ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 4 – duben 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz

Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v dubnovém zpravodaji.
Jsem ráda, že vám mohu oznámit, že TJ Řenče byla vybrána Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy k financování výstavby tělocvičny a venkovního hřiště v areálu za školou v Řenčích.
V současné době je již podepsána smlouva se zhotovitelem stavby firmou S+H stavební a obchodní
firma, spol. s. r. o., která se stala vítězem výběrového řízení. Dne 28. 3. 2019 bylo předáno
staveniště. Nyní TJ Řenče připravuje všechny podklady, které jsou požadovány ministerstvem ke
splnění podmínek dotačního titulu. V projektovém záměru byla žádána částka ve výši
23 663 587,80 Kč. Výše dotace bude upřesněna ministerstvem v rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Dotační částka ve výši 70% uznatelných nákladů vyjde z uzavřených smluv na zhotovitele stavby,
dodavatele vybavení a smluv s dalšími pro projekt nezbytnými poskytovateli služeb (autorský
dozor, koordinátor BOZP, technický dozor stavby). Zbylých 30 % dofinancuje obec ze svého
rozpočtu.
V minulém měsíci jste měli možnost využít k úklidu svých domácností kontejnery na
velkoobjemový odpad. V dubnu se poměrně velká skupina dobrovolníků zapojí do celosvětové akce
„Ukliďme Česko“. Budeme uklízet veřejná prostranství a příkopy podél silnic. Přeji si, aby tato
aktivita byla podpořena stále více lidmi. Nejen v tento konkrétní den, ale i tím, že nebudeme
odhazovat odpadky kolem sebe. Je moc dobře, že se do akce zapojí i školní děti. Myslím, že je to
nejlepší způsob, jak se naučit chovat k přírodě ohleduplně.
V lese pokračuje zalesňování nových pasek a vylepšování oplocenek hlavně listnáči. Bohužel ve
chvíli, kdy jsme vyvozili a prodali dřevo z kůrovcové kalamity, padlo vlivem vichřice dalších
150 m3 smrkového a borového dřeva. S úklidem paseky po kůrovcovém dřevě nám pomohli
myslivci, za což jim velice děkuji.
V březnu jsem byla ve škole na dni otevřených dveří. Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za
jejich práci. Děkuji žákům Andrejce Mrázové a Pavlu Dvořákovi za vzorné reprezentování naší
školy na okresním kole recitační soutěže. Blahopřeji Andreasu Ritterovi k 1. místo a Adélce Bláhové
k Čestnému uznání.
Dále bych chtěla poděkovat vodokrtským občanům za umytí koupaliště, což nám v termínu do 31. 3.
umožnuje výjimka Ministerstva životního prostředí.
Na sobotu 27. 4. 2019 dlouhodobě plánujeme setkání důchodců, tentokráte se mělo uskutečnit
v Libákovicích. Bohužel libákovičtí hasiči nám přes svůj předchozí příslib realizace tohoto setkání
minulý týden sdělili, že se rozhodli, že nájem chtějí ukončit již k 21. 4. 2019 a oznámili, že nejsou
schopni tuto akci zajistit. V Řenčích je na tento termín už dlouhou dobu naplánována Odyssea, takže
setkání důchodců je přesunuto do Vodokrt. Všechny vás srdečně zvu a věřím, že si celé setkání
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užijete společně s Malou muzikou Nauše Pepíka. Doufám, že se v blízké době podaří najít nového
provozovatele kulturního zařízení v Libákovicích.
Přeji Vám krásné prožití Velikonočních svátků v kruhu svých přátel a Vaší rodiny, příjemné jarní
dny, strávené v pohodě a ve zdraví.
Miloslava Loudová

INFORMACE
Usnesení ze čtvrtého zasedání Zastupitelstva Obce Řenče,
konaného dne 6. 3. 2019 od 19:30 hodin v KZ Libákovice
Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
1/4/2019
doplnění programu jednání zasedání o projednání zachování předkupního práva
k pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Vodokrty
počtem hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0
2/4/2019
program jednání zasedání
počtem hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0
3/4/2019
hospodaření Obce Řenče k 28. 2. 2019
počtem hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0
4/4/2019
poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Řenče ve výši 500.000 Kč na výdaje spojené
s realizací projektu „Tělocvična Řenče“
počtem hlasů pro 9, proti 0, zdržel se 0
5/4/2019
nabytí pozemku p. č. 288 v k. ú. Vodokrty od Bohumila Šperla za cenu 100 Kč za
metr čtvereční, výměra 1187 m2
počtem hlasů 9, proti 0, zdržel se 0
6/4/2019
nabytí pozemku p. č. 905/6 v k. ú. Vodokrty od Lucie Bílé a Josefa Taflíka za cenu
23 Kč za metr čtvereční, výměra 195 m2
počtem hlasů 9, proti 0, zdržel se 0
7/4/2019
prodej pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Vodokrty ve vlastnictví Lucie Bílé a Josefa Taflíka
společnosti Lukrena, a.s. s podmínkou zachování předkupního práva, které svědčí
Obci Řenče a bylo založeno Územním plánem Obce Řenče
počtem hlasů 9, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo Obce Řenče bere na vědomí:
8/4/2019
zprávu o činnosti z jednání členů zastupitelstva v mezidobí zasedání
9/4/2019
diskusní příspěvky

5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
SE KONÁ 24. 4. 2019 OD 19:30 HODIN V KZ HÁJE.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Knihy - v pondělí 8. 4. 2019 od 8:00 hodin do 10:00 hodin
Vodokrty - v pondělí 8. 4. 2019 od 8:00 hodin do 10:00 hodin
Libákovice - ve středu 10. 4. 2019 od 13:00 hodin do 15:00 hodin
Bližší informace naleznete na níže uvedených 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.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
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 30. 5. 2019. Obaly od barev
a oleje uložte do pevné krabice v žádném případě 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, Vám nebudou odvezeny.

POZVÁNKY NA AKCE
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ GULÁŠ
Hospůdka v Oseku srdečně zve všechny šikovné kuchařky a kuchaře na soutěž o nejlepší guláš.
Ochutnávat se bude v pátek 5. 4. 2019 od 18:00 hodin (prezentace je od 17:00 hodin). Všichni
soutěžící nechť donesou alespoň 5 porcí hovězího guláše. Hlavní výhra 1000 Kč na baru. Soutěž je
přesunuta z původního termínu 29. 3. 2019.
Martin Klokan

UKLIĎME ČESKO – CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN
Během Celosvětového úklidového dne, který se bude konat v sobotu 6. dubna 2019, se milióny lidí
ve 150 zemích postaví proti globálnímu problému s odpady tím, že vyčistí silnice, parky, pláže,
lesy, řeky…. Tisíce komunit budou fungovat jako jedna "zelená vlna", která se táhne od Nového
Zélandu po Havaj. Obec Řenče ve spolupráci s Martou Kočalkovou ml. pořádá dne 6. 4. 2019
úklidový den i v naší obci. Vzhledem k tomu, že tato iniciativa vznikla v části obce Vodokrty, je
kontejner zatím zajištěn jen pro tuto část ve Vodokrtech na návsi.
V případě, že máte zájem se účastnit této akce, prosím kontaktujte koordinátorku akce M.
Kočalkovou ml. na telefonu 773 983 595. Sraz všech zájemců je v 9:00 hodin u čekárny ČSAD ve
Vodokrtech. Hlásit se mohou na toto číslo zájemci i z jiné části obce. V případě dostatečného zájmu
budou určeni koordinátoři i pro další části naší obce a obec zajistí i pro tyto zájemce ochranné
pracovní pomůcky, pytle a přistavený kontejner.
Miloslava Loudová

TURNAJ V BEERPONGU
V sobotu 6. 4. 2019 od 18:00 hodin se na sále Kulturního zařízení Vodokrty uskuteční další klání
v této stále populárnější hře. K dispozici na čepu budou úplně nové dva druhy piv z plzeňských
minipivovarů (U Lenocha, Plzeňský bandita) a to pro všechny hráče během hry zdarma dokud pípa
nezaprská konec. Odměny pro nejlepší týmy samozřejmě také budou. Startovné činí 100 Kč na
dvojici. Dorazte všici, vždyť je to zábava.
Martin Klokan
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SEMINÁŘ O VÁBENÍ ZVĚŘE S KATEŘINOU CHENÍČKOVOU
Pro všechny nadšené fanoušky myslivosti proběhne v sobotu 13. 4. 2019 od 14:00 hodin ve
Vodokrtech přednáška o různých tématech "zeleného" koníčku s dámou s více než desetiletou praxí
v oboru. Dozvíte se spoustu zajímavých a užitečných informací s praktickými ukázkami o vábení
zvěře vysoké, černé, ale i například predátorů. Během semináře a po jeho skončení bude možnost si
jednotlivé vábničky vyzkoušet či zakoupit. Více informací na stránkách www.lockjakt.cz nebo tel.
775 688 559. Vstupné 100 Kč.
Martin Klokan

KURZ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Ženy Vodokrty srdečně zvou všechny zájemce na kurz zdobení perníčků, který se koná v neděli
14. 4. 2019 od 15:00 hodin v Kulturním zařízení Vodokrty. Během kurzu si pod vedením zkušené
lektorky Radky Grösslové ozdobíte perníkovou dekoraci s Velikonoční tématikou. Kurz trvá cca
2,5 hodiny, cena je 150 Kč, přihlášky u M. Loudové na telefonu 603 810 622 do 10. 4. 2019, počet
účastníků je omezen. Kurz je učen pro dospělé.
Miloslava Loudová

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Sportovní klub Vodokrty zve všechny příznivce na další měření sil v ping-pongu. V sále hostince
ve Vodokrtech bude vše odstartováno v neděli 21. 4. od 10:00 hodin. Startovné činí 50 Kč/osobu.
Ceny budou připraveny nejen pro vítěze.
Martin Klokan, SK Vodokrty

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
14. 4. 2019 - Květná neděle – kostel Letiny - 1000 Mše svatá
17. 4. 2019 - Středa Svatého Týdne - kostel Letiny - 15 00 Křížová cesta
21. 4. 2019 - Neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – kostel Letiny - 8 15 Mše svatá
22. 4. 2019 - Pondělí velikonoční - kostel Řenče - 10 00 Mše svatá

Obec Řenče srdečně zve všechny seniory na tradiční
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
v sobotu 27. 4. 2019 od 14:00 hodin v sále ve Vodokrtech.
Program: žáci ZŠ a MŠ Řenče, kroužky, flétničky, taneční skupina Kalamity
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka. Občerstvení zajištěno.
Odjezd autobusu: Plevňov 13:00 hodin, Libákovice 13:05 hodin, Řenče (u školy) 13:10 hodin,
Řenče (na odbočce na Osek) 13:10 hodin, Osek 13:15 hodin, Háje (u kravína) 13:20 hodin, Háje
(náves) 13:20, Knihy 13:25 hodin.

ODYSSEA – 27. 4. 2019 od 20:30 hodin - KZ Řenče
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JARNÍ VÝŠLAP NA KOŽICH
Obecní úřad Řenče vás zve na jarní výšlap na Kožich ve středu 8. 5. 2019. Tentokráte necháme
délku trasy a to zda zvolíte kolo nebo pěší chůzi jenom na vás. Sraz účastníků je na Kožichu od
14:00 do 16:00 hodin, kdy bude zajištěno občerstvení – buřty a točené pivo. Pokud přijedete autem,
můžete zaparkovat u fotbalového hřiště v Libákovicích a poslední jeden kilometr dojdete pěšky.
Miloslava Loudová

Fotografie z koncertu v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích, který se opravdu vydařil, ženský
pěvecký sbor Carmina předvedl krásné vystoupení.

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
Protože do naší mateřské školy chodí převážná většina kluků, snažíme se k nim volit vhodná témata
práce. Jedním z nich byla i hra na hasiče a s tím spojená návštěva HZS Přeštice zde v Řenčích. Ve
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středu 13. 3. bylo sice hodně větrno a nevlídno, ale zvládli jsme všechno. Děti byly nadšené. Mohly
si vyzkoušet helmu, potěžkat hydraulické nůžky, dávaly si na ruku nafukovací dlahu a povídaly si
s profesionály o zásahu při nehodě, nebo při požáru.
Ve čtvrtek 21. 3. jsme se po dlouhé době vypravily do divadla. Jelikož cesta brzy ráno linkou do
Přeštic, nabytý program a opět linkou zpět, je náročná, nechali jsme tentokrát nejmenší děti ve
školce. Pohádka „O kapce, aneb cesta tam a zase zpátky“ byl od tvůrců dobrý nápad, ale trochu
jsem postrádala lepší zpracování. Nicméně dětem se líbila. Asi mají bujnější fantazii než já.
V prostorách KKC jsme ještě zhlédli výstavu obrázků „Moje nejoblíbenější zvířátko“, které jsme se
(bohužel neúspěšně) zúčastnili také. Dále jsme pokračovali do Domu historie Přešticka. Tam nás
doslova okouzlily papírové modely, od kterých jsme se nemohli odtrhnout. I stálá expozice v 1.
patře stála za to. Paní Süssová z DHP se nám stoprocentně věnovala, takže jsme viděli v chodu
hodinový stroj, kovali jsme podkovičku a foukali měchem. Zazpívali jsme si a řekli spoustu
básniček. Rozloučili jsme se a rychle, ať nám neujede autobus. Unavení, ale kulturně vyžití jsme se
vrátili zpět.
Jana Lišková

ZE ŠKOLY

Základní škola Řenče zve rodiče a předškoláky
VE ČTVRTEK 4. DUBNA 2019 od 13 do 16 hodin
NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU „ S VEČERNÍČKEM K ZÁPISU“.

Budoucí prvňáčci za pomoci pohádkových postav z Večerníčků přesvědčí paní učitelky
ZŠ, že již od září mohou být žáky 1. třídy.
K zápisu musí přijít dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2019.
Děti, které spádově patří do naší školy (a jdou k zápisu na jinou školu), musí informovat o tomto
školu spádovou.
Doklady k zápisu: občané České republiky: občanský průkaz zapisujícího zákonného zástupce
a rodný list dítěte, občané jiných zemí: doklad totožnosti (cestovní pas) zákonného zástupce a
rodný list dítěte nebo jeho cestovní pas.
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Březen ve škole
V měsíci březnu proběhlo v naší škole hned několik velmi zajímavých akcí. Mezi prvními bychom
zmínili návštěvu Muzea Jižního Plzeňska v Blovicích. Po zhlédnutí zdejší výstavy loutek
vyrobených žáky blovického gymnázia a panem Augustinem Klášterkou si mohly děti vyrobit
loutku podle své fantazie, kterou si potom odvezly domů.
Kromě muzea jsme v Blovicích navštívili také Městskou knihovnu. Po seznámení s jejím provozem
si děti prolistovaly dětské knížky a „vyzkoušely“ krásnou novou hernu nacházející se v dětském
oddělení.
V předposledním březnovém týdnu jsme ve škole přivítali lektorku projektu „Znakovka do škol“,
která nám pomohla přiblížit svět lidí se sluchovými vadami. Vyzkoušeli jsme si odezírání ze rtů,
naučili se prstovou abecedu a zkusili si komunikovat pomocí znakové řeči.
Koncem měsíce jsme si udělali výlet do plzeňské Techmanie. Zde nás nejvíce zaujala projekce o
vesmíru.
Mgr. Zuzana Frýbortová
Naše škola uspěla ve velké konkurenci
Dne 6. 3. 2019 se konalo Okresní
kolo recitační soutěže v Blovicích.
Naši školu reprezentovali čtyři
žáci: Adéla Bláhová a Andreas
Ritter v I. kategorii. Andrea
Mrázová a Pavel Dvořák ve II.
kategorii. Na soutěži byla opravdu
velká konkurence, byly zde
zastoupeny velké i malé školy
z okresu Plzeň – jih. Výkony
soutěžících byly opravdu na vysoké
úrovni a zasloužily si obdiv nejen
poroty, ale i diváků v sále. A naše
škola
v takové
konkurenci
dokázala uspět! Andreas Ritter
vyhrál skvělé 1. místo ve své kategorii a postupuje do krajského kola soutěže, která se bude konat
16. 4. v Horšovském Týně. Adéla Bláhová získala čestné uznání poroty, recitovala opravdu
nádherně. Andrea Mrázová i Pavel Dvořák sice nevyhráli, ale mohou být na svůj výkon v soutěži
pyšní, recitace se jim také velice vydařila.
Všem našim malým soutěžícím bych chtěla poděkovat za skvělou reprezentaci naší školy.
Andreasovi R. budeme společně do krajského kola držet palce.
Bc. Pavla Hřebcová
Angličtina hravě
Dne 15. 3. 2019 si žáci 1. třídy užili tématický den s názvem Angličtina hravě. Pomocí různých her
jsme si zopakovali slovní zásobu, učili jsme se na koberci v kroužku, pracovali jsme s různými
kartičkami i s obrázky. Ve výuce byla hojně využita interaktivní tabule, díky které jsme se naučili
jednoduché anglické písničky a básničky. Pověděli jsme si i základní informace o anglicky
mluvících zemích. Nakonec jsme si ve skupině namalovali velký plakát shrnující novou slovní
zásobu z různých okruhů. Všechny děti se po celý den aktivně zapojovaly, bylo vidět, že mají
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z učení cizího jazyka radost. Děti se na konci shodly, že se jim zábavný den s angličtinou moc líbil.
Chtěla bych všem žákům 1. třídy poděkovat za příjemně strávený den.
Mgr. Silvie Kosnarová

Příchod jara jsme ve 3. třídě využili ke skládání básní s jarní tématikou. Básně se dětem opravdu
vydařily, a proto bychom se o ně s vámi rádi podělili.
Jaro

Jaro

Anna Jirsová

Růžena Šestáková

Přišlo jaro brzičko,

Jaro, jaro, už je tady,

podívej se Ančičko,

sníh už mizí ze zahrady.

Už svítí sluníčko,

Rozkvétají první sněženky,

otevři očíčko.

následují modré pomněnky.

Vykoukni z okýnka,

Ze zimního spánku

roste tam květinka.

se probouzejí zvířátka,
potom rodí mláďátka.

Jaro

Jaro

Adéla Bláhová

Dominik Milota

Jaro klepe na dveře.

Zima už šla skoro spát,

Kdo mu asi otevře?

je tu jaro, to mám rád!

Zvířátka a kytičky.

Zelená se tráva,

Ráda spím u babičky

to je bezva zpráva.

má tam krásné rybičky.

S klukama můžem být venku dýl,
to je náš super cíl.
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