ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 2 – únor 2020 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v únorovém zpravodaji. Hned v úvodu, tak jako každoročně, připomínám všem
občanům, kteří si ještě nestihli koupit známku na popelnici a uhradit poplatek za psa, že mají tuto
povinnost do konce února. Známky s označením 2019 pozbývají platnosti na konci února 2020,
posledním vývozovým dnem na staré známky je středa 26. 2. 2020.
Do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje jsme podali žádost o dotaci na opravu
chodníků podél kostela a obecního úřadu v Řenčích. Tento úsek jsme zvolili z důvodu, že se nám
konečně podařilo od Plzeňského kraje získat pozemky pod chodníky do vlastnictví obce a pod tímto
úsekem není plánována kanalizace.
Do 12. 2. 2020 je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele průzkumných vrtů v Řenčích a
v Libákovicích. Předpoklad provedení vrtů je do konce května. Následně budeme znát vydatnost a
kvalitu vody z těchto zdrojů a případnou možnost využití pro občany.
Firma COLAS CZ, a. s. zahájila práce na zasíťování stavebních pozemků v Řenčích. Vzhledem
k tomu, že se jedná hlavně o výkopové a zemní práce spojené s odvozem zeminy, prosím mějte
trpělivost s případným znečištěním komunikací. Firma samozřejmě má povinnost uklízet veškerý
vyvozený materiál, ale někdy to nejde bezprostředně.
Bez toho, že bych ve vás chtěla vzbuzovat obavy, upozorňuji, že přibývají případy vloupání do
domů. Bohužel většinou se tak děje během dne nebo v podvečer. Věnujte prosím zvýšenou
pozornost zabezpečení vašich nemovitostí a buďte pozorní vůči neznámým osobám a vozidlům,
které se zde pohybují.
V základní a mateřské škole byly v úterý 4. 2. vyhlášeny týdenní chřipkové prázdniny. Nemocná je
většina školáků. Děti si však ještě před vypuknutím chřipkové epidemie užily lyžařský výcvik, který
naše obec finančně podpořila. Více podrobností naleznete dále ve zpravodaji.
Únor bude bohatý na možnosti kulturního vyžití i chvil pro setkávání. Věřím, že si z nabídek
některou vyberete a těším se na setkávání s vámi.
Miloslava Loudová

POZVÁNKY NA AKCE
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Virtuální Univerzita třetího věku v Řenčích zahajuje letní semestr v pátek 7. 2. 2020 v 9:30 hodin
ve vinárně v Řenčích, tentokráte na téma „Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“. Výuku
organizuje Obec Řenče, garantem přednášek je Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Systém

výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně v kolektivu budete
sledovat přednášku přenosem z internetu na plátno. Termíny přednášek letního semestru VU3V v
Řenčích: 7. 2. 2020, 21. 2. 2020, 6. 3. 2020, 20. 3. 2020, 3. 4. 2020, 17. 4. 2020. Cena za celý
semestr je 300 Kč, z toho 100 Kč hradí účastník a 200 Kč přispívá obec. Bližší informace a přihlášky
M. Loudová – tel. 603 810 622.

POZVÁNKA DO ŠKOLY
V rámci komunitního setkávání ve škole vás zveme na povídání o kvásku a kváskovém pečení s
praktickou ukázkou pečení kváskového chleba s Lindou Kaslovou a Mirkou Balvínovou. Těšíme se
na vás v pátek 7. 2. 2020 v 16:30 hodin v mateřské škole. Pokud si budete chtít odnést kvásek domů,
přineste si vlastní skleničku s uzávěrem. Akce se bude konat i přes skutečnost, že byly vyhlášeny
chřipkové prázdniny!
Bc. Pavla Hřebcová

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL LIBÁKOVICE
Libákovičtí hasiči si Vás dovolují pozvat na Dětský maškarní bál, který se uskuteční v sobotu
8. 2. 2020 od 14 hodin v sále kulturního zařízení v Libákovicích. Děti čeká rozverné odpoledne
s veselými písničkami, soutěžemi a bohatou tombolou. Všichni se mohou těšit na příjemné
občerstvení včetně tradičních cukrovinek. Těšíme se na viděnou.
Miroslav Kšír, SH ČMS - SDH Libákovice

VALENTÝNSKÝ PLES
Taneční skupina Kalamity vás srdečně zve na Valentýnský ples, který se koná v pátek 14. 2. 2020
od 20:00 hodin v sále Kulturního zařízení v Řenčích. Hudba Orchidea, bohatá tombola.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL ŘENČE
Taneční skupina Kalamity srdečně zve všechny děti a rodiče na Dětský maškarní bál, který se koná
v sobotu dne 15. 2. 2020 od 14:00 hodin v sále Kulturního zařízení Řenče. Živá hudba, bohatá
tombola, soutěže o drobné ceny a občerstvení zajištěno. Vstup děti zdarma, dospělí 50 Kč.

POZVÁNKA DO VODOKRT
BEER PONG
Sál KZ Vodokrty sobota 15. 2. 2020 od 17:00 hodin - Turnaj dvojic se zhoršující se muškou jak
už všichni znáte. Startovné 200 CZK / tým, v ceně občerstvení na rožni (chro). V průběhu turnaje
shooting challenge o Jacka a spousta dalšího.

HERNÍ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Sál KZ Vodokrty neděle 16. 2. 2020 od 13:00 hodin - Hry pro všechny věkové i výkonnostní
kategorie aneb od člobrda po šachy. Těšit se můžete na rozmanité karetní, deskové a stolní hry.
Přinesení vlastních her je více než vítáno!

TURNAJ V PRŠÍ
Sál KZ Vodokrty sobota 22. 2. 2020 od 14:00 hodin - Druhý ročník nejsnazší karetní hry, kde
může vyhrát opravdu, ale opravdu každý! Prezence do 13:45! Hlavní cena čuník.
Martin Klokan

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Ženy Vodokrty zvou všechny příznivce a přátele masopustního veselí do Masopustního průvodu,
který se koná v neděli 23. 2. 2020 za doprovodu malé dechové kapely Hájenka. Budeme rádi, když
se k nám připojíte v 11:30 hodin na koupališti ve Vodokrtech nebo v Knihách v 12:15 hodin.

MASOPUSTNÍ VESELICE
Ženy Vodokrty Vás srdečně zvou na tradiční Masopustní veselici, která se koná v sobotu 7. 3. 2020
od 20:00 hodin v sále Kulturního zařízení ve Vodokrtech. Hudba AKUSTIK COVER BAND.
Masky vítány, tombola, dámská volenka.

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
K+M+B 2020
Letos již po dvacáté putovali v českých městech a
vesnicích malí koledníci v kostýmech Tří králů.
Tříkrálové koledování připravila Obec Řenče společně
s Českou katolickou charitou v Přešticích i letos v
našich obcích skupinky Tří králů v doprovodu vždy
jednoho dospělého koledovaly v Libákovicích,
Vodokrtech, Knihách, Oseku, Řenčích a na Hájích. Do
zapečetěných pokladniček vybrali koledníci od dárců
v Libákovicích 7.431,- Kč, ve Vodokrtech a Knihách
5.553,- Kč, v Řenčích 8.279,- Kč, v Oseku 3 570,- Kč
a v Hájích 4.514,- Kč, celkem 29.347,- Kč. Jsem ráda,
že většina občanů přijímala koledníky s pochopením a
vůlí pomáhat druhým. Všem dárcům děkujeme.
Finanční prostředky budou použity na provoz Domova
pokojného stáří Naší paní Klatovy, podpora činnosti
FCH Přeštice, podpora Stacionáře pro dospělé osoby
se zdravotním postižením a seniory Kristián
v Přešticích. Poděkování patří i malým koledníkům,
kteří nás svým zpěvem potěšili, jmenovitě děkuji
Růžence a Elišce Šestákovým, Michalce a Marečkovi
Zbiňovým, Vojtovi Balvínovi, Dominiku Milotovi,
Matěji Zrelicovi, Alici Petrů, Kájovi Panošovi, Haničce Kokoškové, Matyášovi a Michalovi
Šelmátovým, Andrejce Mrázové, Lucince Pajerkové, Terezce Jiránkové, Renému Brzicovi, Pepovi
Královcovi, Alence Homolkové a Valince Zahradníkové a jejich dospělým doprovodům Janě
Mrázové, Heleně Cibulkové, Janě Petrů, Ivě Baumrukové, Kristýně Balvínové, Ivaně Brzicové,
Mirce Hrabětové. Vážím si vaší ochoty a přístupu k Tříkrálovému koledování v našich vesnicích.
Miloslava Loudová

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

Vyhlášení chřipkových prázdnin
Vzhledem k současnému počtu nemocných dětí a stále narůstajícímu onemocnění žáků je naše MŠ
a ZŠ od úterý 4. 2. 2020 do 11. 2. 2020 včetně uzavřena.
Toto uzavření bylo konzultováno s lékařkou KHS a zřizovatelem.

Rodiče mohou uplatnit OČR (ošetřování člena rodiny) nebo zažádat o ošetřovné prostřednictvím
formuláře: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy, který obdržíte na
Správě sociálního zabezpečení (potvrdí vám jej zaměstnavatel a škola).
Bc. Pavla Hřebcová
______________________________________________________________________________________________

Zveme všechny z Vás, kteří se zajímáte o naši základní školu v Řenčích,
na
D E N O T E V Ř E N Ý CH D V E Ř Í.
Rádi Vás přivítáme v úterý 31. března 2020 od 7:30 do 9:30 hodin.
Budete mít možnost vidět, jak probíhá výuka v jednotlivých třídách, jaká je na třídách atmosféra
a jaké moderní výukové metody používáme. Odpoledne od 13:30 do 15 hodin můžete sledovat
aktivity v obou odděleních školní družiny.
_______________________________________________________________________________
Téměř všechny děti z řenečské školy umí lyžovat.
Jistě každý z Vás zažil noc, která byla plná snů z dojmů a zážitků z uplynulého dne. Dám příklad:
Jsme na houbách, hub je spousta, nasbíráme, máme radost a celou noc pak máme houby před sebou.
Nyní v krátkosti popíšu mé zážitky, kterými vše začíná. V pondělí 20. ledna ráno nám rodiče předali
na nádraží v Přešticích děti a vyjeli jsme na školu v přírodě s lyžařským výcvikem. Dodávku
Maxíkova tatínka jsme naplnili lyžařskou výstrojí a kufry s oblečením až po střechu. S partou třiceti
žáčků jsme nastoupili do vlaku. Pan průvodčí byl komunikativní, a tak dal dětem výklad o chování
ve vlaku a používání WC. Vystoupili jsme na zastávce Hojsova Stráž - Hamry. Děti byly šťastné:
„Jsme na horách“. „Je tady sníh“, takže po cestě k penzionu následovaly koulovačky, klouzání,
válení ve sněhu apod. Ubytovali jsme se v rodinném penzionu Na Rychtě v Hojsově Stráži. Děti si
vybalily, ubytovaly se a pochutnaly si na prvním jídle v restauraci. Další pokyn zněl: „Oblečte se
do lyžařského - jedeme lyžovat“. Dospěláci obchází
pokoje, zda jsou děti dost a správně oblečené.
V jednom pokoji Pája sedí uprostřed celé vysypané
tašky (oblečení 1 metr dopředu, 1 metr do stran) a
hledá v poledne kartáček na zuby. Dovolili jsme mu
zavolat mamce, aby svůj problém vyřešil. Byl
spokojený: „Mami mi dala kartáček do penálu – no
to může udělat jenom ženská,“ prohlásil.
Na sjezdovce bylo krásně, svítilo sluníčko. Naši
instruktoři Ivoš, Martina a Katka rozdělili děti do
skupin
podle
lyžařských
dovedností.
Po
dvouhodinovém lyžování jsme měli pocit, že budou
děti unavené, ale nebyly. Nevadí, dáme nějaké hry,
trochu učení – to je pak zmohlo a tak v půl 9 byl na
pokojích klid.
Všechny další 3 dny byly podobné – „fajnové“. Ráno snídaně formou švédského stolu. Téměř
všechny děti volily mezi sýry, pomazánkou a šunkou - mléko s müsli anebo sladké pečivo – to, aby
měly dost energie. Lyžování všechny moc baví, takže se jim nechce ani na svačinku a odpočinek
chtějí krátký. Všichni respektovali a dodržovali pravidla instruktorů, takže ve středu, i ti začátečníci,
sjížděli celý svah Alpalouky. Obdivuji výkon Martiny, která i ty děti, které to neuměly
„rozlyžovala“ za dva dny. Ve čtvrtek se děti těšily na závody, kterých se jako „časoví komisaři“

zúčastnila paní starostka a paní Dobezová. V každém družstvu byli tři nejlepší lyžaři, ale medaili si
přece zasloužili všichni.
Ze svahu jsme se vraceli po 16 hodině. Pan vrchní měl pro nás připravenou teplou polévku, jen
hrachovka dětem nejela. Důležitý doplněk každého čaje bylo brčko, těch byla nejspíš velká spotřeba.
Když děti nedělaly úkoly do školy, tak jsme:
besedovali se členem horské služby, který nám
vyprávěl o své práci, zpívali jsme, hráli krátké
dramatizace (Jak si domluvit schůzku po
telefonu, jak si objednat vybílení pokoje,
popovídat si po telefonu s přítelkyní a
postěžovat si.). Hry na jejich skutečných
telefonech byly velkou motivací, ale pozor v 8
hodin se telefony sbíraly. Na dveřích každého
pokoje měly děti tabulku, na které jsme
hodnotily úklid, hygienu, chování. Každý pokoj
měl svůj název např. Vesmírní jednorožci,
Hodní kluci, Superhrdinové, Hodné holky,
Modré sovy, Pekelní muži – „i ti nejstarší byli
někdy pekelně hodní“.
Prosluněné dny dodávaly všem dobrou náladu a
pohodu, která vydržela všem po celý čas
pobytu. Velkou zásluhu a poděkování za
pohodový týden patří našim instruktorům
Ivošovi, Martině a Katce, paní učitelce Silvě,
Ivance, ale i Maxíkovo a Daliborkovo tatínkovi, kteří nám dělali technický servis. Děkujeme
maminkám za dobroty, na kterých jsme si pochutnávali celý týden.
Na závěr se vrátím k úvodu článku Moje usínání a sny po strávených dnech s dětmi na škole
v přírodě: Zavřu oči, ale dál slyším hlasy dětí: „Mám nové termoprádlo. Já jsem to zvládl sám na
pomě. Ona mě strčila. Jezdím nejlépe ze všech – viděla jste? Podívejte, jak to umím!!!“ Hlasy se
vzdalují a já už jen vnímám tu každodenní krásnou blankytnou oblohu, zářící sluníčko a pohled
z Alpalouky do šumavského kraje. Ještě až po dnešní noc (a to už jsem doma) se mi zdá, jak děti
s radostí brázdí obloučky sjezdovku, jak se na kopci kochají pohledem na šumavské kopce a údolí,
jak si mezi sebou vypráví, jak mi sdělují zážitky i problémy. To vlastně znamená, že i pro mě to byl
týden plný zážitků a dojmů. Fajn týden, protože jsem jej strávila v super partě.
Bc. Pavla Hřebcová
Lyžařský výcvik očima dětí:
Byli jsme se školou na lyžařském výcviku. Byli jsme tam od pondělí až do pátku. Každý den jsme
totiž lyžovali, což bylo strašně, strašně super! První den jsme šli z nádraží na Rychtu, kde jsme se
ubytovali. Na proti pensionu super vařili. Nejlepší jídlo byla bramborová kaše s uzeným masem. V
úterý jsme měli přednášku o záchranné službě. Ve čtvrtek jsme měli závody. Já jsem se neumístila,
ale Růženka, Dominik a Vivian byli na 1. místě. Lyžák byl strašně, ale strašně supér výcvik.
Andrea Mrázová, 5. ročník
Škola v přírodě byla moc fajn. Nejvíce mi chutnalo jídlo např: špagety, ovocné knedlíky. Nejlepší
den byl, kdy jsme si rozdělovali týmy, já jsem byla s Ivošem Baumrukem. Další den šli instruktoři
koupit skipasy a my jsme hodně dlouho čekali, než tam ty skipasy koupili, což bylo trochu nudné.
Poslední den byly závody. Já jsem byla na 1. místě, na 2. místě byla Niki Petrů a na 3. místě byl
Petr Punda. Odjížděli jsme s dobrou náladou domů. A jak jsme přijeli, tak jsme zase odjeli – vlakem,
došli jsme vždy na vlakové nádraží pěšky – až z pensionu Rychta.!!!!
Růženka Šestáková, 4. ročník

Sněhová královna
Dnes jsme byli na představení jménem Sněhová královna. Představení se konalo v Přešticích dne
23. 1. 2020. Krátký popis: V ledovém království na konci světa žije zlá sněhová královna, která má
srdce z ledu. Jednoho dne se královna nudí, a tak vyzve meluzínu, aby se podívala, komu by mohla
zmrazit srdce. Meluzína tedy letí a narazí na Kryštofa a jeho malé sestřičky: Annu a Elsu. Obě se
vydají očarovaného Kryštofa hledat. Cestou zažijí mnohá dobrodružství, potkají např. lupiče, ale
uniknou jim. Nakonec Anna svým dobrým srdcem Kryštofa osvobodí a vše dobře dopadne.
Anna Jirsová, 4. ročník
Triády
Před odjezdem na školu v přírodě se v naší škole uskutečnily opět konzultace, které měly formát
setkání rodiče – žák – učitel (triády). Cílem konzultací bylo společně si popovídat o škole, o
prospěchu, porovnat si, jak se samotný žák/žákyně ve škole vidí a jak jej naopak vnímá učitel.
Proběhlo tedy hodnocení žáka/žákyně ze strany učitele, došlo i na sebehodnocení dítěte, vše si mohli
poslechnout rodiče a bezprostředně se k jejich dítěti vyjádřit. Účast rodičů byla vysoká, děti vše
zvládly a odcházely domů spokojené, protože z velké části učitelé děti jen chválili.
Mgr. Silvie Kosnarová
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