ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 1 – leden 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v prvním čísle Zpravodaje roku 2019. Věřím, že jste se o vánočních svátcích potkali
se svými blízkými a užili si chvíle pohody. V novém roce Vám přeji pevné zdraví, pohodu v rodině
a radost z toho, co právě děláte.
Na druhém veřejném zasedání zastupitelstva Obce Řenče dne 12. 12. 2018 byl schválen rozpočet
obce na rok 2019. Rozpočet byl schválen jako schodkový s deficitem 23.284.177 Kč. Příjmy pro
tento rok očekáváme ve výši 15.517.521 Kč, výdaje předpokládáme ve výši 38.801.698 Kč.
Důvodem schodkového rozpočtu jsou připravované kapitálové výdaje na realizaci inženýrských sítí
ve stavební zóně Řenče, stavební příprava zóny za školou a rekonstrukce místních komunikací a
chodníků. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude plně pokryt z finančních úspor minulých let. Projednány
a schváleny byly také příspěvky na činnost osob, spolků a sdružení se sídlem v obci.
V současné době se vedle běžných činností souvisejících s počátkem roku soustředíme na
zpracování podkladů pro jednotlivé investiční akce a provedení výběrových řízení na realizaci
stavby tělocvičny a výstavbu inženýrských sítí ve stavební zóně v Řenčích. Výběrové řízení na
tělocvičnu začínáme připravovat už nyní, přestože výsledky žádosti o dotaci budeme znát až koncem
února. Důvodem je podmínka poskytovatele dotace na realizaci a kolaudaci stavby do 30. 6. 2020.
Zároveň vyhledáváme vhodné dotační tituly, v rámci nichž máme šanci pro obec získat další
finanční prostředky.
V měsíci lednu připravujeme prodej známek na popelnice. Pro letošní rok nedochází k navýšení
poplatku za známku na vývoz komunálního odpadu. Prodej známek proběhne během měsíce ledna,
termíny jsou uvedeny níže ve zpravodaji.
I v tomto roce spolupracujeme při zimní údržbě místních komunikací se Správou a údržbou silnic
PK, která nám na základě telefonní výzvy komunikace prosolí. Někdy to bohužel nejde tak rychle,
jak bychom si přáli, protože přednost před místními komunikacemi mají silnice II. a III. třídy. Běžné
pluhování sněhu na obecních místních komunikacích zajišťuje náš zaměstnanec. Vzhledem k tomu,
že tohoto typu komunikací je v naší obci celkem 11 km, není technicky možné, aby je stihl všechny
okamžitě ošetřit.
Dále přijímáme přihlášky od zájemců na koupi palivového dřeva, přihlášky na samovýrobu byly
ukončeny 12. 12. 2018. Letos bylo přijato celkem 60 žádostí o samovýrobu, žadatelé budou ke
zpracování vyzýváni postupně během následujících týdnů.
Srdečně Vás zvu na všechny kulturní i sportovní akce, které pořádá obecní úřad a místní organizace.
Miloslava Loudová
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INFORMACE
PRODEJ ZNÁMEK NA POPELNICE
Poplatek za odvoz komunálního odpadu je pro letošní rok stanoven obecně závaznou vyhláškou
Obce Řenče č. 2/2018 o poplatku za komunální odpad, schválenou dne 12. 12. 2018 na veřejném
zasedání zastupitelstva obce.
Celá znění všech vyhlášek najdete na www.rence.cz/obecniurad/vyhlaskyobce/.
Ceny za známky platné pro rok 2019:
1x týdně - 52 odvozů - 2.650 Kč
Kombinovaná - 40 odvozů - 2.260 Kč
1x za 14 dní - 26 odvozů - 1.770 Kč
1x za měsíc - 12 odvozů - 990 Kč
Prodej známek:
ŘENČE, PLEVŇOV 21. 1. 2019 (pondělí) - 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
23. 1. 2019 (středa) - 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
30. 1. 2019 (středa) - 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
LIBÁKOVICE (kulturní zařízení) 10. 1. 2019 (čtvrtek) - 16:30 - 18:00 hodin
OSEK (kulturní zařízení) 18. 1. 2019 (pátek) - 18:00 - 19:00 hodin
HÁJE (kulturní zařízení) 19. 1. 2019 (sobota) - 10:00 - 11:00 hodin
VODOKRTY, KNIHY (kulturní zařízení) 22. 1. 2019 (úterý) - 15:30 - 17:00 hodin
Jako doplňkovou službu nabízíme na obecním úřadě celoroční prodej: Jednorázová známka 100 Kč.
Pytel s logem 95 Kč. Tato alternativa je určena pouze k zajištění jednorázových vývozů na rámec
běžné frekvence nebo vlastníkům nemovitostí, kde vzniká komunální odpad nárazově (přechodné
pobyty, rekreanti apod.).
Pro majitele rekreačních objektů nabízíme též možnost zakoupení tzv. „letní“ známky – Letní 1x
týden (26 svozů) za 1325,- Kč a Letní 1x za 14 dní (13 svozů) za 885,- Kč.
Vývozovým dnem je ve všech našich obcích stále středa, svoz 1x ze 14 dní je prováděn vždy v lichý
týden, pouze v obcích Háje a Osek v sudý týden. Svoz 1x za měsíc je prováděn vždy první středu v
měsíci. Známky z roku 2018 jsou platné do konce února 2019.

POPLATEK ZE PSŮ
V souladu s platnou vyhláškou č. 3/2011 o místním poplatku ze psů, bude i letos vybírán poplatek
ve výši 50,- Kč za psa. Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. 2019.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Od
poplatku jsou dále osvobozeni držitelé psa – osoby, které jsou starší 70 let a žijí osamoceně v domě.

KOMINÍK
Na základě zájmu občanů o služby kominíka nabízíme tyto termíny: čtvrtek 31. ledna 2019 a pátek
1. února 2019. Objednávka termínu na obecním úřadu nebo na telefonu 377 985 594 nejpozději do
středy 30. ledna 2019. Služby provede pan Radek Tureček, ceny zůstávají na úrovni roku 2018.
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BLAHOPŘÁNÍ PÍSNIČKOU
Obec blahopřeje všem našim občanům osobní návštěvou a balíčkem k 50., 60., 65., 70., 75., 80. a
všem následujícím narozeninám. Zastupitelé jednotlivých částí obce vyslovili přání, abychom
vysílali našim jubilantům v místním rozhlase vždy v den 70., 75., 80. a následujících narozenin
„blahopřání písničkou“. Pokud si někdo z vás oslavenců nepřejete, abychom vám blahopřáli
písničkou v místním rozhlase, žádáme vás, abyste tuto skutečnost oznámili svému zastupiteli nebo
na Obecní úřad Řenče.
Zastupitelé Obce Řenče

HOSPŮDKA V OSEKU OPĚT OTEVŘENA!
Začínáme v pátek 11. 1. 2019 od 17:00 hodin a dále každou středu a víkendy. Stavte se, až budete
mít cestu kolem. Volná židle, něco na občerstvení a kousek tepla se vždy najde.
Otevírací doba:
středa 17 – 22 hodin
pátek 17 – 00 hodin
sobota 17 – 00 hodin
neděle 13 – 19 hodin
Otevírací doba je zatím předběžná a bude upravena následnými rozmluvami a stížnostmi ke
spokojenosti všech účastnících se stran.

KRÁTKODOBÉ UZAVŘENÍ KZ VE VODOKRTECH
Jako každá bytost potřebuje odpočinek i hospůdka na koupališti si žádá oddych. Tak jí dopřejeme
týden volna a otevřeme opět v pátek 11. 1. 2019 od 16:00 hodin jako obvykle.
Otevírací doba:
úterý 16 – 00 hodin
pátek 16 – 00 hodin
sobota 16 – 00 hodin
neděle 13 – 19 hodin
Martin Klokan

POZVÁNKY NA AKCE
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL - ŘENČE
Skupina Kalamity vás srdečně zve na Dětský maškarní bál, který se koná dne 19. 1. 2019 od 14
hodin v sále kulturního zařízení Řenče. K tanci a poslechu hraje p. Brada.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL – VODOKRTY
Ženy Vodokrty zvou na tradiční Dětský maškarní bál, který se koná v sobotu 26. 1. 2019 od 14
hodin v sále kulturního zařízení Vodokrty. Hudba skupina Asfalt, tombola a občerstvení zajištěno.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V ŘENČÍCH
Pro všechny zájemce o studium na Virtuální Univerzitě třetího věku připravujeme další semestr
výuky, tentokráte na téma „Historie a dějiny myslivosti“. Letní semestr začíná v pátek dne 8. 2.
2019 v 9:30 hodin ve vinárně KZ Řenče. Zveme všechny zájemce o studium.
Termíny přednášek letního semestru VU3V v Řenčích: 8. 2. 2019, 22. 2. 2019, 8. 3. 2019, 22. 3.
2019, 5. 4. 2019, 12. 4. 2019.
Cena za celý semestr je 300 Kč, z toho 100 Kč hradí účastník a 200 Kč přispívá obec. Kontakt,
bližší informace a přihlášky do 8. 2. 2019 u Miloslavy Loudové – 603 810 622.
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MYSLIVECKÝ BÁL – změna termínu
Myslivecké sdružení Hajsko vás zve na Myslivecký bál, který se koná v sobotu 9. 2. 2019
od 20:00 hodin v sále hostince v Řenčích. Hudba Kolovanka.

VÍKENDOVÉ CVIČENÍ NA ŠUMAVĚ
Již se stalo tradicí strávit pár dní na sklonku zimy na Srní. Pokud si chcete odpočinout a zároveň si
i trochu zacvičit, neváhejte a přihlaste se.
Akce se uskuteční o víkendu 22. - 24. 3. 2019. Ubytování je v hlavní budově hotelu Srní ve
dvojlůžkových pokojích. Celková cena činí 2.250 Kč. Cena zahrnuje snídaně a večeře formou
bufetu, vstup do bazénu 25x12,5 metru, vstup do sauny/parní lázně, 4 hodiny cvičení, stolní tenis,
úschovna kol, WIFi internet, parkovné, poplatky Obecnímu úřadu. Zájemce prosím o přihlášení a
zároveň složení zálohy 1000 Kč do pátku 18. 1. 2019.
Iva Baumruková (605 068 175, ivabaumrukova@seznam.cz)

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKŮ
Fotografií se vracíme k předvánočnímu zpívání u stromečků, které se uskutečnilo ve všech sedmi
částech naší obce.
Velmi děkujeme Alici, Kristýně, Karolíně a Nikol za hudební doprovod. Další poděkování patří
Martinu Šobrovi za hru na klávesy a zpěv a také Michalovi Jánskému za zpěv.

Miloslava Loudová
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SILVESTROVSKÝ FOTBAL
Oddíl malé kopané při TJ Řenče ukončil svoji sportovní sezónu silvestrovským fotbalem, který
odehráli členové v odpoledních hodinách. Oddíl má ve svých řadách i jednu aktivní a velmi
šikovnou fotbalistku Káju Kaslovou. Letos bylo počasí spíše teplé, takže si museli poradit
s bahnitým povrchem a nebyla nouze o různá podklouznutí a tvrdý dopad na zem. To ovšem
neodradilo od odehrání ve sportovním duchu a s vervou vlastní všem sportovcům. Každý gól byl
oceněn potleskem od diváků. Pro všechny bylo připraveno malé občerstvení včetně teplého čaje
během utkání. Celou akci připravil vedoucí oddílu David Kasl, který se stará o fungování oddílu
celoročně.
Renata Hajžmanová

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Vždy v sobotu mezi prosincovými svátky se od založení Sportovního Klubu Vodokrty scházíme u
zeleného stolu, abychom poměřili síly ve stolním tenise. Proti Velikonočnímu turnaji, kde se hrálo
i s dámským zastoupením, bojovala o jubilejní 20. titul pouze skupinka sedmnácti pánů.
Opět přijeli hráči z nedalekých končin spřátelených krajů hlavně Únětic a Dnešic a ukázali nám, že
je potřeba hrát častěji, jelikož místní sportovci za nimi velice zaostávali. Výjimkou je pouze rodina
Míšků, kteří snad museli být někdy v minulém životě Číňané. Mají totiž hru i přes tréninkovou
absenci prostě v krvi a v tom jejich ping-pongu byli asi dobří (Pozn. pro méně znalé: Stolní tenis je
totiž v Asii takřka náboženstvím a tady by nás vyplesklo průměrné pětileté dítě). Jako jediní spolu
s Jirkou Langem ze Řeneč drželi statečně náš obecní prapor vztyčený až do konce.
Řenečský Jiří vypadl sice už ve čtvrtfinále, ale vzápětí si spravil chuť vítězstvím v celé skupině o
závěrečné 5. - 8. místo. Vodokrtský Jiří prohrál až v semifinálové bitvě se svým synem, na kterého
zkrátka neumí, a následně i zápas o třetí místo v poměru 1:2 na sety. Finále tedy obsadil Robert
stejně jako v předchozím roce, ale tentokrát jej nevyhrál, jelikož suverénním stylem dokráčel na
příčku nejvyšší Petr Šurkala, nováček zdejšího kolbiště. Budiž Robertovi ke cti, že jako jediný
dokázal šampiónovi vzít alespoň jeden set.
Celkové pořadí: 1) Petr ŠURKALA, 2) Robert MÍŠEK, 3) Petr ŠESTÁK, 4) Jiří MÍŠEK, 5) Jiří
LANG, 6) Pavel DVOŘÁK, 7) Luděk EGERMAIER, 8) Vít KOCOUREK, 9) Jozef VANČO, 10)
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Luboš HAVLÍČEK, 11) Bohouš PROSSER, 12) Ondra KUBEŠ, 13) Zdeněk HAJŠMAN, 14)
Martin KLOKAN, 15) Vít FIŠER, 16) Dan SCHUSTER, 17) Marcel VALEŠ
Martin Klokan

BEERPONG VE VODOKRTECH
Uběhly tři hodinky od poslední smeče z turnaje v ping-pongu a začala nám další soutěž s bílým
mičudou o průměru 40 mm. Tentokráte zaměřená spíše na odolnost trávicí soustavy a zdravá játra
než na fyzickou námahu.
O beerpongu, jeho pravidlech a způsobu hry, jsem již psal v dřívějších Zpravodajích, takže dnes jen
o posledním turnaji dvojic. Na sále ve Vodokrtech se sešlo dosud rekordních 21 párů, což je skoro
srovnatelné s některými turnaji v Plzni, kam často a rádi jezdíme. Přijela celá špička z plzeňské ligy,
spoustu lidí z blízkých osad a několik dvojic místních, kteří si chtěli vyzkoušet svoje dovednosti,
případně zlepšení z předchozích akcí, jelikož beerpong se hrál u nás již potřetí. Tentokrát zase s o
něco vychytanější organizací včetně sedmi stolů, oficiálních kelímků z mistrovství, programem
náhodných zápasů, aby si nikdo nemohl stěžovat, a průběžné promítání výsledků na zeď i s
přehledným postupovým pavoukem. To vše bude od teď vždy samozřejmostí a věříme, že přilákáno
bude stále více lidí. Největším překvapením byl domácí smíšený pár Karel s Evinou, kteří porazili
několik favoritů a nakonec brali medaile za třetí flek. Finále byl potom souboj prvních dvou týmů z
plzeňského uplynulého ročníku. Vodokrťáci Martin s Matějem nedali týmu We are Groot ani
čuchnout a ukázali, že povedený rok asi nebyl náhoda. Na další turnaj budete opět pozváni v
obecních listech a už nyní se těšíme na setkání i s Vámi.

Martin Klokan
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