nás, že americkým vojákům zpívala americká herečka německého
původu Marlene Dietrich. Přešticemi procházel pochod smrti, ze kterého je 16 obětí pochováno
na přeštickém hřbitově.
Děti ze 4. a 5. ročníku
Co jsme namalovali a vyrobili:
Žáci 4. a 5. ročníku s paní učitelkou Frýbortovou namalovali nádherné labutě. Při pracovních
činnostech vytvořili závěsná srdíčka pro maminky ke Dni matek.

Co nás rozesmálo:
Házeli jsme si s antistresovým míčkem, který se nedopatřením přilepil na strop. I přes intenzivní
sundávání míčku koštětem se nám nedařilo přilepený míček ze stropu sundat. Tak po něm p. učitelka
skočila – jako Spiderman  a vrátila ho Filipovi, avšak míček byl plný chlupů, vlasů a nečistot
z koštěte a zbyl po něm na stropě mastný flek. Takže samotný antistresový míček ve třídě vlastně
vyvolal stres, kdy jsme se báli o paní učitelku – paní Spidermanovou, zda se při doskoku trefí mezí
lavice a skříňky. Bohužel doskočila dobře, takže se pololetní práce budou psát – nééééé! Škoda !
Děti ze 4. a 5. ročníku
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Co nás čeká v měsíci červnu:
Návštěva ZOO, projektový den ,,Breberky“ – Horažďovice - středisko ochránců přírody, Blik Blik
festival – DEPO Plzeň, Projektový den zaměřený na mediální výchovu, rozloučení s předškoláky,
rozloučení s páťáky….
Pozvánky:
Vážení rodiče a kamarádi, srdečně Vás zveme na rozloučení s 5 třídou ,,páťáky‘‘ (téma se vám
bude líbit) , která se koná dne 30. června 2021 v 7:30 na zahradě naší školy.
Děti z 5. ročníku
Mateřská škola Vás zve na zahradní slavnost spojenou s rozloučením předškoláků s názvem „Pojďte
s námi do cirkusu“, která se bude konat 24. června od 16 hodin v areálu škol. Součástí této slavnosti
bude interaktivní vystoupení a 40 minutový bublinový poprask, při kterém děti budou chytat i tvořit
bubliny.
ROZHOVOR S TŘÍDNÍ UČITELKOU 2. A 3. ROČNÍKU
Dobrý den, paní učitelko, ráda bych Vám položila
několik otázek.
Dobrý den.
Jak se Vám líbí na naší škole?
Líbí se mi tady moc, už jsem si tady zvykla. Zvykli jsme si,
doufám, i s dětmi na sebe a rozumím si tady se všemi, takže
se mi tady líbí.
To je dobře. Další otázka je: baví Vás učit?
Zjišťuji, že ano. Já jsem učila dřív na vysoké škole na
univerzitě, takže přechod na první stupeň základní školy je
veliký, ale zjišťuji, že mě to učení s menšími dětmi baví stejně jako na vysoké škole. Dětičky jsou
super, takže ano, baví mě to.
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Jaké máte koníčky?
Cestování, to úplně jednoznačně. Po celém světě všude, a pak určitě zvířata - mám doma psa a
kočku.
S tím souvisí další moje otázka, co ráda děláte ve volném čase?
Tak když je to možné, tak cestuji, i když to teď kvůli Covidu nejde. Ráda chodím na procházky,
starám se o domácí mazlíčky a čtu hodně knížky.
To je hezké. Jaká máte oblíbená jídla?
Jídla, to nevím. Já jím skoro všechno. Myslím, že nemám žádné oblíbené jídlo, které bych nejvíc
zbožňovala.
Vaše oblíbená barva?
Červená.
Moje taky.
Dobrý vkus.
Děkuji, co Vás dokáže rozesmát?
Dobrý vtip, veselý člověk a obecně dobrá nálada.
Na jakou paní učitelku/pana učitele vzpomínáte?
Vzpomínám na svého školitele z doktorátu, protože mě toho strašně moc naučil. Byl to strašně
hodný pán.
A jak se jmenoval?
Profesor Ján Provazník.
Odkud pocházíte? Líbí se Vám v Libákovicích?
Pocházím z malého městečka Napajedla, která se nachází ve Zlínském kraji. Nějakou dobu jsem
žila v Brně. Líbí se mi v Libákovicích, a to moc. Je tu krásná příroda všude kolem.
Děkuji, že jste si na mě udělala čas.
Já děkuji za rozhovor

.
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