ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 9 – září 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v zářijovém zpravodaji. Skončily dva měsíce prázdnin a druhého září zahájila
vyučování škola i školka. Přeji dětem, rodičům i pedagogickému sboru klidný start do nového
školního roku.
Na základě rozhodnutí Městského úřadu Přeštice byla zahájena úplná uzavírka silnice II/183
(průtah obcí Háje – křižovatka se silnicí III/18328 v Netunicích), která potrvá od 29. 8. 2019 do
29. 9. 2019 z důvodu celkové opravy asfaltového povrchu. Občané obce Háje budou o průběhu
prací průběžně informováni. Následovat bude částečná uzavírka silnice II/183 v úseku křižovatka
se silnicí III/18328 – křižovatka se silnicí III/1774 v Netunicích oprava prováděna po polovinách
v termínu od 30. 9. 2019 do 31. 10. 2019.
V současné době je proti obci vedeno soudní řízení o vydržení části pozemku. Žaloba byla,
obžalované Obci Řenče, okresním soudem doručena v dubnu a paní žalobkyně se v ní v
právním zastoupení své osoby advokátní kanceláří domáhá získání části pozemku v areálu
kulturního zařízení v Řenčích. Soudní řízení stále probíhá. Prostřednictvím stejné advokátní
kanceláře nám bylo minulý týden sděleno, že jelikož mezi obcí nebyla uzavřena žádná nájemní
smlouva nebo dohoda o způsobu užívání nevypořádaných pozemků pod komunikací Osek –
Řenče, bude po obci požadována úhrada nájemného, resp. bezdůvodného obohacení ve výši
obvyklého nájemného za užívání pozemků. Přičemž jako běžnou cenu nájemného za srovnatelné
pozemky se srovnatelným faktickým využitím protistrana považuje částku v rozmezí 50 - 80
Kč/m2/rok, s tím, že tato částka bude dle vyjádření advokátní kanceláře nárokována za dobu tří let
zpětně.
Bohužel stále pokračuje kůrovcová kalamita. Zásadně jsou již postiženy katastrální území
Libákovice, Knihy, Vodokrty i Osek. Znovu apeluji na všechny vlastníky lesů v našich katastrech
a žádám je o důslednou kontrolu a odstraňování kůrovcové hmoty.
Zářijový zpravodaj Vám již tradičně nabízí velké množství kulturních a sportovních pozvánek na
akce pro děti i dospělé. I letos se všichni těšíme na Slet létajících aparátů nad Osekem.
V tomto roce se u nás však nebude konat koncert v rámci Haydnových hudebních slavností, a to z
důvodu zařazení velkého koncertu v Plzni.
Fotky ze setkání rodáků Vodokrt a Knih si stále mohou zájemci prohlédnout ve fotostudiu Kubát
Přeštice, kde vybrané fotografie i na počkání zhotoví.
Přeji Vám pěkné podzimní dny, plné podzimního sluníčka.
Miloslava Loudová
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7. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE KONÁ 18. 9. 2019
OD 19:30 HODIN V KZ VODOKRTY
KOMINÍK
Na základě zájmu občanů o služby kominíka nabízíme tyto termíny: pátek 11. 10. 2019 a sobota
12. 10. 2019. Objednávka termínu na obecním úřadu nebo na telefonu 377 985 594 a to nejpozději
do středy 9. 10. 2019. Služby provede pan Radek Tureček.

ODPADY
Svoz plastů, objemného a nebezpečného odpadu proběhne v měsíci říjnu.

FOTOGRAFIE Z PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVBY TĚLOCVIČNY

REVIZE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ ŘENČE A KNIHY
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, pracoviště Plzeň – jih, zahájil v katastrálním území Knihy a
Řenče revizi údajů katastru nemovitostí.
Cílem revize je, aby stav v terénu co nejvíce odpovídal stavu údajů evidovaných v katastru
nemovitostí. Budou revidovány hranice pozemků, obvody budov, vodních děl, druhy pozemků,
způsoby využití pozemků, typy staveb a způsoby využití staveb. Revizi údajů katastru vyhlašuje
příslušný katastrální úřad. Podle potřeby zajištění souladu údajů katastru s jejich skutečným
stavem v terénu provádí revizi za účasti vlastníků a jiných oprávněných osob. Zjistí-li katastrální
úřad nesoulad v údajích katastru, projedná jeho odstranění. V rámci revize budou z map odstraněny
mapové značky, jejichž platnost byla ukončena a též další prvky polohopisu.
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Katastrální úřad navrhuje pro spolupráci následující postup: Katastrální úřad provede předběžné
zjištění nesouladů nad katastrální mapou s ortofotem, následně nesoulady prověří v terénu a
projedná navržené změny s dotčenými vlastníky.
Navržené změny budou na základě potvrzených příloh protokolů nebo seznamů nesouladů
provedeny v katastru nemovitostí. V případě, že se vlastník nebo jiný oprávněný k osobnímu
jednání nedostaví, bude o provedené změně informován po jejím zavedení do informačního
systému katastru nemovitostí (ISKN) písemně.

POZVÁNKY NA AKCE
SLET LÉTAJÍCÍCH APARÁTŮ
Letošní Slet létajících aparátů proběhne v sobotu 14. 9. 2019 od 10:00 hodin na tradičním místě,
bývalém práškařském letišti v obci Osek u Vodokrt. Pro tentokrát chystáme ještě více nových věcí
k vidění i prožití. Intenzivně pracujeme na programu a doufáme, že budou opět vyslyšeny naše
modlitby o krásné počasí.
Antonín Petrů

MŠE U KAPLIČKY PANNY MARIE
Obec Řenče vás zve na mši u Kapličky Panny
Marie Sedmibolestné, která se koná v neděli
15. 9. 2019 od 16 hodin za přítomnosti pana
Pátera Piotra Marka. Kaplička se nachází v
libákovickém lese nedaleko Čertova břemene.
Kaplička prošla rekonstrukcí v roce 2017 a od té
doby se stalo pěknou tradicí setkání v den svátku
Panny Marie Sedmibolestné.
Kaplička je umístěna pod pět metrů vysokou
skálou, která byla součástí skalního útvaru
Čertovo břemeno. Někdy v 2. pol. 19. století šel z
trhu z Blovic sedlák pan Vojtěch Pašek (č. p. 28,
také majitel hostince v Libákovicích) z Libákovic
tímto lesem. Šel pravděpodobně pozdě v noci, a
když přicházel k této skále, uviděl oslňující zář,
ve které stála Panna Marie. Na tomto místě nechal
pan Pašek postavit kapličku.
Miloslava Loudová

PODZIMNÍ ZÁJEZD
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 pořádá obec Řenče tradiční podzimní zájezd. Společně navštívíme zámek
Bečov nad Teplou a sklárny Moser v Karlových Varech - Dvory. Příspěvek na dopravu je 50 Kč
za účastníka. Přihlášky a platba na OÚ Řenče 377 985 594 a u M. Loudové 603 810 622.
Odjezdy autobusu: Plevňov 6:30 hodin, Libákovice 6:35 hodin, Řenče u školy 6:40 hodin, Řenče
odbočka na Osek 6:40 hodin, Osek 6:45 hodin, Háje u kravína 6:50 hodin, Vodokrty 6:55 hodin.
Miloslava Loudová
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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

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 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

FOTOSOUTĚŽ
Mikroregion Přešticko vyhlásil již desátý ročník fotosoutěže "Přešticko ve fotografii". Pro
všechny zájemce o fotografování připomínám, že termín odevzdání soutěžních snímků je 24. 9.
2019. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 17. 10. 2019 v 17 hodin na vernisáži v Domu historie
v Přešticích. Více na www.presticko.cz.
Miloslava Loudová

LYŽOVÁNÍ PRO VŠECHNY 2020
Jako každý rok, tak i letošní zimu připravuje Tělovýchovná jednota Řenče, oddíl rekreačních
sportů, zapsaný spolek, lyžařský výcvik pro děti. Zůstává oblíbený kurz základního lyžování pro
děti od 4 do 15 let.
Místo konání kurzů:
Pokračujeme v tradici, budeme i pro zimu 2020 opět již tradičně navštěvovat lyžařský areál Hohen
Bogen, který leží cca 15 km od státní hranice v SRN. V tomto jednom areálu jsou výborné
podmínky a vynikající lyžařské terény jak pro začínající, tak i pokročilé lyžaře. Rovněž tak
ekonomické podmínky jsou v souhrnu příznivější než v českých střediscích. Nebude možnost
podávání obědů a tak bude nutno se vybavit vydatnou svačinou. Zahřátí se a konzumace svačiny
je možná v autobusu, nebo je samozřejmě možné navštívit některý z četných restauračních podniků
či bufetů v areálu. Dále je vzhledem k výjezdům do zahraničí nutné, aby účastníci výcviku, kteří
dosud nemají vlastní občanský průkaz, měli platný cestovní pas. Zdravotní připojištění včetně
pojištění odpovědnosti a úrazového pojištění bude řešeno v rámci seznamu účastníků hromadně a
je započteno v ceně.
Termíny kurzů:
Vyjíždět budeme vždy v neděli tak, jak se to celkem osvědčilo i v minulých letech. Odjezdy ze
Řeneč budou v 7:30 hodin přes Přeštice a návraty rovněž do Řeneč kolem 17:30 hodin. Doprava
na kurz bude autobusem.
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Novinka:
Dále bude možné doplnit autobus samostatně lyžujícími dětmi či dospělými a to za jednotnou cenu
450,- Kč na osobu. Tato cena obsahuje dopravu tam a zpět a celodenní skipas. Neobsahuje
pojištění a kurzovné. Je třeba se přihlásit vždy na každý jednotlivý výjezd – vždy do vyčerpání
kapacity autobusu, přičemž děti z lyžařského kurzu mají samozřejmě pevné místo.
Dále v případě samostatně cestujících lyžařů bude možné zakoupení celodenního skipasu za
pevnou cenu 300,- Kč. Tyto peníze budou vybírány vždy při každém výjezdu v hotovosti v
průběhu cesty do střediska. V případě zájmu o jednorázovou účast na některém z kurzů bude
vybírána ještě částka 100,- Kč/den (kurzovné).
Neděle: 19.1. + 26.1. + 2.2. + 9.2. + 16. 2. 2020 = 5 lekcí
Cena za lyžařský kurz:
Za kompletní výcvik – 5 lekcí – děti od 4 do 6 let 2000,- Kč (děti s bydlištěm na území obce
Řenče) 1.500,- Kč), děti od 6 do 15 let 2.500,- Kč, (děti s bydlištěm na území Obce Řenče 2.000,Kč), možno platit v hotovosti nebo převodem na účet číslo 43-6652650217/0100.
Abychom dostali slevy na skipasy, je nutno objednat skipasy na celý výcvik dopředu. Dále je nutné
hradit celý autobus bez ohledu na to, kolik cestuje lidí. Proto se v případě jedné neúčasti nevracejí
žádné peníze. Za každou další neúčast se vrací poměrná část z uhrazené celkové částky. Cena
obsahuje kurzovné, dopravu, skipas a cestovní připojištění.
Přihláška a další informace:
Nejpozději do konce září 2019 s uhrazením kurzovného v plné výši.
Kurz základního lyžování (děti 4 – 6 let) Martina Zbiňová, 605 131 689, m.zbinova@seznam.cz.
Kurz základního lyžování - Ivo Baumruk, 605 439 834, e-mail: otlrence@volny.cz.
Prosíme hlavně o vyplnění e-mailových kontaktů vzhledem k tomu, že veškeré další informace
budou předávány e-mailem.
Ivo Baumruk

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
DABL TRIATLON 2019
Opět po roce mám tu čest napsat o závodě, který nese název Dabl Triatlon. Jak již mnozí z Vás
vědí, je to závod složený ze dvou částí - dvou triatlonů. První část je zaměřena na sportovní výkony
z oblasti plavání, jízdy na kole a běhu. Druhá část je věnována gastronomickým požitkům
v podobě Tatranky, Zelené a lahváče piva.
Tento ročník Dabl Triatlonu se díky přízni počasí, kvalitě vody i běžecké trati podařilo uskutečnit
všechny plánované disciplíny, z nichž v první části byla nejnáročnější kolojízda vedoucí 16
kilometrů okolní krajinou. Ve druhé části dávala soutěžícím zabrat Tatranka ve vyprahlém hrdle.
První ze závodníků se objevil u cílové Hospůdky v Oseku asi po 50 minutách od zahájení závodu
ve Vodokrtech a další následovali v rychlém sledu. Zde se v zápětí strhl lítý boj v části Dabl,
v němž rozhodovalo každé sousto i každý hlt. Po hodině a půl od staru závodu byli již všichni
závodníci v cíli a družně si sdělovali zážitky z trati. Po vyhodnocení výsledků jsme přistoupili
k jejich vyhlášení, a to v kategoriích nejlepší estetický dojem, nejmladší účastník, nejstarší
účastník, kategorie ženy, kategorie muži a vítěz putovního poháru.
Děkuji všem 24 závodníkům, pomocníkům a přihlížejícím fanouškům. Děkuji, že všichni
přistoupili k závodu s heslem „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ a také, že se všichni závodníci
vrátili bez zranění.
P. S. Na příští ročník závodu chystáme i dětskou variantu závodu.
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Tabulka vítězů Dabl triatlonu 2019
Ženy
1. Renata HAJŽMANOVÁ
2. Eliška FÜRSTOVÁ
3. Jana PETRŮ

Muži
1. Stanislav RADA
2. Viktor FAJTA
3. Přemysl VORÁČ

Nejlepší estetický dojem
Nejmladší účastník
Nejstarší účastník
Vítěz putovního poháru

Jan HERZIG
Daniel ZAPLETAL
Ivo ROUBAL
Stanislav RADA
Tonda Petrů

CYKLISTICKÝ ZÁJEZD DO KUTNÉ HORY
Poslední víkend v srpnu opět patřil cyklistům TJ Řenče. Letošní zájezd byl namířen do města
Kutná Hora nacházející se ve Středočeském kraji. Město má bohatou historii, protože patřilo mezi
nejvýznamnější královská města v době středověku díky těžbě stříbra. Cyklisté tedy mohli využít
na svých toulkách po okolí i zastávek spojených s prohlídkou pětilodní gotické katedrály Chrámu
sv. Barbory, muzea stříbra nebo hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice. Většina si nenechala ujít
návštěvu Kostnice, římskokatolického hřbitovního kostela Všech svatých.
Cyklisté mohli zdolat vinařskou naučnou trasu, která propojuje historické centrum města
s vinohradem nebo se mohli vydat do nedalekého města Kolín, odvážlivci až do lázeňského města
Poděbrady, kde se mohli občerstvit z místních léčivých pramenů. Někteří navštívili i místní
aquapark, protože celý víkend bylo nádherné slunečné počasí, projeli se na bobové dráze nebo se
prošli labyrintem kukuřičného bludiště. Toto krásné místo vybral Jiří Lang, který byl letošním
organizátorem cyklozájezdu.
Renata Hajžmanová

(společná fotografie z cyklistického zájezdu do Kutné Hory)
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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

Než začne chodit nový, malý školáček do školky - zamyšlení
Každoročně jsem se setkávala a setkávám s rodiči, kteří přichází se svými dětmi do školky s
menšími či většími obavami, jak jejich dítě zvládne adaptaci. Protože mám své děti dospělé a do
školky v září půjdou i moje vnoučátka, i mě napadají myšlenky, jak zvládnou první začátky ve
školce. Zamýšlím se nad tím a vím, že se vůbec nic nezměnilo na tom, co jsem očekávala od školky
jako maminka, a co očekávám pro svá vnoučata i dnes a to především, aby s dětmi pracovaly paní
učitelky, které mají svojí práci rády, které to s dětmi baví a umí. Které nejsou netrpělivé a mají
pochopení pro to, co některé děti neumí a nezvládají. Důležité pro každou maminku je, aby jejich
„maličké“ chodilo do školky rádo a bylo tam spokojené. Spokojenost však musíme chápat jako
proces - my se také necítíme trvale spokojení!
Jako učitelka už po letech vím, že tak jak se chová dítě doma, nemusíme brát za bernou minci. Ve
školce se děti setkávají s novými situacemi, na které musí nějak reagovat. Je to krok do nového a
neznámého prostoru, se kterým se potřebuje vyrovnat - a jak jinak, než po svém. Doba adaptace
na nové prostředí je u různých dětí různě dlouhá. Hodně důležitý je postoj rodičů ke školce a k
učitelce samotné a také ochota a důvěra své dítě „pustit do světa“. Vysvětlit důvod, proč jde do
školky a ubezpečit v tom, že odpoledne budete zase určitě spolu. Podstatné a důležité je také, že
se děti naučí přizpůsobit se novým podmínkám a změně, která nastane. Naučí se vnímat své pocity
a potřeby např. hrát si s dalšími dětmi, domlouvat se s ostatními, komunikovat a spolupracovat!
K tomu, aby měly ochotu se učit, potřebují nejen prostor, ale i zájem rodičů.
Je populární vycházet v současné době „z potřeb a zájmu dětí“ - ano, je to důležité, ale odpovědnost
za výchovu dětí mají rodiče, nemají ji děti! Nástup do školky se musí brát jako nová etapa v životě,
změna je přece život!
Bc. Pavla Hřebcová
Několik informací z naší mateřské a základní školy k novému školnímu roku
- Do základní školy odešlo ze školky pět předškoláků, a tak nám do školky přijde v novém
školním roce 5 nových kamarádů. Kapacita školky je opět plná.
- Naše asistentka Jitka Jirsová z MŠ přechází do základní školy a do školky se vrací
z mateřské dovolené paní učitelka Alice Hřebcová. Společně s paní učitelkou Janou
Liškovou a Pavlou Hřebcovou si připravují spoustu novinek a aktivit jako např. projekt
Cvičení se zvířátky – pořádané Sokolem.
- Od září se prodlužuje provoz mateřské školy ráno o ¼ hodinu - školka se tedy otevírá
v 6:15 hodin. Také se prodlužuje provoz o ¼ hodinu odpoledne - provoz bude až do 16:15
hodin.
- Školní družina je ráno otevřená také o ¼ hodiny dříve - tj. od 6:15 hodin.
Snad tímto prodloužením provozu vyjdeme vstříc dojíždějícím rodičům.
- V základní škole bude pro školní rok 2019/2020 ve třech třídách 45 žáků.
Již koncem školního roku odešla na MD paní učitelka Lenka Vaněčková a třídu po ní
převzala Kristýna Regnerová, která povede dál třídu současných „třeťáků“.
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Paní učitelka Zuzana Frýbortová bude mít ve třídě 6 prvňáčků a 11 druháků. Paní učitelka
Silvie Kosnarová je již třetím rokem věrná své třídě, nyní již nejstarších ve 4. a 5. ročníku.
Jestli vše dobře dopadne, budeme v letošním a příštím školním roce čerpat finanční
prostředky z Evropských fondů. Pro mateřskou školu 367 000,- Kč, pro základní školu ve
výši 412 000,- Kč a pro školní družinu 176 000,- Kč. Tyto peníze musí být čerpány na
základě navržených Šablon II. Pro naši školu se budou z těchto finančních prostředků v
celkové výši cca 955 000,- Kč hradit tyto aktivity (šablony): projektové dny mimo školu,
školní asistent, komunitní setkávání, podpora nových metod ve výuce, projektové dny v ZŠ
a MŠ, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání, další vzdělávání pedagogických
pracovníků a zejména využití ICT ve vzdělávání v ZŠ, v MŠ, ve ŠD (nákup notebooků a
tabletů).

Přeji do nového roku všem dětem, rodičům i učitelům hodně dobré nálady, trpělivosti a
vzájemného porozumění.
Bc. Pavla Hřebcová

(fotografie ze zahájení školního roku 2019/2020)
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