ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 5 – květen 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v květnovém zpravodaji. V úvodu se ještě tradičně vrátím k setkání důchodců.
Děkuji všem účinkujícím, jejich vedoucím a paním učitelkám za pěkná vystoupení, věřím, že jste
se všichni dobře bavili.
Moje další ohlédnutí a zamyšlení patří účastníkům dobrovolné akce „Ukliďme Česko“. Děkuji
dětem a paním učitelkám ze školy, kteří se do úklidu zapojili už v pátek. Děkuji všem malým i
dospělým dobrovolníkům, kteří v sobotu 6. 4. 2019 vyčistili příkopy od PET lahví v úseku Řenče,
Libákovice, Plevňov, Osek, Háje, Vodokrty, na Hadovku a částečně na Přeštice. Akce se zúčastnilo
46 dětí a 34 dospělých. Věřte nevěřte naplnili více než sto pytlů a 6 vozíků za auto. Děkuji také
Martě Kočalkové mladší, která s myšlenkou přišla a vše organizovala. Přála bych si, abychom se
všichni chovali k životnímu prostředí ohleduplněji, vždyť PET lahve se ve volné přírodě rozloží za
100 let, žvýkačka za 50 let a dětská plena za 250 let.
Od Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy venkova jsme obdrželi dotaci ve výši
250 000 Kč na opravu Kulturního zařízení v Libákovicích. Oprava zahrnuje výměnu střešní krytiny,
zateplení dřevníku, výstavbu nového komína v knihovně a opravu komína ve výčepu. Snad se najde
do budoucna spolehlivý nájemce a budou mít všechny tyto opravy smysl.
Poslední týden v dubnu byly zkompletovány a odeslány všechny podklady, které jsou požadovány
ministerstvem ke splnění podmínek dotačního titulu po registraci akce „Tělocvična Řenče“ za
účelem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem k potřebě proinvestovat dotační
prostředky v roce 2019 musí těžiště prací na budově být realizováno v roce 2019. Stavba musí být
zkolaudována do 30. 6. 2020.
V lese stále pokračují práce na odstranění škod, které způsobila vichřice. Bylo ukončeno
zalesňování a s tím spojené stavby nových a oprava poškozených oplocenek.
Na hřbitově jsme provedli výměnu čerpadla ve vrtu, takže voda je v provozu. Začali práce na úpravě
a sečení veřejných prostranství.
Přeji Vám pěkné jarní dny, plné sluníčka a pohody a zvu vás na jarní výšlap na Kožich, na dětské
rybářské závody a všechny kulturní akce.
Miloslava Loudová

Usnesení z pátého veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče,
konaného dne 24. 4. 2019 od 19:30 hodin v KZ Háje

Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
1/5/2019
program jednání veřejného zasedání
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
2/5/2019
hospodaření obce k 31. 3. 2019
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
3/5/2019
poskytnutí finančních prostředků Tělovýchovné jednotě Řenče ve výši 11.000.000
Kč z rozpočtu Obce Řenče v souladu s usnesením zastupitelstva Obce Řenče č.
5/20/2018 na projekt „TĚLOCVIČNA ŘENČE“, který je navržen k financování
v rámci výzvy V3 Sport z programu MŠMT 133 530 Podpora materiálně technické
základny sportu 2017 až 2024, podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
4/5/2019
kupní smlouvu na prodej projektové dokumentace ke stavbě „TĚLOCVIČNA
ŘENČE“ z vlastnictví Obce Řenče do vlastnictví TJ Řenče
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
5/5/2019
závazek Obce Řenče k financování provozních nákladů stavby „TĚLOCVIČNA
ŘENČE“ po dobu udržitelnosti projektu
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
6/5/2019
dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě neinvestičních výdajů na školní jídelnu ZŠ Přeštice
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
7/5/2019
prodej pozemku p. č. 825/2 v k. ú. Háje u Vodokrt pro Ing. Antonína Petrů, Ph.D. a
Ing. Janu Petrů za cenu 80 Kč/m2
počtem hlasů 7, proti 0, zdržel se 1
8/5/2019
převod pozemků p. č. 4/8, 1036/8, 1036/9, 1036/10 v k. ú. Řenče z vlastnictví
Plzeňského kraje do vlastnictví Obce Řenče, převod pozemků p. č. 329/17, 324/10,
1010/2 v k. ú. Řenče z vlastnictví Obce Řenče do vlastnictví Plzeňského kraje
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
9/5/2019
přijetí dotace ve výši 250.000 Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje na akci „Oprava budovy kulturního zařízení v Libákovicích“
počtem hlasů 8, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo Obce Řenče bere na vědomí:
10/5/2019
nedošlo k dohodě o výši kupní ceny mezi vlastníkem pozemku 85/2 v k. ú. Knihy a
zájemcem o koupi Obcí Řenče
11/5/2019
zprávu o činnosti z jednání členů zastupitelstva v mezidobí zasedání
12/5/2019
diskusní příspěvky
STAROSTKA OBCE ŘENČE
Miloslava Loudová
zveřejňuje
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
dle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Doba konání voleb:
Volby se uskuteční v pátek dne 24. 5. 2019 se začátkem hlasování ve 14:00 hodin a ukončením ve
22:00 hodin a v sobotu dne 25. 5. 2019 se začátkem hlasování v 8:00 hodin a ukončením
ve 14:00 hodin.

Místo konání voleb:
OKRSEK č. 1
Řenče – Kulturní zařízení Řenče 58
pro voliče s trvalým pobytem v místní části Řenče a Plevňov
OKRSEK č. 2
Libákovice – Knihovna Libákovice 40
pro voliče s trvalým pobytem v místní části Libákovice
OKRSEK č. 3
Vodokrty – Kulturní zařízení Vodokrty 74
pro voliče s trvalým pobytem v místní části Vodokrty a Knihy
OKRSEK č. 4
Háje – Kulturní zařízení Háje 6
pro voliče s trvalým pobytem v místní části Háje
OKRSEK č. 5
Osek – Knihovna Osek 38
pro voliče s trvalým pobytem v místní části Osek

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Háje - v pondělí 20. 5. 2019 od 07:30 do 9:30 hodin – nemovitosti: N, p. 39/1, 1, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 4, 41, 5, 6, 7,
parc. č. 14/1, parc. č. 39/2, parc. č. 56, parc. č. 825/6, parc. č. P701/1
Řenče – v pondělí 20. 5. 2019 od 07:30 do 9:30 hodin – nemovitost: parc. č. 84/1
Libákovice – v pondělí 20. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 hodin – nemovitosti: p55, 25, 26, 27, 28,
43, 59, parc. č. 1582/1
Plevňov – v úterý 21. 5. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin – nemovitosti: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parc. č. 100/4, parc. č. 24, parc. č. 31, parc.č. 374/1
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.

MAJITELÉ PSŮ BUĎTE OHLEDUPLNÍ KE SVÝM SPOLUOBČANŮM
Opakovaně připomínám, že pořídíme-li si psa, vzniká nám nepochybně i mnoho povinností.
Přestože obec nemá vyhlášku, která by vymezila místa a podmínky pro pohyb psů, je tato
problematika regulována právními předpisy. Apelujeme na občany, aby své psy nenechávali volně
pobíhat po veřejných prostranstvích. Majitel psa je povinen zamezit jeho volnému pobíhání a na
veřejných místech ho mít neustále pod kontrolou či dohledem. Je třeba si uvědomit, že volně
pobíhající pes může být nebezpečný pro své okolí. Pes může napadnout lidi, zejména chodce a
cyklisty, dále ostatní zvířata, může zavinit dopravní nehodu nebo způsobit škodu na majetku.
Následky útoku psa na člověka, především jedná-li se o psa větší rasy a dítě, mohou být velmi
závažné. V případě, že se cítíte volně pobíhajícím psem ohroženi a je vám zasahováno do vašich
práv doporučujeme, abyste sepsali písemné podání s žádostí o zahájení přestupkového řízení a
doručili jej našemu úřadu nebo přímo na Městský úřad Přeštice, který pro nás provádí přestupkové
řízení. Jedná se o přestupky proti občanskému soužití. To, že je vám chováním majitele psa
zasahováno do vašich práv, je však nutné prokázat. Telefonická nebo dokonce anonymní podání
nemohou být řešena. V případě, že pes se volně pohybuje po pozemní komunikaci, porušuje majitel

ustanovení zákona o silničním provozu a v tomto případě, by měl jeho přestupek být řešen přímo s
policií ČR. Samozřejmostí by mělo být pro každého majitele psa uklizení psích exkrementů z
chodníku nebo trávníku. Ani na dětská hřiště psi nepatří.
Miloslava Loudová

OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů proti vzteklině proběhne obvyklým způsobem v jednotlivých obcích:
28. 5. 2019 (úterý)
Plevňov
17:30 - 17:45 hodin
Libákovice 17:45 - 18:15 hodin
Řenče
18:15 - 18:45 hodin
Knihy
18:45 – 19:00 hodin
29. 5. 2019 (středa)
Vodokrty
16:30 - 17:00 hodin
Osek
16:15 - 16:30 hodin
Háje
16:00 – 16:15 hodin
Povinnému očkování podléhají všichni psi starší 6 měsíců. Cena = 100 Kč.

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
JARNÍ VÝŠLAP NA KOŽICH
Obecní úřad Řenče vás zve na jarní výšlap na Kožich ve středu 8. května 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

CYKLOVÝLET NA KOŽICH
Dne 8. 5. 2019 organizuje oddíl Příšerek 1. letošní cyklovýlet. Jestli nechceš sedět doma, přidej se
k nám. Trasa bude dlouhá cca 14 km. Sraz je v 13:30 hodin na zastávce v Řenčích. S sebou:
helmu, kolo, pití, dobrou náladu, nějaké drobné na případné občerstvení. Zájemci, nahlaste se mi
prosím do úterý 7. 5. 2019.
Ivča (605 068 175)

HÁJENKA VE VODOKRTECH
Posezení s místními muzikanty se uskuteční v sobotu 11. 5. 2019 v KZ Vodokrty.
Martin Klokan

KYTARY V OSEKU
Srdečně vás zveme v sobotu 18. 5. 2019 od 18 hodin do hospůdky v Oseku na posezení s Petrem
BEZDĚKEM - kytary a pohoda tak, jak ji všichni známe.
Martin Klokan
VEJCE ROCK - pátek 24. 5. 2019 od 20:00 hodin - KZ Vodokrty

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI
Přátelé rybářského sportu pořádají v sobotu 1. 6. 2019 již 6. ročník rybářských závodů pro děti na
rybníčku „Na Behnité“ nad obcí Knihy. Zápis je od 8:00 do 8:45 hodin, závody začínají v 9:00
hodin, startovné je 50 Kč. Pro všechny účastníky jsou připraveny ceny, pro vítěze poháry, ocenění
největší ryby apod. Přihlášky osobně nebo na telefonu u Romana Vakeše 734 388 782 a 732 871
974. Občerstvení zajištěno. Akci podporují: Obec Řenče, Zdeněk Pašek, David Kasl, BKinvestic.
Jiří Štolcpart a Roman Vakeš

DĚTSKÝ DEN ŘENČE
Srdečně zveme děti na dětský den, který se uskuteční v neděli 2. 6. 2019. Prezentace účastníků
proběhne od 13:30 do 14:00 hodin na sportovním areálu v Řenčích. Soutěže a občerstvení zajištěno.
Růžena Šestáková, Kalamity

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Sportovní klub Vodokrty pořádal i letos na nejvýznamnější křesťanský svátek turnaj ve stolním
tenise. Datum není zvoleno nikterak náhodně. Shodné je totiž očekávání zmrtvýchvstání, tentokrát
našeho výjimečného sportovního talentu, které ale každoročně ve většině případů zůstane
nenaplněno. Zde se totiž zázrakům moc nedaří a potvrzením toho jsou stále stejná jména na špici i
celkové obhájení titulu. Ale popořadě. V sále ve Vodokrtech se sešlo 18 sportovců, kteří byli
rozlosováni do tří skupin, kde sehráli vzájemné zápasy. Rovnou do čtvrtfinále postoupili vítězové
skupin a jeden nejlepší ze druhých míst (Egermaier, Šesták, Šurkala, Kocourek). Dalších osm
stolnotenistů v pořadí sehrálo jakési předkolo a vždy jen lepší z dvojice doplnil přímo postoupivší
do klasického play-off v podobě postupového pavouka. Zbylých šest snaživců se již do další fáze
nepodívalo a musí si opět počkat na další turnaj. Následovaly zápasy, které byly z hlediska
sportovního umění na velmi dobré úrovni. Je to dáno tím, že spousta hráčů pravidelně trénuje.
Obzvláště v Dnešicích a Úněticích je to hodně znát a jsme rádi, že tito borci nás pravidelně
navštěvují. Závěrečné boje vykrystalizovaly do semifinálových utkání domácích (Jirka Lang Robert Míšek) a přespolních (Petr Šurkala - Vít Kocourek). Petr Šurkala bez problémů postoupil
přes dřívějšího vítěze a neomylně kráčel k obhajobě titulu. To druhý zápas byl o mnoho napínavější,
ale nakonec Robert Míšek nezopakoval loňský postup do finále a přepustil tuto čest Jirkovi Langovi.

V zápase o třetí místo si alespoň vítězstvím spravil chuť a svoji spokojenost dal i k všeobecnému
úleku velmi hlasitě najevo. To ve finále Jiří Lang přes veškerou podporu a téměř domácí prostředí
bohužel nestačil na zmiňovaného šampiona Petra Šurkalu, ale i tak zaznamenal svůj zatím největší
úspěch na místním kolbišti. Gratulujeme! A věříme, že se setkáme i na příštím turnaji - tentokrát
vánočním.
Celkové pořadí: 1) Petr ŠURKALA, 2) Jiří LANG, 3) Robert MÍŠEK, 4) Vít KOCOUREK, 5) Petr
ŠESTÁK, 6) Jan SUŠÁNKA, 7) Luděk EGERMAIER, 8) Jiří MÍŠEK, 9. - 12.) Ondřej KUBEŠ,
Pavel DVOŘÁK, Bohouš PROSSER, Eda HRABČÁK, 13. - 18) Josef JENDELE, Martin
KLOKAN, Jozef VANČO, Marcel VALEŠ, Pavel JENDELE, Daniel SCHUSTER

20 LET SK VODOKRTY
Po ukončení činností organizací SSM a Svazarmu u nás zůstala mezera v organizování života na
vesnici. Tato tradice je u nás ve Vodokrtech silně zakořeněná. Luboš Havlíček s Pepíkem Kaslů
přemýšleli, co dál. Hlavním směrem jsme chtěli mít sportovní činnost a zapojit i mladé do sportu a
nenechat je bezprizorně „bincat“ po vsi. Tak jsme oběhli několik lidí, kteří by nám s tím pomohli.
Na začátku nás bylo 16 lidí. Ustavující schůzi jsme svolali na úterý 27. 4. 1999 na poměrně
výjimečné místo k Venovi Dětkovi do provizorní hospody v bývalé nocležně řidičů ČSAD (vedle
hasičské zbrojnice). Vesnická hospoda byla bohužel, v té době uzavřena.
Sešlo se nás 11 lidí. Do čela sportovního klubu jsme zvolili jednohlasně: předseda klubu - Luboš
Havlíček, místopředseda - Josef Kasl a hospodář - Miloslava Loudová.
Postupně se v našem klubu vystřídalo přes třicet lidí. Někteří se zapojili více, někteří méně. Do
našich aktivit se zapojili i naše rodiny. Mezi stěžejní akce patřili turnaje v malé kopané, vánoční
turnaje ve stolním tenisu (stále žije). Dále pořádání sportovních aktivit o pouťovém odpoledni 5. 7.
na koupališti ve Vodokrtech (neckyáda, pivní pětiboj). Jezdili jsme na výšlapy na jaře do našeho
okolí a na podzim na Šumavu. Některé akce jsou bohužel minulostí a některé pokračují jako loňský
20. ročník Vánočního turnaje v stolním tenisu. Ten určitě stojí za zmínku. Většinu ročníků jsme
pořádali v sále v Řenčích, ale už několik ročníků jsme uspořádali na domácí půdě v sále KC ve
Vodokrtech. Naši borci ukázali, že „pinčes“ ve Vodokrtech má dlouholetou tradici a poháry za
vítězství často zůstávají doma, hlavně zásluhou Jirky a Roberta Míška a také Míry Brunáta. Úroveň
turnaje nadále roste i zásluhou dalších vodokrtských a řenečských a také ostatních hráčů ze Dnešic,
Útušic, Soběkur a okolí.
Z velké aktivity Pepíka Kasla vzniknul okresní přebor Plzeň – jih v nohejbalu, ve kterém jsme měli,
až na výjimky, přihlášena dvě mužstva. V okresním přeboru si naše A-mužstvo udržovalo 4. – 5.
místo v horní skupině a v sezoně 2012 vybojovala třetí místo. B tým se udržoval na medailových
místech ve spodní skupině. V roce 2013 jsme se přihlásili do krajského přeboru v nohejbalu a
odzkoušeli jsme si nohejbal v jiné kategorii.
V současné době dochází k útlumu zájmu o sport, ale i samostatných sportovců. Naše generace
stárne a mladí sportovci nejsou. Není to trend jenom ve Vodokrtech, ale i v ostatních okolních
organizacích. Ještě před pár lety bylo přihlášeno do okresní nohejbalové soutěže až 16 mužstev letos
jen deset.
Jedna aktivita, která už u nás snad dobře zakořenila je Dětská vodokrtská olympiáda. Letos už bude
čtvrtý ročník. Děti si vyzkouší hromadu různých olympijských disciplín a v některých si i zasoutěží
o krásné medaile. Je to například běh, skok do dálky, střelba lukem a vzduchovkou, hod oštěpem,
plavání. Vyzkoušet si to mohli i dospělí ani oni se nenechali zahanbit výkony svých ratolestí. Vedle
olympijských kruhů, byl pod vodokrtským nebem zapálen i olympijský oheň. Snad si vychováme
další nové sportovce a budou pokračovat v naší práci. V neposlední řadě musím zmínit podporu
Obce Řenče a to nejen finanční.
Moc bych si přál a přeji sportovnímu klubu Vodokrty ještě hodně sportovních úspěchů a mnoho
dalších plodných let.
Za Sportovní klub Vodokrty, Luboš Havlíček

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

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŘENČÍCH
SE KONÁ VE STŘEDU 15. KVĚTNA 2019
OD 9:30 DO 11:30 HODIN A OD 14:30 DO 16:00 HODIN
V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a potvrzení od dětského lékaře.
Tiskopisy lze vyzvednout v MŠ, nebo jsou na internetových stránkách školy, kde jsou zveřejněna i
kritéria přijímání.
Dubnové akce
Jako každý rok, tak i tentokrát jsme s dětmi připravili vystoupení pro maminky, na které se děti moc
těšily. Taneček a básničky se nesly v duchu jara a svátku maminek. Sice z důvodu nemoci nemohla
dorazit paní Černá z Voňavé země, ale náhradní program se nám vydařil. Při výrobě jarního polínka
měly maminky i děti možnosti popovídat si a „vyřádit se“ v kreativitě. Účast byla opravdu hojná,
což nás potěšilo.
Velmi příjemná akce na nás čekala v pondělí 29. dubna. Na školní zahradu dorazili otec a syn
Vondruškovi z Českých Budějovic spolu se svými svěřenci. Byli to sova pálená (Barča), výr velký
(Kubík), orel (Bohoušek), krkavec (Ferda) a pejsek (Kali). Ač mírně poprchávalo ani děti, ani
zvířata se nenechali odradit a vystoupení si užívali. Děti měl možnost si některé ptáky pohladit a
všechny vidět v letu. Všichni fandili krkavci Ferdovi, když se snažil,,vzít dráhu“.
Jana Lišková, Jitka Jirsová
ZE ŠKOLY
Týden ke Dni Země
Dne 22. 4. byl svátek naší planety Země, tento den si připomínají miliony lidí na celém světě. Je to
akce, která je zaměřená na propagaci, podporu ekologie, ochrany životního prostředí a recyklace
odpadu. My všichni máme rádi přírodu, snažíme se ji chránit, proto jsme si tento den nezapomněli

připomenout ani my v družině. Nejdříve jsme si
povídali, jak Zemi ochraňovat před znečištěním, co
může udělat každý z nás, aby prostředí, ve kterém
žijeme, bylo čisté. Společně jsme připravili mapu světa,
na kterou jsme nalepili odpad, který vzniká při
každodenním životě nás všech. Ke každému vzorku či
obrázku odpadu jsme zjistili, jak dlouho trvá přírodě
vyrovnat se s odpadem. Překvapeni jsme byli například
z toho, že pokud někdo vyhodí jednorázovou plenu,
bude se v přírodě rozkládat až 250 let, žvýkačka 50 let,
polystyren 10 000 let. Jedno odpoledne se z nás stali
průzkumníci a vyšli jsme se podívat ke kontejnerům,
kde se třídí odpad. Naším cílem bylo prozkoumat, jak
nám to hromadné snažení třídit odpad vlastně jde.
Společně jsme zjišťovali obsah kontejnerů, co všechno
se může recyklovat, co naopak je vytříděno špatně a do
jaké nádoby odpad správně patří. Všechny zjištěné
informace jsme ve skupinách pečlivě zapisovali. Děti se
od kontejnerů nemohly odtrhnout. Přes přísný zákaz sahat na věci v kontejnerech a slíbení si, že
budeme zjišťovat potřebné informace jen očima, ti malí ochránci přírody stihli několik věcí rychlostí
blesku přemístit z kontejneru do kontejneru . Zlobit se na ně ale opravdu v tu chvíli nešlo, vždyť
je chceme naučit, jak mají to, co už nepotřebují, třídit. Celý týden našeho ekologického bádání jsme
uzavřeli myšlenkou, že my všichni jsme součástí přírody a určitě nechceme, aby tu po nás zůstal
nepořádek třeba i tisíce let.
Jana Přibáňová
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