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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím v krásném předvánočním čase. Děti už počítají dny do Ježíška a my
dospělí uklízíme, pečeme a nakupujeme. Všichni si přejeme ve zdraví zasednout ke svátečnímu
stolu a užít si Vánoce. Na konci roku se ale také sluší poděkovat. Mé poděkování patří Vám,
všem dobrovolníkům, kteří pro nás ve svém volnu připravujete nejrůznější sportovní a kulturní
akce, moc si Vaší práce vážím. Upřímný dík za celoroční práci patří také paním učitelkám a
zaměstnancům z mateřské a základní školy.
Přeji nám všem, dětem i dospělým, opravdovou vánoční radost se svými nejbližšími, vzájemnou
toleranci a pevné zdraví v novém roce. Těším se na osobní setkání s Vámi při vánočním zpívání
u stromečků.
Miloslava Loudová

ZASTUPITELÉ OBCE ŘENČE PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A V NOVÉM ROCE 2020
PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A SPOKOJENOST.
INFORMACE
OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE, ŽE BUDE OD 20. 12. 2019 DO 1. 1. 2020 UZAVŘEN.
POSLEDNÍM ÚŘEDNÍM DNEM ROKU 2019 JE STŘEDA 18. 12. 2019 A PRVNÍM
ÚŘEDNÍM DNEM ROKU 2020 JE PONDĚLÍ 6. 1. 2020.
TERMÍNY PRODEJE ZNÁMEK NA POPELNICE BUDOU ZVEŘEJNĚNY V LEDNOVÉM
ZPRAVODAJI. ZNÁMKY 2019 JSOU PLATNÉ DO 29. 2. 2020.
POŠTA PARTNER ŘENČE oznamuje, že 24. - 26. 12. 2019 a 1. 1. 2020 bude uzavřena. Ve
dnech 27., 30. a 31. 12. 2019 bude otevřena od 8 do 10 hodin.

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Od 15. 12. 2019 začaly platit nové jízdní řády. Veškeré informace a spoje naleznete na stránkách
Plzeňského organizátora veřejné dopravy - www.poved.cz
https://www.poved.cz/cz/zmeny-jizdnich-radu-bus-od-15-12-2019/
https://www.poved.cz/cz/vyhledavac-spoju/

Usnesení z devátého veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče,
konaného dne 11. 12. 2019 od 19:00 hodin v Kulturním zařízení Háje
Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
1/9/2019
doplnění programu jednání zasedání o bod schválení podání žádosti o dotaci z MMR
na akci „Sportovní sestavy pro děti a dospělé v Řenčích“
počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0
2/9/2019
program jednání veřejné schůze
počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0
3/9/2019
hospodaření obce k 30. 11. 2019
počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0
4/9/2019
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací na
volnočasové aktivity z rozpočtu Obce Řenče 2020 - s TJ Řenče ve výši 104.000 Kč,
s SDH Libákovice ve výši 35.000 Kč, se Sportovním klubem Vodokrty ve výši 15.900
Kč, s Markétou Šelmátovou ve výši 10.000 Kč, s René Brzicou ve výši 10.000 Kč a
s Ivanem Dětkou ve výši 3.000 Kč.
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
5/9/2019
rozpočet ZŠ a MŠ Řenče na rok 2020
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
6/9/2019
střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Řenče na roky 2022 – 2023
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
7/9/2019
rozpočet Obce Řenče na rok 2020
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
8/9/2019
vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Řenče
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
9/9/2019
vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
10/9/2019
vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
11/9/2019
přijetí dotace ze SFŽP ČR na průzkumné vrty v Libákovicích a v Řenčích
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
12/9/2019
záměr prodeje pozemků v k. ú. Libákovice, stavební zóna Z 31, přičemž nejnižší
nabídková cena uchazeče o koupi je stanovena na částku 350 Kč za jeden metr
čtvereční
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
13/9/2019
Smlouvu budoucí kupní mezi Obcí Řenče a Michalem Herrero na část pozemku v k.
ú. Řenče p. č. 509/4 za účelem zřízení vrtu, za cenu 100 Kč za jeden metr čtvereční
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
14/9/2019
podání žádosti o dotaci z MMR na akci „Sportovní sestavy pro děti a dospělé
v Řenčích“
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo Obce Řenče pověřuje:
15/9/2019
starostku Obce Řenče k podání žádosti o dotaci z MMR na akci „Sportovní sestavy
pro děti a dospělé v Řenčích“
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo Obce Řenče bere na vědomí:
16/9/2019
zprávu o činnosti z jednání členů zastupitelstva v mezidobí zasedání
17/9/2019
diskusní příspěvky

AKCE ROKU 2019
- zpracování a podání žádostí o dotace včetně realizace projektu a vyúčtování dotace:
- finanční příspěvek na hospodaření v lesích - Ministerstvo zemědělství
- zřizování nových oplocenek - ochrana mladých lesních porostů – Plzeňský kraj
- pojištění lesních porostů, program Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
- výměna střešní krytiny Kulturního zařízení v Libákovicích z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje
- poskytnutí finančních příspěvků místním spolkům – vyúčtování příspěvků, zpracování smluv
- převody pozemků, zpracování kupních, darovacích a nájemních smluv k nemovitému majetku
- majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi ve spodní části Řeneč s Plzeňským krajem
- projednávání a spolupráce při revizi katastrálních území Řenče a Knihy
- úpravy lesních cest a příkopů
- projednávání projektu „Odkanalizování obcí Libákovice, Řenče a Vodokrty s centrální čističkou
odpadních vod ve Vodokrtech“, spolupráce s projektanty
- výběrové řízení zhotovitele pro zónu za školou Řenče (pro objekt tělocvičny, dopravní a technickou
infrastrukturu), zahájení výstavby v této lokalitě (ve spolupráci s TJ Řenče)
- pokračování v jednáních a získávání povolení v nové zástavbové zóně Z66 v obci Řenče, příprava
podkladů k soutěži na realizátora staveb infrastruktury zóny, výběrové řízení, zahájení realizace
- výběrové řízení a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební zónu
Vodokrty Z 78
- rekonstrukce bytu v KZ Řenče
- pokračování v jednání s firmou PONTEX na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a
provedení stavby pro most přes Divoký potok ve Vodokrtech, získání stavebního povolení
- výměna čerpadla na hřbitově v Řenčích
- realizace topení v KZ Háje
- pořízení projektové dokumentace na průzkumné vrty v Řenčích a v Libákovicích, podání žádosti o
dotaci
- získávání dokumentace ke kolaudaci budovy zázemí na areálu v Řenčích
- připomínkování změn jízdních řádů
- soudní řízení k vydržení části pozemku u KZ Řenče
- výkon funkce veřejného opatrovníka
- zimní údržba komunikací, letní údržba veřejné zeleně a veřejných prostranství
- finanční přispívání na zásobování potravinami a akce konané v obci – dětské dny, kurzy apod.
- zajištění objednávek služeb kominíka, zajištění prostor pro kadeřnictví, pedikúru, osobní gratulace
jubilantům
- zajištění dvou semestrů (12 kurzů) Univerzity třetího věku, účast 15 studentů
- zajištění průběhu voleb
- správa webových stránek obce
- audit hospodaření, inventarizace majetku
- zpracování a vydávání obecně závazných vyhlášek, provádění správních řízení a vydávání
rozhodnutí v přenesené působnosti
- odstraňování černých skládek, řízení s přestupci a s Policií ČR
- administrace a výdej známek na nádoby na domovní odpad, administrace poplatků za psy
- zajištění svozu nebezpečného odpadu 2x ročně, svozu objemného odpadu a bioodpadu (celoročně),
textilu 2x měsíčně - zdarma pro občany
- zajištění vývozů kontejnerů na separovaný odpad a mobilního sběru modrých pytlů
- administrace výkazů o odpadovém hospodářství obce
- organizace akce „Ukliďme Česko“

- těžba a smluvní prodej dřeva z kalamity způsobené lýkožroutem
- výsadba nových sazenic stromků, ožin, prořezávky a probírky v lesních porostech, zajištění smluvní
realizace těchto prací
- zpracování a dodávka palivového dřeva, administrace samovýrob pro naše občany zadání a
předávka samovýrob palivového dřeva, prodej vánočních stromků
- zpracování a vydávání Zpravodaje 13x
- zajištění vánoční výzdoby stromků ve všech obcích
- uspořádání tradičních kulturních akcí: setkání s důchodci, vítání občánků, zájezdy do divadla, jarní
výšlap na Kožich, setkání u kapličky, podzimní zájezd, vánoční jarmark, vánoční koncert, zpívání u
stromečků
- spolupořádání Tříkrálové sbírky v šesti obcích, finanční přispívání na dětské dny a příměstský tábor

POZVÁNKY
MILÉ DĚTI A VÁŽENÍ DOSPĚLÍ,
SRDEČNĚ VÁS ZVEME I LETOS NA JIŽ
TRADIČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED
U STROMEČKŮ:
HÁJE 20. 12. 2019 v 17:00 hodin
OSEK 20. 12. 2019 v 18:00 hodin
ŘENČE 21. 12. 2019 v 17:00 hodin
PLEVŇOV 22. 12. 2019 v 17:00 hodin
LIBÁKOVICE 22. 12. 2019 v 18:00 hodin
KNIHY 23. 12. 2019 v 17:00 hodin
VODOKRTY 23. 12. 2019 v 18:00 hodin

PUTOVÁNÍ ZA ZVÍŘÁTKY
I zvířátka chtějí oslavit Vánoce. Pokud jim chceš něco dobrého nadělit, přijď 24. 12. 2019 v 9:30
hodin na zastávku v Řenčích. S sebou si vezmi kaštany, jablíčka, teplé oblečení a vánoční veselou
náladu. Zahrajeme si i nějaké hry a ozdobíme zvířátkům stromeček. Zájemci se mi prosím nahlaste
do pátku 20. 12. 2019. Budu se těšit.
Ivča

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI BLOVICE
24. prosince 2019 - úterý Vigilie Narození Páně
Blovice
2200 Půlnoční mše svatá
Letiny
2400 Půlnoční mše svatá
25. prosince 2019 - středa Slavnost Narození Páně
Blovice
1000 Mše svatá
Řenče
1145 Mše svatá
26. prosinec 2019 - čtvrtek Svátek sv. Štěpána prvomučedníka
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
Blovice
1530 Zpívání u Jesliček

27. prosinec 2019 - pátek Svátek sv. Jana Evangelisty
Blovice
1815 Poutní mše svatá
28. prosinec 2019 - sobota Svátek svatých Mláďátek mučedníků
Blovice
1700 Mše svatá
29. prosinec 2019 - neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
31. prosinec 2019 - úterý Zakončení občanského roku
Blovice
1815 Mše svatá
1. leden 2020 - středa Slavnost Matky Boží Panny Marie
Blovice
1000 Mše svatá
Letiny
1145 Mše svatá
5. leden 2020 - neděle Slavnost Zjevení Páně
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá
Řenče
1500 Mše svatá
12. leden 2020 - neděle Svátek Křtu Páně
Blovice
815 Mše svatá
Letiny
1000 Mše svatá

TANEČNÍ ZÁBAVA A SILVESTR ŘENČE
Vánoční taneční zábava se koná ve středu 25. 12. 2019 v sále pohostinství Řenče, hraje Agnes Rock
revival band a Sifon.
Silvestrovská taneční zábava se skupinou Ponorka se uskuteční dne 31. 12. 2019 na sále KZ Řenče.
Karel Mašek

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Sportovní klub Vodokrty srdečně zve všechny příznivce nenáročného stání u zeleného stolu na již 21.
ročník. Turnajové klání proběhne v sobotu 28. 12. 2020 od 10:00 hodin v sále KZ Vodokrty.
V případě nevalné formy je k dispozici veškeré vybavení na hru v tomtéž místě každý otvírací den.
Přijďte si zatrénovat a následně posunout úroveň turnaje zase o kousek výš.
Martin Klokan

SILVESTR? NO PŘECE SPOLEČNĚ!
Více lidí pohromadě, to už dopředu dává tušit větší zábavu. Proto zahoďte všechny chmurné spory a
přijďte přivítat nový rok pěkně společně. KZ Vodokrty a Hospůdka v Oseku vřele otevírají své brány
od 17:00 hodin. Hudba, tanec i ten ohňostroj bude. Vstupné je zadarmo a přinesení vlastního
občerstvení (chlebíčky, chuťovky...) je více než vítáno.
Martin Klokan

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
28. 12. 2019 – turnaj ve stolním tenisu, pořadatel SK Vodokrty
5. 1. 2020 – zájezd na muzikál Elisabeth do Plzně, pořadatel Obec Řenče
19. 1. 2020 – lyžařský kurz - lyžařský areál Hohen Bogen, pořadatel TJ Řenče
25. 1. 2020 – dětský maškarní bál - Vodokrty, pořadatel Ženy Vodokrty
26. 1. 2020 – lyžařský kurz - lyžařský areál Hohen Bogen, pořadatel TJ Řenče
1. 2. 2020 – myslivecký bál - Kolovanka, Řenče, pořadatel MS Hajsko
2. 2. 2020 – lyžařský kurz - lyžařský areál Hohen Bogen, pořadatel TJ Řenče
9. 2. 2020 – lyžařský kurz - lyžařský areál Hohen Bogen, pořadatel TJ Řenče
14. 2. 2020 – bál Orchidea - Řenče, pořadatel Kalamity
15. 2. 2020 – dětský maškarní bál - Řenče, pořadatel Kalamity
16. 2. 2020 – lyžařský kurz - lyžařský areál Hohen Bogen, pořadatel TJ Řenče
22. 2. 2020 – masopustní průvod Knihy, Vodokrty, pořadatel Ženy Vodokrty

únor 2020 – dětský maškarní bál - Libákovice, pořadatel SDH Libákovice
7. 3. 2020 – masopustní bál - Akustik cover band, Vodokrty, pořadatel Ženy Vodokrty
13. 3. 2020 – hasičský bál - Sekvence, Libákovice, pořadatel SDH Libákovice

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 27. - 29. 3. 2020. Ubytování je
v hlavní budově hotelu Srní ve dvojlůžkových pokojích. Celková cena činí 2.350 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 17. 1. 2020.
Iva Baumruková (605 068 175, ivabaumrukova@seznam.cz)

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019
NADACE DOBRÝ ANDĚL
Výtěžek z dobrovolného vstupného a z prodeje výrobků zaměstnanců obecního úřadu na letošním
vánočním jarmarku ve výši 7. 216,- Kč byl odeslán nadaci Dobrý anděl.
Nadace Dobrý anděl podporuje
rodiny s nezaopatřenými dětmi,
v nichž máma, táta nebo některé
z děti
trpí
onkologickými
onemocněními, nebo ve kterých
dítě onemocnělo jiným závažným
onemocněním.
Děkujeme všem, kteří přispěli
tímto způsobem a zapojili se do
pomoci rodinám, které zasáhla
vážná nemoc.

SK VODOKRTY 2019
Každý rok se ve Sportovním klubu Vodokrty nese ve znamení odpočinku, ale výhradně jen mezi
jednotlivými akcemi věnovaným nejen sportu. I ten právě končící nebyl výjimkou. Pravda, že se
prodlevy mezi fyzickými aktivitami možná mírně prodlužují vlivem úbytku mladických sil, ale snad
se vše brzo zlepší, než nás osteoporóza dožene. Zde je výčet těch nejzajímavějších, které pořádáme
či se jich zúčastňujeme pravidelně a budeme rádi, když se na některých potkáme i s vámi někdy v
příštích letech.
Hlavní činností je nohejbalová soutěž. Letos jsme hráli o stupně vítězů, ale nakonec nám chyběl
kousek a bereme pouze brambory. Mnohem lépe si vedli soupeři z Hájů, kterým gratulujeme k
celkovému vítězství. Kromě dlouhodobé soutěže se u nás pravidelně v létě hraje noční turnaj - letos
s pořadovým číslem 6. Přátelská atmosféra i s pečeným kňourem vyburcovala domácí tým k výhře v
turnaji, takže určitě i příští rok nebude vynechán a jste srdečně zváni. Další provozovaným sportem
je stolní tenis. Velikonoční turnaj opět potvrdil potřebu tréninku, ale třeba se vzchopíme na turnaji o
Vánocích (28. 12. od 10:00 ve Vodokrtech na sále). Největší sportovní akcí pořádanou naším klubem
je dětská olympiáda konaná pravidelně na konci prázdnin. Více jak dvacet disciplín rozprostřených
po areále udělá vždy malým návštěvníkům radost, vyvolá v nich zdravou soutěživost a u větších
alespoň žízeň. Žízeň, kterou jsme sice neuhasili na tradičním pivním víceboji při pouťových oslavách,
jelikož letos se konal sraz rodáků. O to více se můžeme všichni těšit na rok příští i s novými boji

týkajících se piva. Chmelomok zastává svoji roli také v beerpongovém sportu, kde zástupci našeho
spolku M&M zaznamenali zatím největší úspěch v historii ČR a stali se vícemistry na rakouském
šampionátu. Obhajoba celoroční ligy se také povedla. I v těchto turnajích hodláme pokračovat a
zúčastnit se můžete třeba již na prvním turnaji, který se uskuteční v prvních měsících nového roku.
Nárazově po celý rok pak probíhala spousta miniakcí jako běžkařské či cyklistické výlety a věříme,
že se budeme se všemi zájemci o aktivní pohyb i nadále potkávat. Letos jsme oslavili dvacítku, tak
třeba hned v té další.
Za celý sportovní oddíl přejeme hodně zdaru a spokojenosti v roce příštím a nezapomeňte:
"Ve zdravém těle, zdravý duch!"
Martin Klokan

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Fotografie z virtuální univerzity třetího věku, jejíž semestr byl ukončen dne 13. 12. 2019
za přítomnosti dětí z naší mateřské školy. Letní semestr bude na téma Pěstování a využití jedlých a
léčivých hub.

LIBÁKOVIČTÍ HASIČI 2019
V letošním roce jsme opět dělali, co jsme mohli. Musím konstatovat, že tento rok byl pro naše činné
členy pracovně hodně hektický, a i proto jsme horko těžko realizovali všechny naplánované akce,
které patří již neodmyslitelně do naší dobrovolné činnosti posledních let. Vnímáme, že většinu akcí,
které organizujeme nebo se jich účastníme, vnímají mnozí spoluobčané jako určitou samozřejmost.
Je však důležité si říci, že doba se změnila, a času na naše blízké, a pak i na dobrovolnou činnost, je
stále méně a méně. A proto je na místě vyslovit hlasitě „obrovský dík“ Vám všem, kteří jste tu těžkou
káru, zvanou „dobrovolná hasičina“, pomáhali i letos v Libákovicích tlačit!!! Odměnou nám byli
nejen hojné účasti na pořádaných akcích, veselé kukuče šťastných dětí, ale i tváře těch, se kterými
jsme se třeba již dlouho neviděli.

ZDE NAJDETE PRŮŘEZ NAŠÍ LETOŠNÍ ČINNOSTÍ:
 Podepsání smlouvy o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2019 na činnost sboru
 19.1. Valná hromada sboru - Libákovice
 Leden Zpracování Závěrečné hodnotící zprávy o využití čerpání dotace z rozpočtu obce pro
rok 2018
 Leden Uhrazení členských příspěvků na OSH PJ
 Únor Předání Hlášení o činnosti sboru za rok 2018 na OSH PJ
 9.2. Dětský maškarní bál - Libákovice
 15.3. Hasičský bál – Libákovice
 29.3. Podání žádosti o Grant z programu MAS Aktivios z. s. pro spolkovou činnost neúspěšně
 13.4. Účast členů sboru na Jarním velitelském dni v Jarově
 30.4. Stavění májky s posezením – Libákovice u hasičské zbrojnice
 Tréninky na soutěže – průběžně
 8.5. Zajištění občerstvení a sezení na Kožichu při „Výšlapu na Kožich“ pořádaného
Obecním úřadem
 15. 5. Účast členů výboru na pracovním jednání zastupitelstva k projednání záměru
„Kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice Libákovice“ – technické informace, zpracování
zadávací dokumentace, ad.
 15.6. Soutěž v požárním sportu v Libákovicích - Memoriál Heleny Hajšmanové 16. ročník,
O pohár starosty SDH 16. ročník
 Účast družstva mužů na soutěžích v požárním útoku: 11.5. Okrsková soutěž Měcholupy (na
místě nekompletní – nepřihlášeni k účasti), 15.6. Libákovice - 4. místo, 29. 6. Drahkov – 3.
místo, 6. 7. Letiny – 2. místo
 31.8. Dětský den, rožnění čuníka – Libákovice u hasičské zbrojnice
 19.11. Předání žádosti o příspěvek z rozpočtu obce Řenče pro rok 2020
 Členská schůze – prosinec (termín bude upřesněn)
 Výborové schůze sboru
 Obnova a údržba hasičského vybavení
 Zajištění periodických revizí přenosných hasicích přístrojů (2 x hasičská zbrojnice, 1 x
hasičské vozidlo)
 Účast členů na schůzích okrsku, účast členů na školeních
 Zajištění palivového dřeva na akce pořádané sborem
 Úklid veřejných prostranství – v okolí hasičárny
 Jednání se zástupci OÚ
 Oslovování potenciálních sponzorů sboru, získání nových sponzoringů
V PŘÍŠTÍM ROCE 2020 SE S NÁMI MŮŽETE TĚŠIT NA:
- valnou hromadu sboru (KZ Libákovice) - 25. ledna 2020 od 19 hodin
- dětský maškarní bál (KZ Libákovice) - únor 2020 (bude upřesněno)
- hasičský bál se skupinou Sekvence (KZ Libákovice) - 13. března 2020 od 20 hodin
- stavění májky, posezení (u hasičské zbrojnice) – 30. dubna 2020
- 17. ročník soutěží – Memoriál Heleny Hajšmanové, O pohár starostky SDH (u hasičské zbrojnice) 6. června 2020
- dětský den, rožnění (u hasičské zbrojnice) – 29. srpna 2020
Krásné vánoce, do nového roku pevné zdraví a kopec štěstí.
Míra Kšír, SDH Libákovice

NOHEJBAL 2019
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho Zpravodaje, dovolte mi opět po roce uveřejnit několik poznámek
o nohejbalovém dění v okrese Plzeň - jih.

Hrál se již 15. ročník, soutěž byla z důvodu odhlášení Řeneč a Ždírce spojena do jedné skupiny o 10
účastnících a dle dohody na Valné hromadě, která se konala v KZ Vodokrty se na jaře hrálo
jednokolově, na podzim si prvních 5 týmů zahrálo o titul a druhých 5 týmů o umístění.
Náš oddíl nohejbalu Háje absolvoval zimní přípravu s týmem Nové Hospody v hale v Malesicích,
tam jsme se zúčastnili i Plzeňské zimní ligy. V přeboru PJ se nám opět po několika letech podařilo
vybojovat první místo a získat tak 8. titul. Jedinou porážku nám připravily Klatovy, navíc u nás doma
a jednu remízu jsme vybojovali na Bzí. Doma se nám je v úplně posledním utkání podařilo porazit a
to rozhodlo. Druhý zástupce naší obce SK Vodokrty skončil na čtvrtém místě, spodní skupinu
zaslouženě vyhrály Nebílovy, které posílili dva hráči z Řeneč.
V letošním roce jsme se též zúčastnili několika turnajů, většinou s úspěchem.
V roce 2020 očekávám přihlášku nového týmu z Netunic a velký zájem hrát naši soutěž projevily
Janovice, neboť krajský přebor byl pro nedostatek týmů zrušen a na okrese Klatovy byl též přebor
zrušen.
Jak všichni vidíte, výstavba sportovní haly v Řenčích se podařila a nic už nebrání jejímu dokončení.
Už teď nám ji závidí široké okolí a spolky projevují zájem o její využití. Snad se tam najde i prostor
pro nohejbal a zvýší se počet hráčů a i týmů z Řenečska. Doufám, že se tam sejdeme při oslavách 100
let tělovýchovy Řenče. O dění kolem výstavby jste informováni prostřednictvím Zpravodaje.
Obec i v roce 2019 nadstandardně podporovala široké sportovní aktivity a za to jí patří dík.
Nakonec mi dovolte poděkovat za přízeň a všem občanům popřát klidné vánoce a pevné zdraví v roce
2020.
Hrubý V. st., sekretář okresního svazu nohejbalu PJ

Plzeň-jih přebor družstev 2019
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
NO Háje
ZCHP Bzí
SK Klatovy
SK Vodokrty
ČB Prádlo
NK Nebílovy
TJ Roupov
NO Kasejovice
NK Třemšín
D.Lukavice

Utkání
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Výher
11
8
8
7
6
5
4
3
2
0

Remíz
1
3
2
3
1
3
2
3
3
1

Proher
1
2
3
3
6
5
7
7
8
12

Skóre
59-19
53-25
51-27
45-33
37-41
37-41
36-42
31-47
29-49
12-66

Body
23
19
18
17
13
13
10
9
7
1

ROKY KONČÍCÍ „9“ – ZE ZÁPISŮ NAŠICH KRONIK
Rok 1829
V roce 1829 se začalo se stavbou řenečské školy. V roce 1831 „byla šťastně ta dávno vinšovaná a
očekávaná škola řenečská dostavěná. Dne 22. 12. 1831 se nastěhoval pan učitel Jan Šilhánek a 4. 1.
1832 školní dítky přešly ze staré školy do nové.“
Rok 1928 – 1929 (z kroniky obce Háje)
Z roku 1928 na rok 1929 počalo se s přípravami na elektrizování Přeštického okresu, jenž mnoho
obcí počalo s těmito pracemi se zaváděním elektrického proudu do svých hospodářských objektů,
poněvadž jest to pro každého hospodáře, jak velkého, tak malého, velmi nenahraditelnou silou k
domácím pracovním výkonům, ač zmíněné obce jsou podřízeny pod jedno centrum těchto
elektrických sítí, jenž jest majitelem utvořivše družstvo s názvem „Majetek západočeských elektráren
akciové společnosti v Plzni“, avšak počátky těchto prací účinkovaly po našich vesničkách místy i
nemile, jenž bylo zapotřebí na zavádění elektrických prací většího kapitálu, co se týče samé obce

nemajetné i druhého poplatnictva, jenž muselo shromažďovati svoje peněžní úspory na zaplacení
elektrických motorů a mláticích strojů, jenž musely být kupované nové, a neb přizpůsobovány z
dosavadních strojů mláticích hnáni žentourem silou dobytka, na motor k výkonu elektrickému, ač
tato síla elektrická, jest pro každého hospodáře, jak pro malého, tak pro většího velice výhodná, jak
na světlo, tak i cennější jest síla při zemědělských objektech ve všech hospodářstvích a různých jiných
podnicích. Naše obec jest osvětlována na čtyřech význačných místech s automatických zařízeních,
jenž se samočinně rozsvěcují a též zhasínají s paušalovaným obecním platem 400 K za rok: v naší
obci se nalézá k dvaceti elektrických motorů k výkonnosti hospodářských prací hlavně v sezóně
mlácení obilí, jenž byly motory kupovány od různých firem, a to ze Škodových závodů z Plzně, od
firmy Kolben a z Českomoravské továrny značky Svět, jenž byly kupovány hospodáři v různých
cenách dle síly motorové výkonnosti od nejnižší ceny 2500 Kč do výše 5000 Kč, jenž tato síla jest
nenahraditelnou po našich vesničkách, jenž jsou přidrátované jedna ke druhé vysokými sloupy
spojený nataženým drátem, po němž jest dodáván z hlavní centrály plzeňské zásobující všechny obce
na Přeštickém okrese, jenž jsou již po většině zelektrizovány. Naše obec jest připojena se sousedící
obcí Osek, s níž byla navzájem sjednána dohoda, z finančních
důvodů, by nebyla jedna obec na úkor druhé zatěžována, tak byla postavena transformační budka na
cestě k Oseku od Hajské hospody na poloviční vzdálenost, ač zásobuje obec Háje a na téže lince pod
jedním vedením obec Osek. Na výstavbu transformační budky, jenž byla zadána stavitelské firmě
bratřím Františkovi a Josefu Sieglovým z Přeštic. Takže celkové zařízení s výstavbou, celkový obnos
v ceně 28 360 Kč. S připojením se sousední obce Osekem nebyla tato naše obec s tímto obnosem
celkově zatížena, jenž byla hražena Oseckou obcí, v prospěch naší obce polovina této 14 180 Kč,
takže nebylo břemeno této shora uvedené sumy naší obci uvaleno, když byla dělena na dva díly. Na
veřejná světla nacházející se na čtyřech význačných místech, jenž byla zavedena po rozvodné síti, a
vyplaceno z obecního jmění firmě Rudolf z Plzně částka 2379 Kč, ač tato světla jsou určena pouze k
účelům obce.
Rok 1939
Dne 14. 5. 1939 bylo v Oseku ujednáno zakoupit z obecních prostředků stříkačku na postřik stromů,
půjčování za úplatu 5 Kč na den, uložena bude u J. Hajžmana čp. 16.
Rok 1949
- dne 21. 11. se sázely třešně na Homolce Háje
- byl pořízen most Vodokrty u rybníka za částku 59.119 Kč
- byla vybudována kanalizace v Knihách za částku 25.704 Kč
Rok 1979
Na úseku kulturně – politické činnosti bylo v roce 1979 uspořádáno 6 odborných přednášek.
Vedle pořádaných tradičních akcí, jako je oslava MDŽ, MDD a nadílka pro děti, zajistili mládežníci
mírový oheň na den 5. května.
Rok 1989
Tento rok byl velmi bohatý nejen v mezinárodním dění, ale zejména pak na vnitropolitické události.
Dne 17. listopadu byla brutálně potlačena bezpečnostními složkami demonstrace studentů na
„Národní třídě“ v Praze.
Nejvýznamnější akcí občanského výboru ve Vodokrtech bylo dne 8. července 1989: „První setkání
vodokrtských rodáků.“ Přítomno bylo 103 rodáků bydlících mimo obec, 74 rodáků z Vodokrt a
nejméně 30 hostů, kteří hlavní účastníky doprovázeli. Rodáci hodnotili celou akci jako velmi
zdařilou.
V roce 1989 dosáhlo JZD Dolní Lukavice, které hospodaří v našem katastru, dobrého ekonomického
výsledku. Plánovaný zisk 4. 700 000 Kčs byl překročen, když bylo dosaženo 7 568 000 Kčs. Je to
zatím nejvyšší dosažený zisk za celou existenci sloučeného družstva.

Rok 1999
Rok 1999 začal ve Vodokrtech změnami. Pan Mirko Květoň už od 1. ledna neprovozuje hostinec
s výčepem piva. Dále byla ustanovena nová knihovnice – paní Olga Přibáňová z č. 38, která též
obsluhuje obecní rozhlas. Pan Josef Tišler z č. 22 přestal po 23 letech vést obecní kroniku.
Kronikářem byl koncem roku 1999 ustanoven Jan Brunát z Vodokrt č. 4.
Rok 2009
Stručný přehled akcí realizovaný v roce 2009: vybudoval se chodník na Hájích - byla vyčištěna
strouha nad Knihami – za výrazné pomoci občanů z Knih; dále bylo postaveno dětské hřiště v Oseku;
opravila se fasáda na budově a garáži Obecního úřadu v Řenčích; dále se udělala kompletní
rekonstrukce střechy a částečná oprava fasády na KZ Osek; poté údržba a nátěr střechy na klubovně
na koupališti ve Vodokrtech a v neposlední řadě byla zahájena údržba stromů a křovin místní
komunikace Plevňov - Řenče a Osek – Háje; byl realizován park u kostela; provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení v Plevňově a Libákovicích; konalo se 3. setkání rodáků Vodokrt a 2. setkání
rodáků Knih

V roce 2019 oslavili svá významná životní výročí
80 let Hrádková Miloslava, Plevňov
Urban Emanuel, Libákovice
Lang Václav, Řenče
Strejcová Marie, Řenče
81 let Šelmátová Anna, Osek
Přibáňová Růžena, Osek
82 let Zemanová Jarmila, Řenče
Kokoška Jaroslav, Háje
Baumruková Zdeňka, Řenče
Šesták Vlastimil, Osek
83 let Kokošková Marie, Osek
Huřťák Karel, Plevňov
Špaček Václav, Řenče
Baxová Marta, Libákovice
Kotovská Růžena, Knihy
84 let Matoušková Anna, Vodokrty
Štychová Anna, Řenče

85 let

86 let

87 let
88 let
90 let
91 let

Přibáň Miroslav, Osek
Hodan Jaroslav, Plevňov
Šelmát Vladislav, Osek
Přibáň Josef, Vodokrty
Burdová Marta, Vodokrty
Vacek Oldřich, Háje
Hrubý Zdeněk, Háje
Teršová Zdeňka, Vodokrty
Hrubá Jarmila, Háje
Přibáňová Miloslava, Háje
Štych Bohumír, Řenče
Česal Václav, Vodokrty
Dražský Václav, Řenče
Kůsová Anna, Řenče
Fišerová Jiřina, Vodokrty
Šole Josef, Řenče

VŠEM JUBILANTŮM JEŠTĚ JEDNOU UPŘÍMNĚ BLAHOPŘEJEME A DO DALŠÍCH
LET PŘEJEME DOBRÉ ZDRAVÍ, SPOKOJENOST A ŽIVOTNÍ POHODU.

ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Základní škola a mateřská škola Řenče, Řenče 44,
334 01 Přeštice
telefon ZŠ: 377 895 596, telefon MŠ: 601558066, www.zsrence.cz

Snažíme se, aby se děti naučily nemyslet pouze na sebe.
V adventním vánočním čase se snažíme více myslet také na lidi, kteří z nějakého důvodu potřebují
naši pomoc. Děti z naší základní školy proto, stejně jako v loňském roce, přinesly spoustu krásně

zabalených vánočních dárků pro děti z Azylového domu v Klatovech. Na vánočním jarmarku potom
prodávaly výrobky, které samy, nebo s rodiči vyrobily. Výtěžek z prodeje byl věnován na dobročinné
účely. Možností bylo více: Ježíškova vnoučata nebo příspěvek nemocným lidem, kteří žádají o
finanční příspěvek prostřednictvím Nadačního fondu Pečovatel, jehož cílem je shromažďovat a
přerozdělovat finanční prostředky na asistenční péči pro potřebné lidi, kteří nejsou schopni pokrýt
náklady na ni ze svých úspor a výdělků ani státních příspěvků.
Děti měly z obdarování nemocných radost, naučily se nemyslet jen na sebe, taktéž pomáhat druhým.
Jsme na ně moc pyšní! Na výrobcích si daly moc záležet, i svůj volný čas věnovaly prodeji výrobků.
Moc děkujeme všem návštěvníkům jarmarku, kteří nás nákupem výrobků podpořili. Taktéž děkujeme
všem rodičům, kteří se do vyrábění věcí pro prodej zapojili. Vážíme si Vaší pomoci.
Za základní školu Mgr. Zuzana Frýbortová a Mgr. Silvie Kosnarová
Od podzimního strašení k Vánocům
Již od podzimních svátků se nám školním programem táhne jako nitka strašení. Dětem se hry tak
líbily, že jsme ještě po legendě o sv. Martinovi zařadili povídání o Bílé paní a zakončili ho čertovskou
pohádkou „Až opadá listí z dubu“. Vyvrcholením tohoto celku bylo ovšem postavení pekelného
koutku ve školce a ve čtvrtek 5. 12. cesta za pokladem Sv. Mikuláše, které se zúčastnila 1., 2., 3. třída
ZŠ a děti ze školky. Připravily ji pro nás
děti ze 4. a 5. třídy a jejich paní učitelka.
Všechny skupiny dostaly plánek trasy.
Děti z MŠ šly na dvě party (malé děti a
předškoláci s „prostředňáky“). Malé
děti prošly přes hrací lesíček k chatám
(zastavení s anděly) a pak přes silnici
k Mikuláši. Velcí měli trasu delší. Vedla
nahoru k čertovské skále, kde na nás
vybafli čertíci v čele s hlavní čerticí.
Naštěstí se nám podařilo splnit jejich
úkoly a propustili nás dál. Cesta vedla ke
starému mlýnu a tam nás čekal sám
Lucifer. Museli jsme s ním hrát kostky,
což se nám vůbec nedařilo. Chvílemi to
vypadalo, že tam budeme muset zůstat,
ale pak se Elišce podařilo hodit více než jemu a měli jsme vyhráno. Ještě podat Luciferovi ruku a
mohli jsme jít. Mapa nás potom zavedla k Mikulášovi. Děti našly truhličku s pokladem a za písničku
dostali pytlíček dobrot. Stezka se opravdu vydařila a tímto bychom chtěly (my učitelky ze školky)
mnohokrát poděkovat dětem i paním učitelkám za skvělý zážitek.
Jana Lišková
Co možná o čertech nevíte…
Když jsem si povídala s našimi předškoláky - Vašíkem, Marečkem, Eliškou a Honzíkem dostala jsem
tyto informace „z čertovského živobytí“:
„V pekle mají čerti pec, kotel na topení, pytle, řetězy. Aby to bylo v pekle strašidelný, tak dají
netopýry na výzdobu. Čerti chodí spát do pelíšku, kde mají strašidelný polštář, peřinu s černou výplní
a čertovskou kůži. Čerti si hrají s řetězy, čertovskými panenkami, nebo s druhými čertíky. Když
čekají hosty, musí se na to připravit: nachystají jídlo, buchty, perník, uklidí a připraví myš
k zakousnutí, nebo uvaří guláš.“ „A z čeho se vaří takový čertovský guláš?“ „ Z hadích kůží, z myší,
z kostí, z dýně a někdy ze zlobivých dětí“.
Bc. Pavla Hřebcová
Poděkování ze školy
Každý pátek, od 1. listopadu do 6. prosince, jezdily všechny ročníky naší školy v rámci tělesné
výchovy na bruslení, které se celkem šestkrát odehrálo na zimním stadionu v Klatovech. Děti, které

třeba nikdy na bruslích nestály, nebo si na nich nebyly příliš jisté, udělaly velký pokrok a mnoho se
naučily. Ti žáci, kteří už bruslení ovládali, měli možnost se zdokonalit, naučit se nové věci a také se
na ledu „vyřádit“, například při hokeji. Každoročně se posledního bruslení zúčastní i Mikuláš, čert a
anděl se sladkou nadílkou.
Velké poděkování patří Obci Řenče za financování tohoto projektu a také všem, kteří se na ledu o
děti starali: panu Ivošovi Baumrukovi, panu Jakubovi a Davidovi Kaslovi, Ondřejovi Zbiňovi, nejen
za jejich výcvik, ale zejména za hezký přístup k dětem. Na bruslení se děti vždy moc těšily a baví je.
Mgr. Kristýna Regnerová

Výlet do Západočeského muzea v Plzni očima dětí
Dne 3. 12. v úterý jsme byli s družinou v Západočeském muzeu v Plzni. Jeli jsme tam zlatým
autobusem (zlaťákem). Hned na začátku muzea pekli placky a mlela se mouka dvěma způsoby z
pravěku, také tam měli moc dobré křížaly. Pak jsme šli do 1. patra, kde měli pravěké nástroje, které
jsme si mohli i vyzkoušet. Když jsme tam skončili, šli jsme k dalšímu stanovišti. Tam byly
archeologické nálezy např. pravěká pánvička, kousek cedníku a kameninové láhve na minerálku. Moc
se mi tam líbilo.
Nikol Petrů
Dne 3. 12. 2019 jsme jeli s družinou do Západočeského muzea v Plzni. Jeli jsme zlatým autobusem.
Na výstavu jménem: Den s archeologií. Viděli jsme spoustu zajímavých věcí, např. jak dříve pekli
placky nebo jsme si zkusili hrát na různé hudební nástroje. Dozvěděli jsme se zajímavosti o
Věstonické Venuši. Vystavovali tam dřívější bankovky, starobylé nádoby, nože, dýky, meče, pušky,
bambitky atd. Zkoušeli jsme si tkát a vyčesávat vlnu. Moc se mi to líbilo!
Anna Jirsová
Komunitní setkávání
V pátek 6. 12. proběhlo v MŠ Řenče tvořivé odpoledne, na kterém měli rodiče i děti příležitost naučit
se od p. Holečkové úžasnou techniku artyčokového zdobení, která se dá využít k výrobě vánočních a
velikonočních ozdob. Na polystyrenovou kouli či vajíčko se pomocí špendlíčků přichytávaly stužky
různých barev. Důležitá byla přesnost a trpělivost, vždyť výroba takové ozdoby zabere začátečníkům

2 - 3 hodiny. Dan Šneberger vytvořil ozdobu jako první, překvapil
všechny přesností provedení, zároveň vkusnou volbou barevné
kombinace, taktéž zvládal ještě pomáhati své mladší sestře Elišce.
Akce se zúčastnili i někteří tatínci, kteří se po krátkém
přemlouvání do výroby taktéž pustili. Účast na akci byla vysoká,
i přestože všichni zažíváme předvánoční shon. Rádi bychom moc
poděkovali p. Holečkové, která celou akci připravila, sehnala
všechen potřebný materiál, taktéž trpělivě všem účastníkům
radila a pomáhala.
Mgr. Silvie Kosnarová

Zima
Žáci 4. a 5. ročníku rádi skládají básničky, písničky či píší krátké povídky. Tentokrát nás potěší vlastní
tvorbou se zimní či vánoční tématikou.
Zimní písnička - Kristýna Holečková

Zima – Pavel Opalecký

Snížek, snížek, snížek bílý sníh,
už jedeme z kopce na saních.
Stopy v něm vedou jako v blátě,
ale zas to není jako na plátně.

Pojedu na saních,
slyším jenom smích.
Pojedu na lyžích,
Spadl na mě sníh.

Snížek, snížek, snížek, bílý sníh,
už jedeme na saních.
Snížek, snížek, snížek, sníh,
už se koulujeme na svazích.
Snížek, snížek, snížek, bílý sníh,
už jedeme z kopce na saních.
To je ale paráda, jsou tu Vánoce,
zase, zase, zase, zase po roce.
Snížek, snížek, snížek bílý sníh,
už jedeme z kopce na saních.

Mgr. Silvie Kosnarová
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