ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 11 – listopad 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v listopadovém zpravodaji.
Práce na tělocvičně pokračují dle harmonogramu a smlouvy o dílo. Díky tomu se nám s vysokou
pravděpodobností podaří prostavět celou částku přidělenou na tuto stavbu Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy, která musí být čerpána do konce tohoto roku. Předpokládaný termín
dokončení stavby, včetně přilehlých objektů venkovního hřiště, přístupové komunikace a
parkoviště je 31. 5. 2020. Kolaudace stavby dle dotačních pravidel musí být provedena do 30. 6.
2020. Stavební firma se bohužel potýká s opakovanými krádežemi na staveništi, za poslední měsíc
došlo třikrát k odcizení nafty a drobného vybavení stavby.
Pokračují též práce na projektu kanalizace. Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do kontroly
návrhu domovních přípojek k jejich nemovitostem. Podotýkám, že povinnost připojit se budou mít
i stavby, které disponují vlastní domovní čističkou. V současné době máme uzavřenou smlouvu
na projektovou dokumentaci, kde termín plnění všech stupňů projektové dokumentace včetně
potřebných povolení je stanoven na 31. 3. 2020. Dodržení tohoto termínu je však vázáno mimo
jiné na vydání stavebního povolení. Následně bude muset obec usilovat o získání dotace na
výstavbu ČOV a kanalizace, což předpokládáme nejdříve v roce 2021, ve kterém by též v případě
úspěchu dotační žádosti mohla proběhnout soutěž na zhotovitele stavby. Samotná výstavba bude
výzvou pro další zastupitelstvo.
Při projednávání přípojek mnoho občanů vzneslo dotaz ohledně výstavby vodovodu. Uvědomila
jsem si, jak zásadně se pohled našich občanů na tuto otázku za poslední čtyři roky změnil. Zatímco
v dotazníku v roce 2015 byla většina dotazovaných proti výstavbě a zejména platbě vodného (viz
tabulka dále ve zpravodaji), nyní by velká část občanů výstavbu uvítala. Je velmi těžké odhadnout,
jak deštivé budou další roky a jaká potřeba a názor bude převládat v dalším období. Tedy zda by
se domácnosti připojili, i když vodu mít budou. Stojíme tedy před otázkou, zda začít projektovat
také stavbu vodovodu a pokusit se o realizaci v částech Vodokrty, Řenče a Libákovice společně
se splaškovou kanalizací. Je zde několik problémů: dojde k oddálení kanalizace minimálně o jeden
až dva roky, finanční náročnost celé akce se znásobí a dopad povinného dotačního podílu v případě
realizace kanalizace i vodovodu bude vyžadovat velké zadlužení obce, nízký počet odběratelů
může mít negativní dopad na cenu vodného. Nejzásadnějším problémem je však nalezení
dostatečného zdroje vody. Zdroj vody již nyní hledáme. Požádali jsme o dotaci Ministerstvo
životního prostředí na zřízení zkušebních vrtů na pitnou vodu v Libákovicích a Řenčích. Je tedy
na zastupitelstvu, aby se kvalifikovaně rozhodlo, jak budeme dál postupovat.
Dále pokračujeme v údržbě a opravách obecního majetku. Dokončena byla rekonstrukce bytu
v Řenčích a také výměna oken a dveří na budově HZ Řenče. Pokračujeme v ošetřování lesních
porostů a zalesňování ploch po kůrovcových těžbách.
Upozorňuji zájemce o poskytnutí dotace na volnočasové aktivity z rozpočtu obce na rok 2020, že
program byl již zveřejněn. Žádosti jsou přijímány od 6. 11. do 20. 11. 2019.
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V neděli 1. 12. 2019 vás zvu do Řeneč již na dvanáctý vánoční jarmark, pozvánku naleznete ve
zpravodaji.
Přeji vám pěkné strávení podzimních dnů a těším se na další spolupráci s vámi.
Miloslava Loudová

INFORMACE
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
13. 11. 2019 – Plevňov - 8:00 - 10:00 hodin – uvedené nemovitosti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, parc. č. 24, parc. č. 31, parc. č. 100/4, parc. č. 374/1
18. 11. 2019 – Libákovice - 7:30 - 15:30 hodin – uvedené nemovitosti: 25, 26, 27, 28, 43, 59,
parc. č. 1582/1, č. p55

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ – VODOVOD - 2015
Souhlasíte s případnou realizací vodovodu?
ano

ne

Háje

4

18

Libákovice

32

17

Osek

2

27

Plevňov

1

4

Řenče
Vodokrty

42
11

39
37

Celkem

92

142

Pokud by byl vodovod zaveden, zaplatili byste si vlastní část přípojky a stali byste se aktivními
uživateli, kteří by pravidelně odebírali vodu - tedy plátci vodného?
ne
ano
Háje

2

19

Libákovice

29

18

Osek

0

28

Plevňov

0

5

Řenče
Vodokrty

23
6

58
39

Celkem

60

167

Dotazníky včetně výsledků šetření jsou k dispozici na: http://www.rence.cz/obec/projekty-opravya-udrzby/dotaznik-hledejme-spolecnou-rec/

POZVÁNKY NA AKCE
ZÁBAVNÉ HERNÍ ODPOLEDNE
Pošmourné časy nastaly a to znamená jediné - další pokračování deskových, stolních, karetních a
dalších her na sále ve Vodokrtech. Tentokráte v neděli 10. 11. 2019 od 14:00 hodin.
Martin Klokan
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DISKOTÉKA VODOKRTY
Srdečně vás zveme v pátek 22. 11. 2019 od 20:00 hodin na POP MANII 80. - 90. let do Vodokrt
na sál kulturního zařízení. Hraje DJ FISCHER a živě kapela NEW LIFE.
Martin Klokan

VÝROBA ADVENTNÍCH SVÍCNŮ
Srdečně Vás zvu na výrobu adventních svícnů dne 23. 11. 2019 od 16 hodin v Kulturním zařízení
Vodokrty. Cena dle použitého materiálu. Vítáni jsou všichni, kteří si chtějí společně vytvořit
svícen.
Těší se na Vás Hanka

Obec Řenče Vás srdečně zve na
12. VÁNOČNÍ JARMARK
v neděli 1. 12. 2019 od 13 do 16:30 hodin
v sále hostince v Řenčích.
Program od 15:00 hodin:
- vystoupení tanečních kroužků
- výstava fotografií z fotosoutěže „Přešticko ve fotografii“
Těšit se můžete na keramické výrobky, teplou medovinu, vánoční květinové vazby, výrobky
Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod, pletené svetry a tašky, korálkové
náhrdelníky a mnoho dalších výrobků. Zajištěno je bohaté občerstvení.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VODOKRTY
Ženy Vodokrty vás srdečně zvou na tradiční Mikulášskou nadílku, která se uskuteční dne
7. 12. 2019 od 16 hodin na sále KZ Vodokrty.
Ženy Vodokrty

ZAHÁJENÍ SEZÓNY KULEČNÍKOVÉHO KLUBU TJ ŘENČE
Dnem 27. 10. 2019 byla zahájena sezona Kulečníkového klubu TJ Řenče. Hraje se opět každou
druhou neděli od 14 hodin, střídavě ve volné hře a kvartách.
V sobotu 7. 12. 2019 od 13 hodin pořádá Kulečníkový klub již 26. ročník Memoriálu Františka
Bogola ve volné hře. Sezóna bude ukončena Aprílovým turnajem 28. 3. 2020 ve kvartách.
Vítáme případné zájemce o hru - informace na telefonním čísle 728 359 599.
Jaroslav Kumpa

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V ŘENČÍCH
Dne 12. 10. 2019 jsme se sešli na 2. ročníku rybářských závodů, které se konaly na koupališti
v Řenčích.
Bylo přihlášeno 18 dětí do 15 let věku. Počasí se tentokrát abnormálně vydařilo, bohužel ale ryby
o to hůř „braly“. Oproti loňskému roku, kdy se nachytalo přes 60 ryb, se letos povedlo rybu chytit
jen čtyřem borcům. Dohromady nachytali 12 kusů.
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Pořadí vítězů:

1. místo: Maxík Herrero
2. místo: Lili Lišková
3. místo: Sophinka Herrero
4. místo: Mireček Nejedlý
Ostatní ceny a místa jsme rozlosovali.
Zdánlivě nevydařený rybolov si děti vynahradily opékáním špekáčků. Velké díky patří sponzorům,
díky kterým nikdo neodcházel s prázdnou. Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a
zajištění občerstvení.
Pořadatel a hlavní sponzor – TJ Řenče oddíl rekreačních sportů.
Další sponzoři: Pohostinství Karel Mašek, Zemní práce Tomáš Nikodém – Čižice, OÚ Řenče,
Zubní ordinace MUDr. Evy Perglerové – Přeštice.
Petrův zdar Jiří Lang

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

Srdečně vás zveme na tradiční Martinskou slavnost,
která se koná 11. 11. 2019 od 17 hodin
v Řenčích u kostela.
ZE ŠKOLKY
Trpaslíčci ze školky
Ve školce byl konec září a říjen jako v pohádce O Sněhurce a sedmi trpaslících. Děti, „naši malí
trpaslíčci“ se učí jak být kamarádi, jak si pomáhat, jak se starat o malou domácnost, zvířátka a také
jak se chovat v přírodě. Sněhurčin program se velice hodil na podzim - zapojíme v něm učení nejen
o kamarádství, ale i o jablíčkách, houbách, plodech a také o lesních zvířátkách. Ve středu 23. října
šli naši trpaslíčci na „Trpasličí stezku lesem“, kde museli splnit sedm úkolů. Na konci stezky
dostali za odměnu košíček plný odměn od Sněhurky.
A nyní se už mohou děti těšit na strašidla (Halloween) a Sv. Martina s lampionovým průvodem,
na který vás srdečně zveme.
Za MŠ Alice Hřebcová
ZE ŠKOLY
O statečné Káče – návštěva představení v KKC Přeštice
Dne 14. 10. jsme jeli celá škola do divadla v Přešticích. Hráli pohádku O statečné Káče. Pohádka
vyprávěla o tom, že Káča byla služkou jedné správcové a ta byla hrozně zlá, lakomá a
nespravedlivá. Jednou na ni byla Káča hubatá, a tak ji správcová vyhnala ze svého panství. A víte,
proč byla Káča hubatá? Protože žádala už čtyři roky o povolení, aby se mohli se svým milým vzít.
Na konec se paní správcová polepšila a vzala Káču k sobě.
Anna Jirsová (4. ročník)
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Pohádka byla o Káče, která sloužila u pyšné, chamtivé a závistivé kněžny. Kněžna jí záviděla, že
je mladá a může chodit na tancovačky. A proto jí všechno zakazovala. Protože byla Káča statečná,
požádala o pomoc v pekle. Tam jí nepomohli. Naopak ona se svým ženichem Jirkou pomohla
kněžně, když si pro ni přišel čert. Za to že pomohli, kněžna jim vystrojila svatbu. Ze strachu před
čertem se polepšila.
Kristýna Holečková (5. ročník)
Putování vesmírem
Žáci 4. a 5. ročníku se v letošním roce zapojili do celoroční hry s názvem Putování vesmírem. V
rámci této hry sbírají různé planetky sluneční soustavy, které mají různé bodové ohodnocení.
Například planetu Merkur (1 bod) mohou žáci získat, pokud do školy přinesou aktualitu o dění ve
světě, planetu Země (3 body) obdrží, pokud přinesou fotografii dokazující třídění či sběr odpadků,
Jupiter (5 bodů) pak získají za referáty z různých oblastí. Další planety žáci získávají za
reprezentaci školy, jeden měsíc bez zapomínání, jeden měsíc samé jedničky, velká prověrka učiva
bez jediné chyby apod.
Hra žáky od začátku moc baví. Hra žáky motivuje k dobrým výsledkům ve škole, zároveň je vede
k rozvoji jejich znalostí z různých oblastí, taktéž k prezentování jejich práce před ostatními. Na
konci školního roku je pro žáky připravena velká odměna a tématické dárečky, které jsou pro ně
prozatím překvapením.
Mgr. Silvie Kosnarová
Kroužek anglického jazyka pro nejmenší
V letošním školním roce jsme otevřeli kroužek anglického jazyka pro žáky 1. třídy a předškoláky.
Výuka cizího jazyka pro nejmenší bude probíhat hravou zábavnou formou. Děti se budou
seznamovat s prvními anglickými slovíčky formou interaktivních her, poslechu básniček a
písniček. Budeme používat pouze mluvené slovo. V prvních třech výukových lekcích jsme zjistili,
že většina dětí má do výuky velkou chuť. Během výuky uděláme vše proto, aby je angličtina
bavila, vždyť ji budou v jejich životě určitě potřebovat.
Mgr. Silvie Kosnarová
Zprávičky naší partičky
Měsíc říjen byl pro piráty a pirátky ostrovem větrným. Naše pirátské truhly se nám začínají plnit
zlaťáky a diamanty, což je důkazem splnění velkého množství úkolů. Splnili jsme zkoušku paměti,
při které bylo potřeba si v časovém limitu zapamatovat několik věcí, které jsou součástí mořského
světa, například maják, mušle, rybářský háček a podobně. Oslavili jsme Mezinárodní den zvířat,
nemohli jsme jinak, než oslavovat hlavně mořská zvířata. Využili jsme kromě počítače nové
tablety, které od září v družině máme. Hledali jsme obrázky mořských zvířat, které jsme použili k
vytvoření mořského akvária. Už jsme natolik zdatní, že umíme nejen obrázek najít, ale uložit ho,
zmenšit a vytisknout. Někdo si asi může myslet, že je to jednoduchá věc, pro dospěláka ano, pro
malého, nezkušeného piráta je to splnění velkého úkolu. Radost, že z tiskárny „vylezl“ nalezený
obrázek, byla obrovská. Nezapomněli jsme ani na právě probíhající podzim. Tvořili jsme listy z
papíru, které jsme potírali směsí vytvořenou z mouky, barviva, prášku do pečiva a následně
zapékali v mikrovlnné troubě. Byla to činnost opět s velkým očekáváním. Bavilo nás natírat těsto
na papír, a pak čekat, co udělá teplo v troubě s naší prací. Listy byly nakonec moc pěkné, jen
škoda, že se nám některé do druhého dne zkroutily, už ale víme, jak tomu příště předejdeme, takže
si „zapékačku“, jak jsme naši práci pojmenovali, určitě zopakujeme, možná i pro to, že mnozí si
odnesli těsto ve vlasech, na svetru, za ušima. Hlavně ale z toho důvodu, že jsme odcházeli domů s
pokladem nejen v truhličce, ale i s pokladem v ruce, někdy není větší štěstí a radost pro malou
dušičku, než si vzít domů kousek vykonané práce. Nesmíme zapomenout na naše oblíbené pečení,
pekli jsme pirátské knoflíky, malé placičky, které jsme ozdobili lentilkami, byla to zábava k
nezaplacení. Z počátku jsme si navzájem hlídali množství přiděleného těsta, pak počet placiček z
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něj a lentilky, co kdyby měl někdo náhodou o jednu víc, je potřeba si vše ohlídat. Jen, ať je vše
spravedlivě rozděleno! Není to chamtivost, je to pocit spravedlnosti, že mám stejně, jako ti ostatní.
Později nás zajímalo už jen to, jak se nám knoflíky pečou a pak, jestli si nějaké můžeme vzít domů
a nakonec už jen, jestli to bude dobré. Zase jsme nevydrželi, toužebně jsme čekali nad pomalu
chladnoucími plechy. Nešlo odolat, vůně byla silnější, než vůle odolat a počkat, až vychladnou.
Přiznáváme se, jedli jsme je ještě maličko teplé. Všechno dobře dopadlo, povedly se, chutnaly
opravdu skvěle. Dobrou zprávou je také to, že jsme nic nespálili, spálit tak očekávaný výtvor by
byla katastrofa, proto jsme se k troubě do kuchyně pěkně naběhali. Běháme ale rádi. Pobíhali jsme
za draky. Podzim je obdobím pouštění draků, ani my jsme nevynechali možnost vypustit naše
barevné krasavce do modré oblohy a dařilo se nám, vítr je vynesl do pěkné výšky skoro všechny.
Radost byla velká, nakonec ani tak nevadilo, že někomu se šňůra přetrhla, někomu se zamotala
tak, že už ji nikdo nikdy nerozmotá. Jeden drak nápor větru nezvládl, bohužel se rozlomil. Cestou
tam a zpět se
ztratilo pár částí
draka, ale tak už to
někdy bývá a musí
se s tím počítat,
utřou se slzy a za
chvíli je všechno
špatné
zapomenuto.
Běháme také rádi
po
lese.
Oslavovali jsme
Den
stromů,
kromě povídání o
důležitosti stromů
jsme si vybrali ve skupinách strom, založili jsme knihy stromů. Postupem času budeme pozorovat
a zaznamenávat, jak se mění v průběhu roku. Do knihy jsme nalepili kousek větvičky, listy, jehličí,
podle druhu stromu a přiložili fotografii. Využili jsme opět tablety, každý z nás si strom vyfotil,
nejlepší fotky jsme vybrali a nalepili do knih stromů. Máme tři, ale o tom vám napíšeme zase
příště.
Za všechny piráty a pirátky Jana Přibáňová

INZERCE
NABÍDKA AUTOŠKOLY
Autoškola Karel Kydlíček provozovna Přeštice, ul. Husova 438, zahajuje vždy koncem každého
měsíce kurzy pro zájemce k získání řidičského oprávnění pro skupinu „B“, - získání řidičského
oprávnění, umožňující řízení osobního automobilu. Další podrobnosti k získání řidičského
oprávnění, včetně průběhu, organizace a přizpůsobení výcviku s ohledem na studijní či pracovní
povinnosti, lze získat v úřední den, tj. středa od 14 do 16:30 hodin na shora uvedené adrese,
popřípadě kterýkoliv den v době od 9 do 18 hodin na telefonním čísle 606 856 854 – p. Tejček.
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