ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 3 – březen 2020 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v březnovém zpravodaji. Tradičně se i v letošním roce v březnu věnujeme
hlavně úklidu jak domácností, tak přírody v našem okolí. Kontejnery na objemný odpad, které
můžete využít na úklid svých domácností, budou přistaveny do pěti našich vesnic. Do přistavených
kontejnerů můžete odkládat sedací soupravy, šatstvo, koberce a podobně. V žádném případě do
těchto kontejnerů nepatří sklo, plasty, papír, stavební suť, pneumatiky, televizory či lednice. Svoz
nebezpečného odpadu proběhne jako každoročně v měsíci květnu. Stavební suť mají stavebníci
povinnost likvidovat na své náklady zákonem stanoveným způsobem například na nejbližší
skládce Vysoká v Dobřanech. Nově byla pořízena nádoba na ukládání jedlých olejů. Použité jedlé
oleje odkládejte pouze v uzavřených plastových lahvích (nikoli skleněných).
Bioodpad – trávu, listí a drobné větve maximálně do průměru 2 centimetrů můžete odkládat do
zelených kontejnerů, které budou umístěny během měsíce března v našich obcích: Libákovice,
Řenče, Vodokrty, Háje a Osek. Ostatní větve patří na skládku větví u Jána, za jejich vložení do
kontejneru by naše obec musela zaplatit dotřiďovací poplatek.
Systém nakládání odpadů v obci umožňuje všem našim občanům nakládat se svým odpadem v
souladu s platnými právními předpisy, pokud však někteří i nadále nechtějí respektovat zákony,
přírodu i své spoluobčany, upozorňujeme, že za založení černé skládky hrozí fyzické osobě vysoká
pokuta. Právě na úklid černých skládek je zaměřena celosvětová akce „Ukliďme Česko“. Do této
akce se mohou zapojit letos již potřetí všichni dobrovolníci také u nás, více se dozvíte níže v
článku. Přeji si, aby veškeré toto snažení mělo smysl.
Obec podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, dotační titul Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na Sportovní sestavy pro děti a dospělé v Řenčích.
Záměrem je doplnění dětského hřiště na zahradě základní školy a doplnění veřejného dětského
hřiště ve sportovním areálu v Řenčích o cvičební stroje pro dospělé.
Přeji vám pěkné březnové dny.
Miloslava Loudová

INFORMACE
10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘENČE
SE KONÁ 9. 3. 2020 OD 19:00 HODIN VE VINÁRNĚ V ŘENČÍCH.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Řenče – 17. 3. 2020 – 7:30 – 15:00 hodin – nemovitosti: parc. č. 532/3, parc. č. 550, 615 E
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných
míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

VÝZVA KE 100 LETŮM TJ ŘENČE A SRAZU RODÁKŮ ŘENEČ A
PLEVŇOVA
Letos nás čekají v Řenčích dvě významné události. O pouti 5. 7. 2020 se bude konat sraz rodáků
částí obce Řenče a Plevňov spojený s oslavou 100 let od založení tělovýchovné činnosti v Řenčích.
K této příležitosti připravuje výbor TJ Řenče ve spolupráci s obcí a paní RNDr. Vlčkovou vydání
publikace. Obracíme se na občany s prosbou, pokud mají doma historické fotografie nebo znají od
svých předků vyprávění o činnosti TJ, aby nám je zapůjčili a nebo poskytli.
S přípravou samotného dne je zapotřebí začít co nejdříve, proto se obracím na všechny
dobrovolníky, kteří se chtějí podílet na přípravách, aby se ozvali na obecní úřad.
Miloslava Loudová

PLASTY
Plasty budou sváženy přímo společností ZKS ve čtvrtek dne 12. 3. 2020. 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.

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD
Oznamujeme občanům možnost uložení objemného odpadu z domácností do přistavěných
kontejnerů:
LIBÁKOVICE: 13. – 15. 3. 2020 na návsi u kapličky
VODOKRTY: 13. – 15. 3. 2020 na návsi u zastávky ČSAD
ŘENČE: 13. – 15. 3. 2020 u hasičské zbrojnice
OSEK: 13. – 15. 3. 2020 u kapličky
HÁJE: 13. – 15. 3. 2020 u kontejnerů
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, trávu 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. Svoz nebezpečného odpadu proběhne v měsíci květnu.

ZELENÉ KONTEJNERY A SKLÁDKA VĚTVÍ „JÁNA“
V měsíci březnu budou v našich obcích: Libákovice, Řenče, Vodokrty, Háje a Osek přistavěny
zelené kontejnery na biologický odpad rostlinného původu. Do kontejneru odkládejte pouze trávu
a drobné větve do průměru 2 centimetrů. Do kontejnerů v žádném případě nepatří odpad
živočišného původu. Odpad vkládejte bez dalších příměsí a nebalte jej do obalů (například pytlů
či igelitových tašek).
Pro uložení větví z ořezu stromů ze zahrad mohou občané využívat skládku nad Knihami „U Jána“.
V žádném případě není toto místo určené k ukládání trávy a jiného odpadu.

UKLIĎME ČESKO – CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN
I v letošním roce se Obec Řenče zapojí do akce „Ukliďme Česko“. Milióny lidí ve 150 zemích se
postaví proti globálnímu problému s odpady tím, že vyčistí silnice, parky, pláže, lesy, řeky. Obec
Řenče ve spolupráci s Martou Kočalkovou ml. pořádá u nás úklidový den o týden dříve a to
v sobotu 28. 3. 2020. V případě, že máte zájem se účastnit této akce, prosím kontaktujte
koordinátorku akce Martu Kočalkovou ml. na telefonu 773 983 595. Předpokládaný sraz všech
zájemců je v 9:00 hodin vždy na autobusové zastávce. Obec zajistí i pro tyto zájemce ochranné
pracovní pomůcky, pytle a přistavený kontejner.
Věřím, že má tato akce smysl a přispěje ke zlepšení životního prostředí v našem okolí. Vloni se
v našich vesnicích zapojilo 79 dobrovolníků, kteří posbírali celkem 1860 kg odpadu.
Miloslava Loudová

POZVÁNKY NA AKCE
Ženy Vodokrty vás srdečně zvou
na tradiční

MASOPUSTNÍ VESELICI
v sobotu 7. 3. 2020
od 20:00 hodin

v sále hostince ve Vodokrtech.
Hudba AKUSTIC COVER BAND.
Masky vítány, tombola, dámská volenka.

HASIČSKÝ BÁL
SDH Libákovice srdečně zve na hasičský bál se skupinou Sekvence, který se uskuteční 13. 3. 2020
od 20 hodin v sále KZ Libákovice.

VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ VAJÍČEK
Ženy Vodokrty srdečně zvou všechny zájemce na Velikonoční zdobení vajíček, které se koná v
sobotu dne 28. 3. 2020 od 15 hodin v KZ Vodokrty. Společně s Janou Kališovou si můžete
vyzdobit velikonoční vajíčka krásnou madeirovou technikou, jedná se o zdobení vajíček vyvrtáním
malinkých otvorů a následně voskovým reliéfem. Ozdobit vajíčka si můžete také voskem nebo
ubrouskovou technikou.
Přineste si několik vyfouklých vajíček, nůžky, voskové pastelky a malou modelářskou vrtačku
(kdo má doma). Malé velikonoční občerstvení je zajištěno.
Připravujeme: - setkání důchodců - 23. 5. 2020

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
Karneval s Pipi
Po chřipkových prázdninách, které byly vyhlášeny pro naši školu a školku od 4. do 11. února, k
nám do školky „přišla“ Pipi Dlouhá punčocha a pozvala nás na Karneval plný her a soutěží. Bylo
vidět, že se děti moc těšily, protože všechny přišly v nádherných maskách, které pro ně maminky
připravily. Ve školce se najednou objevilo mnoho superhrdinů, jeden malý roztomilý vodníček,
spousta princezen, indiánka, Červená Karkulka, hasič, pár zvířátek, čertů a bubáků. Byly tady

zastoupeny snad všechny druhu masek. Přišla i Pipi s paní Klaunovou, zatančili jsme si společně
tanečky na různé písničky a zahráli soutěže, za které nás odměnila gumovými bonbóny.

Vědecké laborky ve školce
V následujícím týdnu k nám zavítal (díky MAS Aktivios) lektor ze společnosti Zábavná věda pro
všechny z Libochovic a společně s dětmi jsme zkoumali hustotu kapaliny. Děti byly ve dvojici
malý-velký, dostaly kádinku a džbáneček, kam si vždy musely nalít požadované množství vody,
vodu zahušťovaly různým množstvím cukru a míchaly, dokud se cukr nerozpustil. Lektor každé
skupince nakapal do zahuštěné vody glycerinovou barvičku. To se 3x opakovalo, jiná barva – jiné
množství cukru- jiná hustota. Děti pomaličku nalévaly přes trychtýř do odměrného válce
připravenou barevnou cukrovou vodu. Vznikl nám v odměrném válci tzv. semafor a děti byly
velice nadšené. Slíbili jsme jim, že si „chemickou laboratoř“ pořídíme i do školky a budou s ní
moci pracovat na zahrádce, až bude léto.
Alice Hřebcová
Workshop: Povídání o kvásku a kváskovém pečení
V naší MŠ Řenče proběhl workshop pro maminky na téma: Povídání o kvásku a kváskovém
pečení. Proběhla praktická ukázka pečení kváskového chleba s lektorkou Mirkou Balvínovou,
která demonstrovala několik druhů kváskových chlebů a postupy jejich pečení. Účastníci měli
možnost si zadělat těsto, připravit si rozkvas, taktéž proběhla ochutnávka různých druhů chlebů i
pomazánek. Účastníkům workshopu byly zodpovězeny všechny dotazy a spousta užitečných tipů
z praxe. Všichni, kdo se workshopu zúčastnili, jej zhodnotili jako užitečný a velice přínosný. A
hlavně bylo to velmi příjemně strávené popovídání a setkání.
A nyní všechny zveme na další setkání maminek 19. března, kdy se uskuteční další tvořivé setkání
(workshop), kde si budete moci vyzkoušet zdobení 3D perníků s Velikonoční tématikou.
Jitka Jirsová
Setkání s rodiči předškoláků
Každoroční setkání s rodiči budoucích prvňáčků bylo letos i za účasti dětí. Pro děti paní učitelky
ze školky připravily dvanáct stanovišť, na kterých rodiče zadali dětem úkol a mohli sledovat, jak
si děti se zadáním poradí. Úkoly v různých obměnách děti většinou znaly již ze školky. Maminky
viděly jejich práci s didaktickými a pracovními listy z Klokanova kufru, který využíváme v MŠ
při diagnostice, viděly jejich „práci“ s některými didaktickými hračkami, které slouží k rozvoji
předmatematických dovedností, rozvíjení poznání, grafomotoriky. Hry a úkoly byly také na

sluchové a zrakové rozlišování, prostorovou představivost. Předškoláčci předvedli, jak jsou zdatní
v jemné motorice i v sebeobsluze - (zavázat uzlík a kličku se stále některým moc nedaří). Na závěr
si děti vyrobily mochomůrku, kterou vykreslily, vystřihly a nalepily. Paní učitelky si také s rodiči
individuálně o jejich dětech krátce popovídaly a doporučily možnosti činností, kterými mohou
svému dítěti nástup do školy ulehčit a zpříjemnit. „Hrajte pexeso, Člověče nezlob se, povídejte si
nad knížkou“. Na schůzce byla přítomna i paní učitelka budoucích prvňáčků Mgr. Zuzana
Frýbortová, která seznámila rodiče se systémem vyučování v malotřídní škole i s vyučovacími
metodami, které v naší škole používáme a pozvala rodiče na zápis do 1. třídy.
Bc. Pavla Hřebcová

ZE ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řenče zve
v úterý 7. dubna 2020 od 13 do 16 hodin
NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
pod názvem:
„SE ZVÍŘÁTKY KOLEM SVĚTA“
K zápisu musí přijít dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2020.
Doklady k zápisu: občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce a rodný list dítěte.

__________________________________________________________________
Základní škola Řenče zve rodiče,
předškoláky a přátele školy na

v úterý 31. března 2020
od 7:30 do 9:30 hodin.
Jak probíhá den ve školní družině, můžete
vidět v čase od 13:30 do 15:00 hodin.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Školní kolo v recitační soutěži
14. února se z běžného vyučování stalo poetické dopoledne. Před porotou, kterou tvořila i paní
starostka a paní ředitelka, vystoupili ti nejlepší recitátoři z 2., 3., 4. a 5. ročníku. Své vystoupení si
ale připravili i prvňáčci, kteří se báseň naučili společně a vyzkoušeli si tak recitační soutěž zatím
„nanečisto“. Porotě její úkol, vybrat ty nejlepší z každé kategorie, nikdo nezáviděl. Žáci předvedli
skvělé výkony a ani tréma na nich nebyla znát. Za 2. a 3. ročník bude naši školu v okresním kole
reprezentovat Eliška Šnebergerová a Andreas Ritter, za 4. a 5. ročník pak Adéla Bláhová a
Kristýna Holečková. V našem školním kole jsme však vyhlásili tři nejlepší a bronzové příčky
obsadili Matyáš Šelmát a René Brzica. Udělovaly se i čestné ceny. David Brabec ji získal za velmi

pěkný výkon s vtipnou bajkou a Alice Petrů za obtížnou báseň, se kterou si krásně poradila.
Děkujeme všem zúčastněným za jejich snahu a příjemný zážitek.
Mgr. Kristýna Regnerová
Projektový den ve škole: Prevence civilizačních chorob
Dne 26. 2. měli žáci ve škole možnost popovídat si o zdraví s odborníky. Proběhly celkem dva
workshopy: První vedla nutriční terapeutka Markéta Hytmanová, se kterou měly děti přednášku
na téma stravování. Děti získaly spoustu informací ke správnému jídelníčku, k pitnému režimu a
k vhodnému složení jejich svačin ve škole. Při praktických úkolech děti poznávaly klasické i méně
známé zdravé potraviny a jejich přínos pro zdraví. Děti se aktivně zapojovaly a získaly od nutriční
terapeutky velkou pochvalu za jejich dobrou orientaci ve zdravých i nezdravých potravinách. Teď
mají děti před sebou velký a nelehký úkol, a to zkusit zásady zdravého stravování dodržovat.
Věříme, že se jim to ve spolupráci s rodiči bude postupně dařit. P. Hytmanová sestavila pro rodiče
dětí přehledný dokument obsahující tipy k jídelníčku dětí, který bude na stránkách školy k
dispozici, taktéž jej v případě zájmu pošleme rodičům. Druhý workshop vedla p. Linda Kaslová,
která si dětmi velice hezkou a interaktivní formou povídala o jejich těle s větší orientací na páteř
např. jak se tělo a páteř cítí při dlouhém sezení, dále co se děje s páteří, pokud do života pravidelně
nezařazujeme pohyb. Děti si vyzkoušely cviky s míči, na modelu kostry lidského těla si prohlédly
a prozkoumaly páteř, dozvěděly se více o správném sezení ve škole. P. Kaslová předala dětem
spoustu užitečných tipů, jak páteři a tím i tělu ulevit. Naše škola by chtěla p. Hytmanové i p.
Kaslové moc poděkovat za jejich velkou snahu a zájem našim žákům pomoci. Dětem i učitelům
se tento zdraví přínosný den moc líbil.
Mgr. Silvie Kosnarová

Pozvánka na zdobení perníčků
V rámci komunitního setkávání ve škole bychom vás rádi
pozvali na zdobení perníčků s paní Radkou Grösslovou.
Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 19. 3. 2020 v 15:30 hodin v
mateřské škole.
Na akci si nemusíte nic nosit, vše potřebné obdržíte na místě.
Na akci jsou zvány i starší děti, které mají o zdobení zájem.
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