ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 8 – srpen 2022 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz

Vážení spoluobčané, srdečně vás zdravím v prázdninovém zpravodaji, ve kterém naleznete
potřebné informace ze života naší obce.
Nadále pokračují práce na stavbě mostu ve Vodokrtech a přístavbě školy v Řenčích. Na mostu
ve Vodokrtech je zabetonovaná nosná konstrukce a bude následovat provedení izolací, u obou
prací musí proběhnout technologické lhůty. V budově školy jsou vybourány příčky v jídelně a
šatně, kde bylo nutno rozšířit prostory. Provedeny jsou nové elektrorozvody. Zároveň se provede
vodorovná izolace proti zemní vlhkosti. Veškeré práce uvnitř budovy včetně bílení musí být
provedeny do konce srpna. V nové přístavbě budovy osazuje firma okna. Stavební práce samotné
přístavby školky budou provedeny do konce října.
Zadání na obou stavbách pokračuje podle harmonogramu a je i nadále hodnoceno na kontrolních
dnech za účasti zástupců zhotovitele, projektanta, technického dozoru a zástupce obce.
Na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Řenče bylo potvrzeno zrušení výběrového řízení
ze dne 27. 6. 2022 na obytnou zónu ve Vodokrtech. Nově je smlouva uzavřena s firmou COLAS
CZ, a.s..
Na konci srpna začnou stavební práce na opravě márnice a obvodové zdi na novém hřbitově
v Řenčích. Firma bude pracovat s maximální opatrností, ale přesto vás žádáme o pochopení,
protože práce budou probíhat v bezprostřední blízkosti některých hrobů.
Naši zaměstnanci společně s brigádníky se nejvíce věnují sečení trávy, úklidu veřejných
prostranství a ošetření stromových alejí podél místních komunikací. Všechna dětská hřiště jsou
opravena a natřena, tak aby byla bezpečná pro děti. Brigádníci natírají zábradlí, lavičky a všechno
potřebné vybavení.
Bohužel v lese i nadále likvidujeme stromy napadené kůrovcem. Prostřednictvím firmy
provádíme ožiny stromků v lese.
K ukládání trávy prosím používejte zelené kontejnery. Frekvence vývozu těchto kontejnerů je
závislá na zemědělské technice. Větve ukládejte na skládku u sv. Jána nad Knihami.
Upozorňujeme občany, že revizní technik, kterého inzerujeme ve Zpravodaji, se musí prokázat
osvědčením k provádění revizí, kde je uvedeno jeho jméno.
I dnes vám nabízíme několik pozvánek na tradiční akce. Letos vás zve Tonda Petrů na Slet
létajících aparátů, tak věřme, že při jeho velkém pracovním nasazení se všichni na letišti po čase
sejdeme.
Přeji vám klidné letní dny.
Miloslava Loudová
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INFORMACE
DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V ŘENČÍCH
V TÝDNU OD PONDĚLÍ 15. 8. 2022 DO PÁTKU 19. 8. 2022 BUDE OBECNÍ
ÚŘAD Z DŮVODŮ ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘEN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
STAROSTKA OBCE ŘENČE
Miloslava Loudová
poskytuje
dle § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm.
g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů informaci o počtu a sídlech volebních okrsků:
Číslo volebního
okrsku

Název volebního okrsku

Sídlo volebního okrsku

1.

ŘENČE

Kulturní zařízení, Řenče 58

2.

LIBÁKOVICE

Kulturní zařízení, Libákovice 40

3.

VODOKRTY

Kulturní zařízení, Vodokrty 74

4.

HÁJE

Kulturní zařízení, Háje 6

5.

OSEK

Kulturní zařízení, Osek 38

Usnesení z dvacátého osmého veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče,
konaného dne 27. 7. 2022 od 19:30 hodin ve vinárně v Řenčích č. p. 58
Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
1/28/2022
program 28. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče, konaného dne 27. 7.
2022 od 19:30 hodin ve vinárně v Řenčích.
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
2/28/2022
zrušení výběrového řízení na obytnou zónu „Vodokrty Z 78“ ze dne 27. 6. 2022
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
3/28/2022
smlouvu o dílo na zakázku stavební zóna „Vodokrty Z 78“ se zhotovitelem
COLAS CZ, a. s.
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
4/28/2022
poskytnutí finančního daru na Haydnovy hudební slavnosti ve výši 5. 000 Kč.
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo Obce Řenče bere na vědomí:
5/28/2022
zprávu o činnosti z mezidobí zasedání
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SVOZ PLASTŮ
Plasty budou sváženy přímo společností Západočeské komunální služby ve čtvrtek 18. 8. 2022.
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.

POZVÁNKY
LETNÍ ZÁVODĚNÍ VE VODOKRTECH
V srpnu pokračuje turnaj čtyř soutěží na koupališti ve Vodokrtech o hlavní cenu. Začátek všech
turnajů bude vždy ve 14:00 hodin, ceny budou pro každého účastníka. Děti mají startovné
zdarma, pro muže a ženy je startovné 100 Kč. Soutěžit budeme ve čtyřech kategoriích: menší
děti 0 - 8 let, větší děti 9 - 14 let, ženy a muži. K dispozici bude zapůjčení veškerého vybavení a
pobavit se můžete přijít třeba i s celou rodinou.
PRAKIÁDA - sobota 6. srpna 2022
VZDUCHOVKIÁDA - sobota 20. srpna 2022
Podrobnější informace u Ivana Dětky nebo v hospodě ve Vodokrtech.

TURNAJ V ŠIPKÁCH
Srdečně zveme všechny příznivce a fanoušky tohoto sportu na historicky první turnaj v nové
hospodě v šipkách, který se uskuteční v sobotu 13. srpna od 14:00 hodin v Hospůdce ve
Vodokrtech. Hraje se s šipkami s umělými hroty, možnost zapůjčení či vlastní. Občerstvení
zajištěno.
Martin Klokan

DĚTSKÝ DEN A POSEZENÍ U HASIČÁRNY V LIBÁKOVICÍCH
V sobotu 27. srpna 2022 od 14:00 hodin uspořádají libákovičtí hasiči dětský den a posezení
k ukončení prázdnin. Zvány jsou všechny děti, které si chtějí zaskotačit a užít si veselé
odpoledne. Pro děti bude připravena pohádková stezka kolem rybníka Na Drahách s množstvím
úkolů. V okolí hasičárny pak budou připravena další stanoviště, kde si budou moci děti zastřílet
ze vzduchovky, zaskákat v pytli, změřit své síly v přetahování na laně nebo si v tvořivé dílničce
vyzkoušet třeba malování na sádrové odlitky. Po absolvování disciplín bude na děti čekat skákací
hrad a opékání špekáčků. Každé z dětí si ze zábavného odpoledne odnese sadu dárků. Celé
odpoledne doplní nejen dětská diskotéka, ale i příjemné občerstvení.
Od 18:00 hodin zahraje pro všechny generace PEPA KUBÁT.
Srdečně zvou libákovičtí hasiči.
Míra Kšír, SDH Libákovice

SLET LÉTAJÍCÍCH APARÁTŮ
Srdečně vás zvu na letošní Slet létajících aparátů, který proběhne v sobotu 3. září 2022 od
10:00 hodin na tradičním místě, bývalém práškařském letišti v obci Osek u Vodokrt. Pro
tentokrát chystáme ještě více nových věcí k vidění i prožití. Občerstvení zajištěno. Intenzivně
pracujeme na programu a doufáme, že budou opět vyslyšeny naše modlitby o krásné počasí.
Antonín Petrů
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ZÁJEZD NA PRODANOU NEVĚSTU
Naše obec se zapojila do projektu „Kultura občanům regionu“, který připravilo Divadlo J. K.
Tyla v Plzni společně s Plzeňským krajem. V nabídce jsou představení PRODANÁ NEVĚSTA,
MY FAIR LADY, ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA a BROUK V HLAVĚ.
První zájezd je na operu Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Představení se uskuteční
v sobotu 8. října 2022 od 14:00 hodin ve Velkém divadle v Plzni. Toto představení se hraje
na 3. dějství, celková doba představení i s přestávkami je 180 minut. Přestávky jsou dvě a obě
trvají 20 minut.
Vstupenky máme rezervované v šesté řadě za 300 Kč. Dopravu zajišťujeme společně s divadlem
a je zdarma. Přihlášky prosím do 12. 8. 2022 na telefon 377 985 594. Výhodou tohoto projektu
je možnost, že zájezd se uskuteční v případě i malého zájmu občanů.
Miloslava Loudová

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
LIBÁKOVIČTÍ HASIČI TRÉNUJÍ A ZÁVODÍ
Družstvo mužů zahájilo letošní tréninky na konci května a v měsících červnu a červenci se
zúčastnilo třech soutěžních klání v požárním útoku. Družstvo trénuje a soutěží ve složení: Petr
Kořínek – koš, Miroslav Polívka – savice, Milan Šindelář (Jindřich Hraběta) – strojník, Miroslav
Kšír – béčka, Martin Kasl – rozdělovač, Ondřej Šindelář – levý proud, Marek Šindelář – pravý
proud.
11. června 2022 - Libákovice
Kategorie muži
1.místo: Libákovice 23,59 s
2.místo: Oplot
27,61 s
3.místo: Letiny
28,07 s
4.místo: Drahkov
28,71 s
5.místo: Chocenice 31,43 s
Kategorie ženy
1.místo: Drahkov
28,03 s

Kategorie děti
1.místo: Chocenice A
2.místo: Chocenice B
3.místo: Letiny A
4.místo: Letiny B
5.místo: Měcholupy

24,18 s
28,02 s
29,11 s
36,98 s
49,61 s

18. června 2022 Drahkov – 2.místo (5 soutěžních týmů)
2. července 2022 Letiny – 4.místo (10 soutěžních týmů)
Míra Kšír, SDH Libákovice

PIVNÍ VÍCEBOJ
Muzika hraje a břinká, datuje se 5. červenec a koupaliště ve Vodokrtech ožívá. Stoly se plní
domácími koláči, odevšad zní hlahol a smích lidí nadšených z opětovného shledání. Pouť. Již
pravidlem je toto výjimečné odpoledne spojeno se soutěží v pivním víceboji a nejinak tomu bylo
i letos. Sportovní klub Vodokrty ve spolupráci s hospůdkou, kteří akci organizují a za finanční
podpory Žen Vodokrty, tentokráte vybrali šest disciplín týkající se alespoň okrajově piva.
Některé zůstávají a nejspíše se ani nikdy měnit nebudou. Například pití piva na ex a hod
prázdným sudem je samozřejmostí. Tentokráte se v těchto tradičních úkolech nestalo nic
neočekávaného, a že se skoro každý pobryndal, se nepočítá. Další úkoly už se ale částečně či
zcela měnily pro udržení divácké atraktivity. Rok 2022 měl s předchozími ještě společné
přendání prázdných lahví s jedné přepravky do druhé avšak s naprosto odlišnými výsledky. Letos
nikdo nezískal trestné vteřiny za rozbití lahve, a to ani Karel, vítěz z minulých let, který jak
všichni pamatujeme z dříve, to umí nejlíp. Gratulujeme! A navíc se povedlo udělat v této
disciplíně nový vodokrtský rekord. Slalom se sudem plným piva, považte cca 63 kg, se
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pro neschopnost stavebního kolečka jako dopravního prostředku vydržet tuto zatěžkávací
zkoušku odehrál výhradně jen za pomocí rukou. Někdo ohnul hřbet a kutálel sud před sebou,
zkušení pijani jej však postavili na hranu ve stylu popelář a ladně prokličkovali k cíli. Reklamní
okénko: Tuto disciplínu si můžete bezplatně vyzkoušet v Hospůdce Vodokrty vždy když dojde
sud a je třeba přivézt narazit nový. Nebuďte doma, přijďte si zatrénovat a udělat něco nejen pro
své zdraví :) Poslední třetina už byla úplně nová. Zahráli jsme si beerpong, takže i opět trochu
popili. Zde zhasla další zářná hvězda, Matěj, taktéž vítěz z let minulých a jeden z favoritů na
prvenství. A nakonec ukázka kreativity. Každý dostal k dispozici 20 kelímků na pivo, 10 tácků
pro zajišťování stability a 2 minuty na postavení co nejvyšší věže. Zábava byla, že všichni
účastníci soutěžili ve stejnou chvíli a diváci tak mohli fandit a porovnávat techniku stavby.
Výtvory to byly vskutku krásné, vítr však byl proti a přesně v okamžiku uplynutí časového limitu
shodil snahu většiny závodníků a tak nemohlo dojít k měření. Díky moderní technice
záznamových zařízení (děkujeme divákům za poskytnutí fotografií a videí) se nakonec porovnal
alespoň počet postavených pater. Příště budou organizátoři snad mít více štěstí při vymýšlení
disciplín. Pak jen stačilo sečíst pořadí v jednotlivých částech a vítěz je jasný. Ještě odmítnout
protesty, že soutěž je vítězi šitá na míru (nebudeme jmenovat, ale skončili druhý a třetí a příští
rok si za trest vymýšlí disciplíny sami) a všichni se můžeme shodnout, že i přes všechny drobnosti
se nám ta pouť opět vydařila.

Fotografie z vyhlášení výsledků pivního víceboje
Martin
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INZERCE
HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA A PLYN
Hromadnou kontrolu pro občany naší obce nabízí firma TPT SERVIS s. r. o. v termínu 23. 8.
2022 a 24. 8. 2022. Firma má nasmlouvané techniky s oprávněním vykonávat kontroly na tyto
značky kotlů: Atmos, Buderus, Dakon, Rojek, OPOP, Haas&Sohn, Viadrus, Verner, Euroteplo Vulkán, Satan, Mijava. Kotle zaniklých výrobců či domácí výroby. Kontrola kotle na tuhá paliva
- 1480 Kč včetně DPH a dopravy. Roční servisní prohlídka kotle na plyn - 1880 Kč včetně DPH
a dopravy. Kontrola spalinové cesty + čištění - 650 Kč včetně DPH a dopravy. Pro objednání
volejte technika na číslo 734 442 762 (PO - PÁ 8:00 - 16:30). Poučení: Kontrola kotlů na tuhá
paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) povinná 1x za 3 roky. Od 1. 1. 2020 mají
technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do centrálního registru Ministerstva
životního prostředí. U kotlů plynových se doporučuje provést alespoň 1x za rok servisní
prohlídku, čištění. Kontrola spalinové cesty je dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. povinná 1x za rok.
Více informací naleznete na stránkách www.tptservis.cz.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek s. r.o. prodává slepičky snáškových plemen: Tetra hnědá, Dominant černý, modrý, bílý, žlutý, kropenatý, Green Shell - typu Araukana, Dark Shell – typ Maranska.
Stáří 15 - 20 týdnů. Cena 219,- až 259,- Kč/ks. Změnu ceny si prodejce vyhrazuje. Dopravné
189,- Kč. Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.
Prodej se uskuteční:
V úterý 6. září 2022
Plevňov – u autobusové zastávky – v 13:35 hodin
Libákovice – u kapličky – v 13:45 hodin
Řenče – u autobusové zastávky u základní školy – v 14:00 hodin
Vodokrty – u kapličky – v 14:15 hodin
Slepičky si objednejte na níže uvedených telefonních číslech.
Informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hodin
Tel: 601576270, 728605840
www.drubezcervenyhradek.cz
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