ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 10 – říjen 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v říjnovém zpravodaji. Dovolte mi, abych Vás i tentokráte informovala o
aktuálním dění v našich obcích.
Dokončeny a předány jsou opravy kulturního zařízení v Libákovicích. V rámci tohoto projektu
byla provedena výměna stávající eternitové střešní krytiny za plechovou na celé budově s
výjimkou střechy nad sálem, včetně výměny latí a části shnilých krokví krovu. Dále bylo
provedeno zateplení stropů v přísálí, výčepu a knihovně, realizováno podbití střechy v zadním
skladu, v místnosti knihovny byl odstraněn závadný, bezpečnému provozu nevyhovující, komín.
Provedeny byly též potřebné klempířské práce. Práce provedl pan Šesták z Řeneč. Plzeňský kraj
přispěl částkou 250 000,- Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova.
Byly dokončeny práce na realizaci vytápění v KZ Háje. Práce provedla firma Levná kanalizace
s. r. o. Na dokončovacích pracích se dobrovolnickou činností podíleli občané Hájů, za což jim
velmi děkujeme.
Na Hájích provedla firma Swietelsky opravu silnice II. třídy. Mrzí mi, že i přes veškerou naši
snahu o domluvu nebyly termíny vždy dodrženy. Asfaltování bude nyní pokračovat
v Netunicích. Uzavírka zde již nebude celoplošná, ale bude se jezdit vždy po jedné straně silnice.
V posledních dvou týdnech jsem bohužel zaznamenala několik krádeží květinových misek na
hřbitově v Řenčích. Jsme nuceni opět nainstalovat na prostor hřbitova kameru. Voda na hřbitově
netekla z důvodů nízké hladiny vody ve vrtu.
Upozorňuji zájemce o poskytnutí dotace na volnočasové aktivity z rozpočtu obce na rok 2020,
že program byl již zveřejněn. Žádosti budou přijímány od 6. 11. do 20. 11. 2019. Další informace
naleznete dále ve zpravodaji.
V říjnu jsme také připravili svoz nebezpečného odpadu. Žádám vás, pokud potřebujete vyhodit
nebezpečný odpad, využijte k tomu čtvrtek 17. 10. 2019. Následující víkend bude možno odložit
do kontejnerů i objemný odpad. Prosíme občany, aby respektovali náš životní prostor a
dodržovali platné právní předpisy upravující nakládání s odpady. O tom, že stále není pro
všechny občany samozřejmostí odkládat tříděný odpad do kontejnerů umístěných na návsích
nebo k tomu využít svoz v modrých pytlích, svědčí i ta skutečnost, že z rokle před Vodokrty bylo
dobrovolníky opět vyklizeno jedenáct pytlů PET lahví.
Na mši u kapličky Panny Marie Sedmibolestné v neděli 15. 8. jsem se potkala s panem Ing.
Krýslem z Letin. Jsem moc ráda, že v dnešním zpravodaji přinášíme jeho vyjádření k omylu o
historii této kapličky, který se bohužel dostal do knihy o Letinech.
Přeji všem příjemné podzimní dny.
Miloslava Loudová
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Usnesení ze sedmého veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče,
konaného dne 18. 9. 2019 od 19:30 hodin v KZ Vodokrty
Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
1/7/2019
doplnění programu o projednání schválení podání nabídky na veřejnou zakázku
„Řenče – obytná zóna Z 66 – Z 66 A“
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
2/7/2019
program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Řenče, konaného dne 18. 9.
2019 od 19:30 hodin v KZ Vodokrty
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
3/7/2019
zprávu o hospodaření obce k 31. 8. 2019
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
4/7/2019
nabytí pozemků p. č. 52 o výměře 160 m 2 a p. č. 53 o výměře 350 m 2 v k. ú.
Háje u Vodokrt od Ladislava Nejdla za cenu 80 Kč za metr čtvereční
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
5/7/2019
vyjádření souhlasu s prodejem pozemků p. č. 122 a p. č. 128 v k. ú. Knihy a
vyjádření souhlasu s prodejem části pozemku p. č. 805 v k. ú. Osek u Vodokrt pro
Lukrena a. s. za podmínky zachování předkupního práva ve prospěch Obce Řenče
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
6/7/2019
po předchozím projednání společného záměru Obce Dolce, Obce Dolní Lukavice,
Obce Řenče a Obce Chlumčany zánik Svazku pro plynofikaci obcí, IČ 69980993
se sídlem Řenče č. p. 54, 334 01 Přeštice, jeho zrušením s likvidací a vstup Svazku
do likvidace
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo Obce Řenče zmocňuje:
7/7/2019
starostku Obce Řenče k hlasování o zániku Svazku pro plynofikaci obcí, IČ
69980993 se sídlem Řenče č. p. 54, 334 01 Přeštice, ve smyslu ust. čl. 16 Stanov
Svazku ze dne 27. 12. 2012 jeho zrušením s likvidací, a k přijetí usnesení
Shromáždění zástupců jednotlivých obcí o zániku Svazku jeho zrušením s
likvidací
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
8/7/2019
aby v souvislosti se vstupem Svazku pro plynofikaci obcí, IČ 69980993 se sídlem
Řenče č. p. 54, 334 01 Přeštice do likvidace byla starostka Obce Řenče jako člen
Shromáždění zástupců Svazku podle čl. 12 Stanov Svazku ze dne 27. 12. 2012
povolán jako likvidátor Svazku (§ 189 a násl. občanského zákoníku)
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
9/7/2019
zadání výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou
zakázku „Řenče – obytná zóna Z 66 – Z 66 A“
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo Obce Řenče jmenuje:
10/7/2019
komisi pro dokladovou inventarizaci ve složení Irena Hrabětová a Mgr. Eva
Dobezová
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
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11/7/2019

komisi pro fyzickou inventarizaci ve složení Pavel Fořt, Josef Rajzl a Jana
Mrázová
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo Obce Řenče bere na vědomí:
12/7/2019
zprávu o činnosti z mezidobí zasedání
13/7/2019
diskusní příspěvky

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY Z ROZPOČTU OBCE ŘENČE 2020
Obec Řenče v souladu s § 10a a násl. z. č. 24/2015 Sb. vydala 9. 9. 2019 pravidla, kterými se
stanoví proces poskytování dotací z rozpočtu Obce Řenče na rok 2020. Pravidla jsou zveřejněna
na úřední desce a internetových stránkách obce. Žádosti budou přijímány od 6. 11. do 20. 11.
2019 12:00 hodin.
Žádosti budou podávány na předepsaném vzoru. Povinným obsahem žádosti jsou též programem
požadované přílohy. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v
rozpočtu na podporu tohoto účelu činí pro rok 2020 částku 220 000,- Kč. Finanční příspěvek ve
výši schválené zastupitelstvem bude úspěšnému žadateli přidělen poskytovatelem na základě
řádně uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Na základě vašich dotazů ohledně čipování psů přinášíme následující informace:
- od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem,
- číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa,
- štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy
nejpozději v půl roce věku,
- mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
Cílem novely veterinárního zákona je zpřísnit podmínky pro chov psů, a tak omezit výskyt
množíren psů.
Vzhledem k zájmu našich občanů, jsme se rozhodli zajistit čipování psů přímo v našich
vesnicích, což se nám podařilo domluvit s panem Slavíčkem. Na čipování si s sebou musíte
donést očkovací průkaz psa. Cena za jedno čipování je 400 Kč.
Úterý 8. 10. 2019
Řenče
16:00 – 17:00 hodin
Plevňov
17:00 – 17:15 hodin
Středa 9. 10. 2019
Háje
16:00 – 16:15 hodin
Osek
16:15 – 16:30 hodin
Vodokrty
16:30 – 17:30 hodin

BURZA ZIMNÍHO VYBAVENÍ
Zveme všechny zájemce na burzu sportovního zimního vybavení, která se uskuteční v sobotu
19. 10. 2019 na sále KZ Řenče. Občané, kteří mají zájem prodat sportovní vybavení, se setkají
v 9 hodin tak, aby mohli své věci připravit na prodej veřejnosti. Samotný prodej bude probíhat
od 10 do 12 hodin.
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INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
21. 10. 2019 (07:30 - 09:30) – Osek – uvedené nemovitosti: p. 886/11, 1, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23/23r, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 4,
40, 43, 5, 6, 7, 8, 861/861/8, 9, parc.č. 1019/1, parc.č. 1039, parc.č. 189/4, parc.č. 195/1, parc.č.
898/1
21. 10. 2019 (10:00 - 12:00) – Řenče – uvedené nemovitosti: p.773, 1, 10, 109, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 8, 80, 82, 9, E2, E68, parc.č. 188,
parc.č. 69/50
21. 10. 2019 (13:00 - 15:00) – Vodokrty – uvedené nemovitosti: 17, 2, 26, 27, 28, 30, 32,
36, 37, 4, 41, 43, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 6, 65, 68, 69, 7, 702, 704, 707,
708/708 E, 714, 715, 8, 910, E46, E701, E703, E705, E706, E709, p. 59/2, parc.č. 79
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.

SVOZ PLASTŮ 10. 10. 2019
Plasty budou sváženy přímo společností Západočeské komunální služby ve čtvrtek dne 10. 10.
2019. 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.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 17. 10. 2019
Ve spolupráci se Svazem obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství provede obecní úřad
svoz nebezpečného odpadu:
Přijímány budou následující druhy odpadů
- 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, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
- Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
- Brzdové a nemrznoucí kapaliny
- Zásady, kyseliny, rozpouštědla, chemikálie
- Pneumatiky – osobní bez disků
Odpad odkládejte před dům, tak aby mohl být odvezen ve čtvrtek ráno 17. 10. 2019. Obaly od
barev a oleje uložte do pevné krabice v žádném případě 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.

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD 25. 10. 2019
Oznamujeme občanům možnost uložení objemného odpadu z domácností do přistavěných
kontejnerů:
LIBÁKOVICE: 25. – 28. 10. 2019 na návsi u kapličky
VODOKRTY: 25. – 28. 10. 2019 na návsi u zastávky ČSAD
ŘENČE: 25. – 28. 10. 2019 u hasičské zbrojnice
OSEK: 25. – 28. 10. 2019 u kapličky
HÁJE: 25. – 28. 10. 2019 u kontejnerů
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Do tohoto kontejneru odkládejte odpad z domácností, který se nevejde do běžné odvozové
nádoby a zároveň není nebezpečným odpadem nebo odpadem, který lze dále využít (tj. vytřídit
– papír, sklo, plast, nápojový karton, železo, tráva a drobné větve).
Objemný odpad tvoří zejména nábytek, koberce, lina apod. V případě, že váháte, zda váš odpad
patří do tohoto kontejneru, informujte se na tel. 377 985 594.

ZELENÉ KONTEJNERY
Vývoz zelených kontejnerů na bio odpad zajišťuje naše obec ve spolupráci s Lukrenou a. s. a
Agroservisem a. s., na základě stanovených termínů nebo požadavku z naší strany, bohužel
během září nebyly kontejnery vyvezeny z důvodu sezónních prací, sklizně kukuřice.

SKLÁDKA VĚTVÍ
Pro uložení větví z ořezu stromů mohou občané využívat skládku nad Knihami „U Jána“. V
žádném případě není toto místo určené k ukládání trávy a jiného odpadu ze zahrady.

OMLUVA KE KAPLIČCE
Omlouvám se občanům Libákovic za chybné uvedení informace o výstavbě kapličky zasvěcené
Panně Marii Sedmibolestné pod Čertovým břemenem v knize Letinám na straně 623. Zmíněnou
kapličku samozřejmě nenechal postavit letinský sedlák a hostinský pan Pašek, ale libákovský
sedlák a hostinský pan Pašek. Chyba vznikla neúmyslně, mrzí mě to.
Kniha je ve volném prodeji v letinském pivovaru a je již doplněna opravným listem této
politováníhodné chyby. Děkuji.
Krýsl Lubomír, Letiny 27

NABÍDKA BRIGÁDY – POŠTA PARTNER ŘENČE
Hledáme brigádníka na Poštu Partner v Řenčích. Záskok za dovolenou/nemoc dle domluvy.
Vhodné při MD nebo pro důchodce. Bližší informace osobně na poště nebo na telefonním čísle
704 179 175.
Irena Scholtzová

POZVÁNKY NA AKCE
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V ŘENČÍCH
TJ Řenče, oddíl rekreačních sportů, zve všechny děti do 15 let na druhý ročník rybářských závodů
na koupališti v Řenčích, který se uskuteční v sobotu 5. 10. 2019. Startovné 50, - Kč. Přihlášení
účastníků od 7 do 8 hodin. Začátek závodů v 8:00 hodin.
Kristýna Langová

CVIČENÍ A KROUŽKY VE ŠKOLE
Pondělí
Úterý
Středa

16:00 - 17:30 hodin
17:00 - 18:00 hodin
19:30 - 20:30 hodin
18:00 - 19:00 hodin

Příšerky (od 7. 10. 2019) - Iva Baumruková
Gumídci (od 1. 10. 2019) - Iva Baumruková
aerobik (od 1. 10. 2019) - Iva Baumruková
rehabilitační cvičení (od 25. 9. 2019) - Hana Honzíková

PŘIHLÁŠKY
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pro všechny zájemce o studium na Virtuální Univerzitě třetího věku oznamujeme, že v Řenčích
bude zimní semestr na téma „Barokní architektura v Čechách“. Výuku organizuje Obec
Řenče, garantem přednášek je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, výukovým garantem
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je doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Přednášky odborným pohledem sledují architekturu, která
byla vytvořena v době baroka a kterou můžete sami navštívit během svých cest po naší vlasti.
Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v
kolektivu budete sledovat přednášku přenosem z internetu na plátno.
V Řenčích bude zimní semestr v šestidílném cyklu přednášek zahájen v pátek 4. 10. 2019 v 9:30
hodin ve vinárně v Řenčích. Další termíny přednášek zimního semestru VU3V v Řenčích: 18.
10. 2019, 1. 11. 2019, 15. 11. 2019, 29. 11. 2019 a 13. 12. 2019. Cena za celý semestr je 300 Kč,
z toho 100 Kč hradí účastník a 200 Kč přispívá obec. Kontakt, bližší informace a přihlášky na
telefonu 603 810 622.
Miloslava Loudová

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
4. VODOKRTSKÁ DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
Poslední prázdninovou sobotu 31. 8. 2019 proběhla 4. vodokrtská dětská olympiáda v areálu na
koupališti ve Vodokrtech. Mezi mnoha sportovními olympijskými disciplínami bylo několik
soutěžních - olympijské: běh, skok do dálky, hod oštěpem, slalom, střelba vzduchovkou, (střelba
lukem bohužel letos nebyla), neolympijské: hod granátem, šplh. Po oběhnutí koupaliště dětskými
borci se zapálenou pochodní se rozzářil olympijský oheň pod olympijskými kruhy a olympiáda
byla zahájena. Seznámili jsme děti s průběhem plnění disciplín a s vyzkoušením dalších
nesoutěžních sportů jako košíková, badmington, volejbal, stolní tenis, tenis.

Novinkou byla ukázka rozdělání ohně pomocí křesadla a troudu anebo pomocí tření dřívek
předvedená Patrikem, který vystupuje ve westernovém městečku Halter Valley. Rozdělávání
ohně zaujalo nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří si to také rádi vyzkoušeli. Na rozdíl od minulého
ročníku nám letos počasí přálo a sluníčko nám fandilo po celou dobu. K závěru jsme si s dětmi
opekli buřty a přišlo finále. Po vyhodnocení výsledků jsme vyhlásili ty nejlepší ve třech
kategoriích. Medaile, jako vždy, zbyly i pro ostatní soutěžící, u kterých nás potěšily jejich
rozzářené tváře. Na úplný závěr jsme poděkovali všem na stanovištích a dětem za bojovnost a
soutěžního ducha. Poté přišel podivný úkaz, který se objevuje jen jednou za rok, kdy ve
Vodokrtech z nebe padají bonbony a děti si je odnesou domů a odchází šťastné a spokojené.
Těšíme se na další ročník a věříme, že přijde víc sportovců, jako tomu bylo v předchozích
olympiádách.
Luboš Havlíček SK Vodokrty
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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

Dny vědy a techniky
Plzeňské ulice se i letos proměnily v laboratoř, kterou navštívili 20. září i žáci naší školy. Měli
možnost seznámit se s prací odborníků, ale hlavně si vše na vlastní kůži vyzkoušet. Nebylo
jednoduché vše stihnout během jednoho dopoledne, stanovišť bylo mnoho, stejně jako zájemců
o pokusy. Každý si určitě přišel na své a mohl se při zábavné činnosti i mnoho naučit.
Mgr. Kristýna Regnerová

Být na „jednotřídce“
Jednotřídní mateřské škole se tak říká, je na ni pro učitelky více práce s dětmi, ale pro začátek
školního roku je to velká výhoda. Nové malé dětičky se lépe adaptují, protože ti stávající
„mazáci“ jim v lecčems pomohou.
Letos máme náš školní vzdělávací program zaměřený hlavně na pohádky, takže už jsme si hráli
na Palečka a nyní pomáháme jako trpaslíčkové Sněhurce. „Tak se jí a nedrobí, tak se myje
nádobí.“ Můžete to zkusit i doma. Stejně jako v minulém roce se budeme věnovat i přírodě, plnit
Adepta malé myslivosti a zapojovat se do různých soutěží a programů. Ať nám to pěkně utíká a
děti (i rodiče) jsou spokojeni.
Za MŠ Jana Lišková
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Pozvánka pro rodiče a zájemce
Zveme Vás 31. 10. v 16 hodin na besedu „Hranice a rituály ve výchově“, která se uskuteční
v mateřské škole. Dozvíme se, jak a proč je důležité nastavení „mantinelů – hranic“ ve výchově.
Jak je dětem efektivně nastavit a jaké důsledky plynou, pokud dítě hranice nemá. Lektorka Iva
Freslová Vám také poví o některých rituálech předškolních a mladších dětí. Beseda je zdarma
v rámci nabídky MAS Aktivios.
Pavla Hřebcová
Piráti
V letošním školním roce se všichni v prvním oddělení stali piráty a to doslova. Po pirátské
přísaze se všichni podepsali vlastní krví v podobě červené tempery otiskem palce na pirátský
glejt. Poté byla uskutečněna první pirátská zkouška, kterou byl vodní pirátský křest. Každý pirát
se musel podrobit testu, který prověřil, jak dlouho všichni vydrží pod hladinou. Protože se žádný
pirát, který by se bál vody na naší palubě nenašel, všichni se mohou těšit na další úkoly, zkoušky
a odměny. Jak to tedy bude dál? Kam vlastně poplujeme? Podle naší mapy ostrovů postupně
zakotvíme u deseti ostrovů, na kterých se budeme učit něčemu novému, plnit různé, třeba i
bláznivé úkoly, za splnění budeme získávat pirátské zlaťáky, jenž budeme směňovat
za diamanty. Prvním ostrovem byl „Ostrov přátelství“, kromě toho, že jsme se pomocí různých,
mnohdy i neobyčejných úkolů seznámili s novými kamarády, přijali je mezi sebe, naučili se,
jak se chovat v různých nových situacích a začlenili se po prázdninách do běžného chodu školní
družiny. Také jsme si společně postavili velkou loď, vyrobili jsme pirátské klobouky a šavle.
Z krabičky od čaje si každý vytvořil pirátskou truhlu, bez té by se piráti neobešli. Do své pirátské
truhly si každý podle zásluhy bude celý rok shromažďovat svůj podíl z kořisti. Na konci školního
roku se podle počtu pirátských zlaťáků a diamatů pozná, jak se kdo snažil, a jakou si zaslouží
odměnu.
Jana Přibáňová
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