ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 7 – červenec 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v červencovém zpravodaji a přináším informace o aktuálním dění v obci. Na
červnovém zasedání zastupitelstva dne 26. 6. 2019 projednali zastupitelé výsledky hospodaření obce
za rok 2018. Hospodaření obce bylo zkontrolované nezávislým auditorem. V roce 2018 jsme
hospodařili s příjmy 18.710.410 Kč a výdaji 12.218.837 Kč. V současné době je obec bez finančních
závazků a úvěrů.
Během prázdnin budou pokračovat práce na stavbě tělocvičny v Řenčích. Zadání pokračuje podle
harmonogramu a je hodnoceno na kontrolních dnech za účasti zástupců zhotovitele, projektanta,
technického dozoru, BOZP dozoru, zástupce obce a TJ. Během prázdnin budou pokračovat práce také
v napojení na inženýrské sítě, kdy musíme kopat na školní zahradě.
Děkuji celé řenečské škole a školce, všem dětem a paním učitelkám za vzornou reprezentaci školy na
soutěžích a za milá setkání na akcích školy.
Užijte si příjemné letní dny a těším se již tradičně na setkání s Vámi na některé z připravovaných akcí.
Letos možná i v letním kině, které jsme pro vás nově připravili na začátek srpna.
Miloslava Loudová

Usnesení ze šestého veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče,
konaného dne 26. 6. 2019 od 19:30 hodin v KZ Osek
Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
1/6/2019
program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Řenče, konaného dne 26. 6. 2019 od
19:30 hodin v KZ Osek
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
2/6/2019
zprávu o hospodaření obce k 31. 5. 2019
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
3/6/2019
účetní uzávěrku obce Řenče za rok 2018 a převod výsledku hospodaření ve výši
6.491.573,56 Kč na účet číslo 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období
počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0
4/6/2019
zprávu o výsledku celoročního hospodaření obce Řenče za rok 2018, projednání
závěrečného účtu obce Řenče za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za
rok 2018 bez výhrad
počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0

účetní uzávěrku Základní školy a mateřské školy Řenče ke dni 31. 12. 2018 a rozdělení
zisku ve výši 239.424,44 Kč následovně: částku 95.000 Kč převést do rezervního fondu
a částku 144.424,44 Kč převést do fondu odměn
počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo Obce Řenče bere na vědomí:
6/6/2019
diskusní příspěvky
5/6/2019

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY NA POŠTĚ
V měsících červenci a srpnu bude pošta v Řenčích otevřena vždy v pracovních dnech jen v dopoledních
hodinách od 8:00 do 12:00 hodin.

POZVÁNKY NA AKCE
POUTNÍ MŠE SVATÁ V ŘENČÍCH
Poutní mše svatá v Řenčích ke cti svatých Cyrila a Metoděje bude slavena v místním chrámu Páně
v pátek 5. 7. 2019 v 10:00 hodin.

POZVÁNKA NA POUŤ DO ŘENEČ
4. 7. 2019 od 20:00 hodin - sportovní areál Řenče - skupina Sifon
5. 7. 2019 od 20:00 hodin - sál hostince v Řenčích - skupina Agnes Rock a DOA Rock

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ RODÁKŮ VE VODOKRTECH - 5. 7. 2019
10:00 - 12:00 hodin - prohlídka ZŠ a MŠ v Řenčích
12:00 - 13:00 hodin - prezentace účastníků v KZ Vodokrty
13:15 hodin - zahájení, kulturní program
14:15 hodin - společné fotografování
14:30 hodin - občerstvení
16:00 hodin - Eurojack, dřevorubecká show
19:00 hodin - taneční zábava, skupina Sekvence
Po celé odpoledne hraje dechová muzika Hájenka. V knihovně kulturního zařízení bude výstavka
fotografií a kronik.

TURISTICKÝ TÁBOR 2019
Prázdniny už začaly a s nimi je již neodmyslitelně spojen letní tábor. Letos bude koncepce tábora
trochu jiná. Každý den se pojede na nějaký výlet (plán jednotlivých dnů bych poslala na mail v týdnu
před 1. výjezdem). Je nutné, aby dítě mělo s sebou na celý den pití a jídlo (ne vždy si budou moci
koupit něco k snědku). Je důležité dítě přihlásit na celý týden (kvůli celotýdenní táborové hře). A teď
to nejdůležitější:
KDY? od 15. - 19. 7. 2019
VĚK? od 5 let (musí ujít alespoň 12 km)
Kdo by měl zájem, ozvěte se mi prosím co nejdříve. Poté vám pošlu přihlášku.
Iva (ivabaumrukova@seznam.cz, 605 068 175)

NOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC
Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník "Nočního nohejbalového turnaje trojic" do Vodokrt v pátek
19. 7. 2019 od 19:00 hodin. Hraje se na tři dopady dle pravidel ČNS na osvětleném antukovém hřišti.
Startovné činí 450 Kč/tým. Občerstvení je k dispozici přímo v areálu a navíc v ceně startovného i na
rožni opékaný čuník formou samoobsluhy. Možnost přespání ve stanu, pod širákem nebo v autě
kdekoliv v areálu. Kapacita maximálně 12 týmů. Přihlášky na telefonním čísle 605 341 038 nebo 605
561 213.
Martin Klokan

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.

ZAHRADNÍ SLAVNOST – ZÁMEK NEBÍLOVY
Úhlava, o. p. s., a MAS Aktivios, z. s., vás zvou na pohodové odpoledne do barokních zahrad
nebílovského zámku dne 3. 8. 2019 od 13 do 18 hodin. Ukázky řemesel s možností nákupu výrobků,
tvořivé dílny a další aktivity pro děti i dospělé, hudební vystoupení skupiny Janek Eret trio.
Vstupné 100,- Kč, dítě 40,- Kč.

PŘIHLÁŠKY
VÝSTAVA ČIMELICE
Zájezd na 33. ročník tradiční výstavy květin, zahradních doplňků a drobného zvířectva do Čimelic se
uskuteční ve čtvrtek 22. 8. 2019. Více o výstavě na www.zahradacimelice.cz. Zájemci se mohou hlásit
společně s platbou 100 Kč do 31. 7. 2019 na obecním úřadu nebo u M. Loudové. V případě malého
zájmu se zájezd neuskuteční.

PODZIMNÍ ZÁJEZD
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 pořádá obec Řenče tradiční podzimní zájezd. Společně navštívíme zámek
Kynžvart, lázně Kynžvart 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.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI

Fotografie z letošního vítání občánků dne 16. 6. 2016 v MŠ Řenče.

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

ZE ŠKOLKY
Ve školce kluci získali výuční listy
Rok se s rokem sešel a ve školce jsme se 18. 6. loučili s našimi předškoláky. A protože do školy budou
odcházet pouze kluci, zvolili jsme téma na rozloučení „Bořek stavitel“. Kluci předvedli svoji šikovnost
při plnění úkolů jako např. zatloukání hřebíků, řezání s pilou, stavění cihlové zdi, šroubování,
poměřování, ale také si o sobě zazpívali píseň z vlastní tvorby učitelek. Každý z nich dostal po splnění
5 úkolů a slibu předškoláka Výuční list se svojí fotografií.
„Slibujeme na psí uši a kočičí svědomí, že budeme hodní žáci, nikdy žádní poškoláci. Učit se pilně
budeme, protože pětky nechceme.“
Po krátkém vystoupení na nás čekalo překvapení v podobě zmrzliny a občerstvení, které připravily
maminky všech dětí. Tímto všem maminkám moc děkujeme a doufáme, že si zahradní slavnost všichni
užili. Klukům přejeme, aby slib, který si dali, se jim opravdu splnil. Všem ostatním přejeme z mateřské
školy krásné léto, plné pohody.
Pavla Hřebcová a Jitka Jirsová - MŠ

ZE ŠKOLY
5. ročník se loučí
Poslední školní den tohoto roku se s námi rozloučí žáci 5. ročníku. Rozloučení se s 1. stupněm si žáci
neodbydou jen tím, že si převezmou vysvědčení, ale připravili si krátké vystoupení na známé písničky
Okoř a Zavolejte stráže. Poslední týden se ale nenesl jen v duchu loučení. Žáci se v pondělí 24. června
seznamovali se svou novou školou v Přešticích. Přijali jsme pozvání odcházejících deváťáků, kteří nás
po škole provedli a návštěvu nám zpestřili mnoha soutěžemi. Vědomostní hry nás dovedly až do
tělocvičny, kde opičí dráha prověřila fyzickou zdatnost žáků. Tým ze ZŠ Řenče vyhrál 1. místo. Pavel
Dvořák dostal medaili za výkon v basketbalu, Vojtěch Huřťák zase za rychlé a bezchybné počítání
příkladů. Den v Přešticích jsme si užili a žáci se teď mohou těšit na další životní etapu.
Kristýna Regnerová – třídní učitelka

Z lodě, která vyplouvá do 6. třídy vám mávají: (zleva) Michaela Kučerová, Jolana Duchková, Pavel
Dvořák, Šimon Kasl, Lukáš Janota, Jan Bouřil a Vojtěch Huřťák
Náš první školní rok
„Končilo léto, s ním i prázdniny, poslední vlaštovky odlétaly na jih, my jsme měli jít poprvé do školy.
Těšili jsme se a trochu báli zároveň. Co nás tam čeká? Jaká bude nová paní učitelka? A to učení –
nebude příliš těžké?“ Prázdniny už zase ťukají na dveře a děti už znají na všechny tyto otázky odpověď.
Znají toho vlastně mnohem a mnohem více. Všichni se toho za ten rok mnoho dozvěděli a udělali velký
pokrok! Máme za sebou všichni obrovský kus dobře odvedené práce. Velký dík patří našim blízkým,
hlavně rodičům, kteří nás celý školní rok podporovali a měli s námi trpělivost.
Vaši prvňáci a třídní učitelka Zuzana Frýbortová

Angličtina v 1. třídě
V pátek 21.6 si žáci 1. třídy užili poslední dvě výukové hodiny angličtiny, které se vzhledem ke
krásnému počasí odehrály venku - na hřišti. Pomocí různých pohybových her jsme si zopakovali slovní
zásobu. Soutěžili jsme, tvořili různé skupiny slov pomocí kartiček, v komunikaci jsme již používali
jednoduché anglické věty, taktéž jsme se naučili i něco nového. Všechny děti se aktivně zapojovaly a
bylo vidět, že mají z učení cizího jazyka radost. Příští rok se mohou budoucí ,,druháci“ těšit na výuku
podle nových výukových materiálů Wow!, které vyvinula britská společnost Wattsenglish, která se
specializuje na výuku angličtiny dětí, která má mnoho výhod např. prostřednictvím videoklipů je
přiváděn do školy rodilý mluvčí a zkušený lektor v jedné osobě. Výukové metody jsou vysoce
motivační – děti se nemusí do výuky nutit, naopak, baví je to.
Mgr. Silvie Kosnarová
Divadlo Alfa – Tři siláci na silnici
Ke konci školního roku 2018/2019 se dne 14. 6. žáci ZŠ Řenče vydali do Divadla Alfa na představení:
Tři siláci na silnici. Shlédli velice dobře zpracovanou pohádkovou komedii o tom, že síla není vše a že
táhnout za jeden provaz se vyplatí. Tři bratři siláci celý svůj dosavadní život strávili doma u maminky,
která se o ně starala, prala jim, uklízela a báječně jim vyvářela. Jenže jednoho dne už jejich mamince
došla trpělivost a poslala je do světa na zkušenou. Napekla jim na cestu buchty a dala několik rad. Ta
hlavní byla, že budou nejsilnější pouze tehdy, když své síly spojí. Jenže oni sotva paty z domu vytáhli,
okamžitě se každý vydal jiným směrem. Trvalo pak ještě nějaký čas, než se jejich cesty opět spojily a
oni konečně pochopili, že společně se to lépe táhne. Představení mělo u dětí velký úspěch. Věříme, že
si z něj vzali do života pár ponaučení.
Mgr. Silvie Kosnarová
Školní výlet
Dne 7. 6. vyrazili žáci 2. – 5. ročníku na zámek Kozel, kde shlédli výstavu s názvem: České
korunovační klenoty na dosah/Život a dílo Karla IV. Výstava žákům představila nejen pestrý a
zajímavý život našeho nejvýznamnějšího panovníka, ale především fenomén Českých korunovačních
klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu. Kromě samotných
mistrovských replik klenotů žáci shlédli i mnoho dalších tematických exponátů připomínajících období
středověku – např.
kopie
zbraní,
volné
repliky
oděvů a obuvi,
mince, miniatury
nebo 3D modely.
Součástí
výletu
byla i procházka
nádherným
zámeckým parkem
a nechyběl ani
nanuk na konec 
v místní cukrárně.
Žáci si výlet moc užili. Byl tak hezkou odměnou za jejich práci v uplynulém školním roce 2018/2019.
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