ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 6 – červen 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v červnovém zpravodaji.
V měsíci květnu jsme pokračovali ve spolupráci se zhotovitelem projektové dokumentace na stavbu
kanalizace v částech obce Libákovice, Řenče a Vodokrty. Vzhledem k nesouhlasu některých
vlastníků je nutné hledat alternativy, které nejen stavbu, ale zejména i její další provoz včetně
stočného pro občany prodraží a neumožní připojení některých nemovitostí. Stavba přečerpávací
stanice v nejvýše umístěné obci místo samospádného řešení navíc předpokládá nalezení vhodného
pozemku k realizaci tohoto zařízení. Zůstává otázkou, jestli takovéto řešení je ekonomicky
přijatelné pro investora - obec, budoucího provozovatele i koncové zákazníky - občany.
Dále intenzivně pokračují stavební práce v zóně za školou. Ministerstvo školství déle než měsíc
provádí kontrolu již v dubnu poskytnutých dokladů k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Předpokládáme, že MŠMT vydá toto rozhodnutí a finanční prostředky TJ Řenče poskytne v měsíci
červnu.
Připravujeme žádost o dotaci na průzkumné vrty na pitnou vodu v Řenčích a v Libákovicích
z Národního programu Životní prostředí. Zároveň aktualizujeme pro naše části obce Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací PK, který musí být v souladu s žádostí o dotaci.
Zvu všechny občany na veřejné zasedání, které se koná 26. 6. 2019 v KZ Osek. Bude projednáván
závěrečný účet obce a školy za rok 2018.
Vítání občánků připravujeme na neděli 16. 6. 2019 od 16 hodin v MŠ Řenče, rodiče budou se svými
dětmi pozváni osobně.
Po deseti letech připravujeme setkání rodáků obcí Vodokrty a Knihy, které se koná o pouti
5. července v areálu koupaliště. Tímto srdečně zveme všechny rodáky. V dopoledních hodinách
budou otevřeny též zájemcům z řad veřejnosti prostory základní a mateřské školy.
Přeji vám pěkné slunečné dny.
Miloslava Loudová

6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
SE KONÁ 26. 6. 2019 OD 19:30 HODIN V KZ OSEK.

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.

UZAVŘENÍ HOSPODY VE VODOKRTECH - MALOVÁNÍ
KZ Vodokrty bude od úterý 18. 6. do pátku 21. 6. 2019 (včetně) uzavřeno z důvodu malování.
Děkujeme za pochopení.
Martin Klokan

UZAVÍRKA RADOBYČICE 14. 5. - 30. 8. 2019
Z důvodu uzavírky Dlážděné ulice v plzeňských Radobyčicích pojedou v období 14. 5. až 30. 8.
2019 autobusové linky 450553 Přeštice - Dolní Lukavice - Snopoušovy - Nebílovský Borek -Plzeň
a 450556 Řenče - Losiná - Plzeň dopravce ČSAD autobusy Plzeň po objízdné trase.
Nebudou obsluhovány následující zastávky: Plzeň, Chodské náměstí; Plzeň, Dobrovského; Plzeň,
Adélova; Plzeň, Tyršův most; Plzeň, Radobyčice.
Náhradní zastávka za všechny výše uvedené je Plzeň, Bory s odjezdovými časy jako v zastávce
Chodské náměstí, případně Dobrovského pro směr CAN.
Omlouváme se za obtíže při cestování a děkujeme za pochopení!
POVED s.r.o., Plzeňský organizátor veřejné dopravy

POZVÁNKY NA AKCE

HASIČSKÉ ZÁVODY LIBÁKOVICE
Libákovičtí hasiči Vás srdečně zvou na 16. ročník soutěže v požárním útoku „O pohár starosty
SDH“ a „Memoriál Heleny Hajšmanové“ dne 15. 6. 2019.
Program soutěžního odpoledne:
- Prezentace soutěžících družstev
- Slavnostní nástup družstev
- Zahájení soutěže
- Předpokládané ukončení soutěže

12 hod - 12,45 hod
13 hod
13,15 hod
17 hod

Soutěž se i letos uskuteční s dopravním vedením 2 kusů hadic „B“ s použitím nástřikových terčů a
to v obou kategoriích, muži i ženy. Měření časů bude zajištěno elektronickou časomírou.
V průběhu odpoledne bude vystaven historický prapor sboru. Na své si přijdou také děti, pro které
budou připraveny skákací hrad a velká trampolína.
Hudební vystoupení – k tanci i poslechu zahraje od 20 hodin Pepa Kubát. Na všechny čeká příjemné
občerstvení.
Přijďte se bavit, podpořit soutěžní družstva, užít si s dětmi, anebo si večer zatančit při příjemných
melodiích. Těšíme se Vás.
Miroslav Kšír
SDH Libákovice

TANEČNÍ ZÁBAVA OSEK
V pátek 21. 6. 2019 od 20:00 hodin se uskuteční taneční zábava pod terasou Hospůdky v Oseku.
Zahraje již v těchto místech poněkolikáté skupina DREAM pod vedením známé a velmi energické
zpěvačky a moderátorky Luďky Kuralové a hudebníka Petra Vondáška. Všichni jste srdečně zváni.
Martin Klokan

SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCÍ VODOKRTY A KNIHY
30. 6. 2019 (neděle)
18:00 hodin - vysazení památné lípy u pomníku Václava Jana Maška
5. 7. 2019 (pátek)
10:00 hodin - mše v kostele v Řenčích
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
19:00 hodin - taneční zábava, skupina Sekvence
Po celé odpoledne hraje dechová muzika Hájenka.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V sobotu 1. června 2019 se konal na malém rybníčku nad Knihami šestý ročník rybářských závodů
pro děti do 15 let. V 9:00 hodin bylo odstartováno rybářské klání pro 23 dětí.

Všechny chycené ryby a rybky byly pečlivě měřeny, sečtené centimetry pak představovaly počet
bodů. Největší rybu ulovil Jan Vakeš.
První místo obsadila Alice Petrů, 2. místo Sophie Herrero a 3. místo Rozálie Jánská. Všichni
závodníci dostali medaile a drobné ceny, vítězové ještě poháry. Po celou dobu závodů mohli
návštěvníci ochutnat výborné uzené pstruhy a klobásy.
Děkujeme našim sponzorům: Obci Řenče, Zdeňkovi Paškovi, Davidovi Kaslovi, BK INVESTIC a
Karlovi Maškovi.
Jiří Štolcpart, Roman Vakeš

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

Krátké informace ze života školy
o K zápisu do MŠ dne 15. 5. bylo pro školní rok 2019/2020 podáno 6 žádostí. I přestože je
navýšen počet dětí školky, nelze uspokojit 2 žádosti z důvodu kapacity.
o MŠ zve veřejnost na zahradní slavnost spojenou s rozloučením s předškoláky, která se bude
konat 18. června na zahradě školy od 16 hodin.
o Na základní škole bude vydáváno vysvědčení v pátek 28. června. Do školy se děti po
prázdninách vrátí v pondělí 2. září.
o Mateřská škola je otevřena až do 12. července. Od 15. července do 31. srpna je MŠ uzavřena
– prázdniny.
o Pro školní rok 2019/2020 se cena „školného“ nemění. Za MŠ se platí 300,- Kč měsíčně.
Za školní družinu 100,- Kč měsíčně.

o Prodloužení provozu MŠ a školní družiny od 2. září 2019. Od začátku nového školního roku
bude mateřská škola ráno otevřena již od 6:15 hodin. Odpoledne bude provoz MŠ do 16:15
hodin. Školní družina bude začínat svůj ranní provoz již od 6:15 hodin.
ZE ŠKOLY
Střípky ze školních lavic zapsané Aničkou Jirsovou:
Paní učitelka se ptá Adélky: „Adélko, co je to ženský, mužský a střední rod?“
Adélka říká: „Prosím porod!“
Paní učitelka vyvolá Davida, aby jí řekl jaké I / Y se píše ve slově sídliště.
David řekne: „tvrdé“ „Proč?“ – na to paní učitelka
David: „Protože je to prostě vyloženě tvrdé.“
Jak děti popisují ve slohu různé činnosti:
Adélka: Práce s koněm
Přineseme sedlo a uzdečku na čištění. Poté si jdeme pro koně s vodítkem a s ohlávkou. Nandám to
na koně, přivedeme a uvážeme ho. Decentně vyčistíme. Nasedláme, nauzdíme. Jde se trénovat:
krok, klus, cval a trysk. Odsedláme, oduzdíme. Odvedeme do výběhu. Uklidím sedlo, uzdu a čištění.
Jdem si pro kolečko s lopatou. Uklidím koblížky.
Péťa: Příprava střechy
Připravíme krov. Dám plachtu. Pak latě. Pak tašky.
Lehkoatletický trojboj a beseda s útočníkem Plzeňské Viktorie Pavlem Dobrým
31. května proběhl na škole a školce lehkoatletický trojboj. Děti jsme rozdělili do čtyř kategorií:
I. Malí předškoláčci, II. Předškoláci a prvňáci, III. - 2. a 3. tř., IV. Nejstarší - 4. a 5. tř.
Soutěžilo se v běhu na 15, 30 a 50 metrů, v hodu míčkem do dálky a ve skoku z místa.
Než byly vyhodnoceny výsledky všech dětí, besedoval s dětmi pan Pavel Dobrý, který v současné
době vede tělesnou výchovu na škole. Děti si ho velmi oblíbily a po besedě i ocenily jeho zajímavou
kariéru, kterou si vybudoval zejména v Německu. Po odchodu z Kielu se ozvala Fortuna Dusseldorf,
Erfurt i Magdeburg. Nakonec nejvýhodnější nabídku získal v Dynamu Dráždany, kde se stal
nejlepším hráčem mužstva v roce 2008. V průběhu besedy se ho ptali, nejen chlapci, na spoustu
zajímavých otázek o fotbalu.
A pak došlo na vyhlašování výsledků v lehkoatletickém trojboji:
I.
Kategorie: medaile získali všichni
II.
Kategorie: 1. Martin Punda, 2. Alex Půta, 3. Alice Petrů
III.
Kategorie: 1. Filip Kasl, 2. Viviena Štroblová, 3. Rozálka Jánská
IV.
Kategorie: 1. Petr Punda, 2. Pavel Dvořák, 3. Jolana Duchková
Focení
23. května jsme měli fotografování. Fotili jsme se jako třída, mohli jsme se nechat vyfotit ve
dvojicích nebo skupinkách a také sami pro babičky a dědečky, aby nás na fotkách mohli mít
vystavené. Oblékli jsme se hezky, abychom fotky nekazili. Vyfotografovat nás přijel pan Kubát.
Adéla Rollingerová, Pavel Dvořák
Beseda s Policií ČR
Ve čtvrtek 9. května do Řeneč přijela Policie České republiky. Nejdříve jsme měli uvnitř školy
besedu s policisty, kde nás vyzkoušeli z našich znalostí a vyzkoušet jsme si mohli i my a to
neprůstřelnou vestu, helmu či jiné chrániče. Venku na nás pak čekala ukázka práce psovoda a
policejního psa.
Šimon Kasl

Beseda o knize
V rámci mimočítankové četby se už několik měsíců zabýváme s žáky 5. ročníku knihou Ztraceni v
čase a to především zásluhou MAS Aktivios, z. s. Naše škola se zapojila do programu, který
podporuje čtení dětí, porozumění textu a práci s ním. MAS Aktivios nám dalo k dispozici knihy i
pracovní listy a my tak můžeme prožívat dobrodružství jednoho chlapce, kterému se podařilo
cestovat v čase. V rámci tohoto programu jsme měli možnost zúčastnit se besedy se samotnou
autorkou knihy. Dne 27. května jsme navštívili knihovnu v Přešticích, kde se konala beseda Petry
Braunové. Vyprávěla o knize Ztraceni v čase, kterou právě ve škole čteme. Řekla nám příběh, jak
tato kniha vznikla. Ukázala nám také svou novou knihu. Myslíme si, že psaní knih je snadné. Moc
se nám beseda líbila.
Jan Bouřil, Lukáš Janota
Sokolníci
V pondělí 29. dubna do školy v Řenčích v 10:00 hodin přijeli Sokolníci a přivezli pár ukázek dravců.
Byli tam: sovy, např. sova pálená, sýček, výr velký. Seznámili jsme se také s havranem jménem
Ferda a orlem skalním. Havran Ferda dvakrát utekl k autu paní učitelky, protože ho předvádění se
už nebavilo, ale my jsme se tomu všichni zasmáli. Bylo to moc hezké, všem se nám to líbilo a
můžeme takovou besedu s ukázkami doporučit.
Michaela Kučerová, Vojtěch Huřťák
Dopravní hřiště v Blovicích
Ve čtvrtek 16. května jsme jeli na dopravní hřiště. Jela pátá a čtvrtá třída. Kromě naší školy jeli také
žáci ZŠ Dolní Lukavice. Obě školy se vystřídaly na hřišti a v učebně, kde jsme psali test a všichni
jsme jej splnili a získali tak řidičské průkazy. Na dopravním hřišti byly semafory, přechody, značky
atd.
Jolana Duchková

Fotografie z květnového výletu MŠ Řenče do Švihova.
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