ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 7 – červen 2020 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v červnovém zpravodaji.
Stavba tělocvičny, venkovního hřiště, parkoviště, veřejného osvětlení, studny, včetně parkových
úprav, byla úspěšně dokončena a minulý týden předána. Nyní nás čeká administrativně náročná
kolaudace. Den otevřených dveří pro širší veřejnost připravujeme v tělocvičně na pátek 26. 6. 2020
v 16 hodin.
Pokračují práce na stavebních parcelách v Řenčích. Oproti původnímu požadavku dotčených
orgánů dojde ke změně stavby v rozsahu zatrubnění cca 2/3 plánovaného otevřeného koryta. Toto
řešení přinese větší bezpečnost pro budoucí obyvatele této zóny. Obec zde nabídne k odkoupení
celkem 21 parcel. V současné době nabízíme k odprodeji dva stavební pozemky v části
Libákovice. Podmínkou je samozřejmě výstavba rodinného domu za účelem vlastního bydlení do
pěti let od uzavření kupní smlouvy. Zájemcům doporučujeme sledovat naše webové stránky, u
kterých, jak jste si doufám všimli, došlo ke změně designu. Na úpravách a zvýšení přehlednosti
webových stránek stále ještě pracujeme.
Věnujte pozornost také tomu, že od 14. 6. bude v kraji provozovat veřejnou dopravu nově firma
POVED. Jízdní řády naleznete v příloze zpravodaje.
Bohužel Svazek pro likvidaci odpadů okresu P-J zatím nenašel termín jarního vývozu
nebezpečného odpadu v našich obcích. Proto vás žádám o trpělivost.
V letošním roce se nám nepodaří zajistit očkování psů ve vašich vesnicích, tyto služby již
nebudou poskytovány a je tedy nutné nechat naočkovat psy individuálně.
Plánovaný červnový termín dětských rybářských závodů se rozhodli pořadatelé přeložit na září.
Zvu všechny na veřejné zasedání do KZ Osek, na které jsem přizvala zástupce společnosti Vysoká,
a. s., kteří jsou připraveni odpovědět na otázky týkající se připravovaného záměru výstavby haly
pro výkrm brojlerů.
Přeji vám pevné zdraví a krásné jarní dny.
Miloslava Loudová

INFORMACE
INFORMACE POVED
Nový dopravce POVED, který bude provozovat autobusovou dopravu v našem kraji od 14. 6. 2020
připravuje i autobusové spoje na zavolání. Zastávku na zavolání poznáte podle symbolu telefonu
na daném spoji. Nástup objednáte telefonicky na dispečinku 378 035 477, on-line na
www.idpk.cz/nazavolání nebo osobně u řidiče v linkovém autobusu. Objednávky je nutné

provádět denně v době od 6:00 do 18:00 hodin, nejdříve 48 hodin předem a nejpozději 30 minut
před vyjetím spoje z výchozí zastávky. Více na www.idpk.cz.
12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘENČE SE KONÁ 24. 6. 2020
OD 19:00 HODIN V KZ OSEK.
Usnesení z jedenáctého veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče, konaného dne
20. 5. 2020 od 19:00 hodin ve vinárně Řenče
Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
1/11/2020
program jednání veřejného zasedání
počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0
2/11/2020
hospodaření obce k 30. 4. 2020
počtem hlasů pro 8, proti 0, zdržel se 0
3/11/2020
poskytnutí finančních prostředků Tělovýchovné jednotě Řenče ve výši 1.700.000
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 pro 7, proti 1, zdržel se 0
Zastupitelstvo Obce Řenče bere na vědomí:
4/11/2020
diskusní příspěvky

INFORMACE – NABÍDKA PRÁCE A BYDLENÍ – OBEC
Obec Řenče hledá zaměstnance na trvalý pracovní poměr na pozici pomocník/uklízeč/řidič
ve 4. platové třídě. Upřednostňujeme zájemce s řidičským oprávněním pro skupiny B, T.
Náplní práce je údržba veřejné zeleně (sečení křovinořezem), lesní práce (včetně práce
s motorovou pilou), údržba a úklid obecního majetku a veřejných prostranství.
Zaměstnanci nabízíme možnost pronájmu (smlouva o pronájmu je vázána na pracovní poměr)
nově zrekonstruovaného bytu 3+1 o výměře 65,6 m2 v obecním vlastnictví – byt je tvořený
třemi pokoji, kuchyní, koupelnou, wc a chodbou. Byt se nachází v 1. patře budovy kulturního
zařízení v Řenčích. Nájemné: 5000,- Kč/měsíc - platba nájmu vždy na měsíc dopředu, požadovaná
jistina ve výši dvou nájmů. Zálohy na energie: 3000,- Kč/měsíc (elektřina, vytápění plynovým
kotlem) – vyúčtovány v pravidelné fakturaci.
Kontaktní telefon: 603 810 622 – Miloslava Loudová

INFORMACE – NABÍDKA PRÁCE - COOP
ZKD Plzeň přijme pro prodejnu v Řenčích zástupce vedoucí - bližší informace na telefonním čísle
725 911 925. Prodejna COOP v Řenčích je dočasně pro nemoc uzavřena.

POZVÁNKY
POZVÁNKA
Zveme vás na výroční členskou schůzi TJ Řenče (valnou hromadu), která se uskuteční v sobotu
27. června 2020 od 19: 00 hodin ve vinárně Hostince Řenče.
Program:
1. Zahájení a informace o stavu členské základny TJ
2. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů TJ
3. Zpráva o hospodaření TJ
4. Rozdělení finančních prostředků – dotace od OÚ na rok 2020

5. Volba nového VV a RK na další volební období
6. Informace o provedené výstavbě „Sportovní haly vč. venkovního hřiště“
7. 100 let tělovýchovy v Řenčích – publikace k výročí
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr
Josef Forejt, předseda TJ
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ
ŘENČE, KTERÝ SE USKUTEČNÍ DNE 26. 6. 2020 OD 16 HODIN.

Připravujeme: - 5. 7. 2020 od 10 hodin - pouťový floorbalový zápas

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

Poděkování americkým a belgickým veteránům z 2. světové války
Žáci ZŠ Řenče v době uzavření školy dostávali
v rámci domácího učení úkoly i z výtvarné
výchovy. Jedním z témat, které měli ztvárnit,
bylo osvobození města Plzeň na konci 2. světové
války. Sešlo se nám spousta povedených
obrázků, na kterých si dali žáci moc záležet. A
tak vznikl nápad, vytvořit z obrázků dětí
poděkování s textem v anglickém jazyce, které
bude odesláno americkým a belgickým
veteránům, taktéž rodinám veteránů, kteří už
nejsou mezi námi. Vše probíhá ve spolupráci
s Týmem slavností svobody města Plzeň. Máme
dokonce slíbeno, že se žáci dozví o případných reakcích na toto milé poděkování. Z důvodu
mimořádných opatření se letošní Slavnosti svobody nemohly konat, probíhaly pouze on-line,
prostřednictvím různých vysílání. Veteráni byli smutní, že se letos nemohli do Plzně dostavit

osobně, proto by je milé poděkování od malých dětí z plzeňského regionu mohlo určitě potěšit.
Těšíme se na reakce veteránů, taktéž nás moc těší pozitivní zpětná vazba od Týmu slavností
svobody města Plzeň, který velice ocenil nápad a snahu dětí, vyjádřit osobní poděkování
veteránům, kteří našemu národu pomohli získat svobodu.
Mgr. Silvie Kosnarová

Předškoláci

I když si někteří předškoláci už společný konec školního roku letos neužijí, určitě se všichni těší
na září, kdy většina z nich nastoupí do 1. třídy v naší základní škole. Nastane jim trochu jiný život,
ale tuto změnu snadno zvládnou, protože spojení ZŠ a MŠ tady v Řenčích je velmi úzké.
Pro letošní předškoláky byl konec mateřské školy jiný. Neměli možnost osobní účasti na
slavnostním zápisu do 1. třídy. Nemohli si vyzkoušet „školu nanečisto“ v kroužku předškoláček,
který probíhá již tradičně v posledním měsíci školky. Ale přesto chystáme tradičně netradiční
(rodiče s módním doplňkem - rouškou) rozloučení s předškoláky. Na zahradní slavnost do školky
přijede 24. června Culinka se svým vystoupením a písničkami. A ani tablo letošním předškolákům
nechybí. To měli a mají předškoláci - co naše školka stojí.
Přeji tedy všem novým školákům, aby se jim ve škole líbilo a dařilo. Rodičům hodně trpělivosti,
protože: „Rodič je ten, kdo tě miluje ne proto, že jsi hezký, nebo chytrý, nebo že máš dobré
vysvědčení, ale proto, že jsi to ty!“
Bc. Pavla Hřebcová
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