ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 6 – květen 2020 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v květnovém zpravodaji. Práce na rozdělaných projektech probíhají podle
harmonogramu, i přestože současná situace bude znamenat výrazné snížení daňových příjmů pro
naši obec. Stavba tělocvičny, venkovního hřiště, parkoviště, veřejného osvětlení, studny včetně
parkových úprav bude dokončena a předána podle smlouvy o dílo do konce května. Nyní je
pokládána sportovní dřevěná podlaha v hale. Bohužel může nastat problém se získáním
kolaudačního rozhodnutí, a to vzhledem k omezení výjezdů zaměstnanců stavebního
a vodoprávního odboru.
Podle plánu postupuje stavba inženýrských sítí v lokalitě Z66. Realizováno je veřejné osvětlení
v části Hadovka. Pokračují také práce na zhotovení dokumentace a vydání stavebního povolení
pro zasíťování stavebních parcel ve Vodokrtech. K provedení průzkumných vrtů v Libákovicích
a Řenčích provádí v současné době firma Chemkomex hydrogeologický průzkum.
Na Hájích jsme upravili pozemek u sochy sv. Jana Nepomuckého, který vykoupila obec
v loňském roce. Po odstranění starých a náletových stromů firmou pana Jiřího Peťáka, následně
upravilo plochu Zahradnictví Ing. Martina Mráze. Vysazeny jsou dvě třešně a jedna slivoň.
Z dotace PSOV ve spolupráci s Mikroregionem Přešticko budou na místě ještě osazeny lavičky.
Probíhá také jednání s pojišťovnou na uplatnění škod, které způsobila únorová vichřice
v obecních lesích. Vytěženo a k prodeji je připraveno 250 m3 dřeva. Na plochách po těžbě a
u sv. Jána nad Knihami postavili zaměstnanci oplocenky a osadili je borovicí, dubem a javorem.
Na oplocenky v lese požádala obec Plzeňský kraj o finanční dotaci.
Většinu našich akcí se snažíme finančně podpořit získáváním dotací od různých poskytovatelů,
i díky tomu se nám daří z rozpočtu a finančních rezerv obce vše realizovat bez potřeby zadlužení.
Bohužel vzhledem k situaci dojde k zásadnímu snížení rozpočtových příjmů obce i zdrojů
poskytovatelů dotací. Doufáme, že tato krizová situace nepřinese zásadní komplikace
v budoucím financování připravovaného projektu „Odkanalizování obcí Libákovice, Řenče a
Vodokrty s centrální ČOV ve Vodokrtech“, ve kterém již bylo vodoprávním úřadem zahájeno
řízení o vydání společného povolení.
Současná situace nám neumožňuje uspořádat plánované kulturní a sportovní akce. Rušíme
tradiční výšlap na Kožich. Pro setkání důchodců hledáme nový termín na říjen, věřím, že si
všichni užijete podzimní setkání s Járinkami a Hájenkou. Vzhledem k nejistotě vývoje epidemie
a možnosti dalších vládních omezení společenských akcí, jsme se rozhodli odložit Setkání
rodáků v Řenčích. Tato důležitá akce se bude konat na pouť roce 2021, i když nás v tomto
termínu čekají i rodáci v Oseku. Každoroční vítání občánků pravděpodobně uskutečníme v září.
Jako zřizovatelé školy a školky řešíme ve spolupráci s paní ředitelkou provoz těchto zařízení.
Zatím se konal zápis dětí do první třídy bez přítomnosti dětí, zapsáno je 10 prvňáčků. Dne 15. 5.

2020 proběhne zápis do mateřské školky podobným způsobem. Koncem května se mohou vrátit
děti do školních lavic, vše je na dobrovolnosti rodičů a dětí.
Na květnovém zasedání zastupitelstva bude projednán převod finančních prostředků dle
schváleného rozpočtu obce pro dofinancování Zóny za školou - tělocvičny pro TJ Řenče. Ostatní
náležitosti včetně závěrečného účtu obce za rok 2019 budou projednávány na veřejném zasedání
na konci června.
V samostatném příspěvku níže ve zpravodaji se dozvíte o změnách, které nás čekají v dopravě.
Přeji vám pevné zdraví a krásné jarní dny.
Miloslava Loudová

INFORMACE
11. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘENČE SE KONÁ
20. 5. 2020 OD 19:00 HODIN VE VINÁRNĚ KZ ŘENČE.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného odpadu proběhne tentokrát pravděpodobně až v měsíci červnu. O termínu
budete předem informováni.

PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU DOPRAVU PO KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června mohou těšit na více než 300
nových moderních autobusů v barvách Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou nízkopodlažní
a vysoce komfortní – vyjma moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci,
USB nabíječky a na hlavních trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak pro autobusy, tak
i pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat
veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka.
Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde
levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému, který bude hlídat
přestupní vazby na nádražích, a to i mezi drážní a autobusovou dopravou. Přes dispečink bude
možno objednat také tzv. spoje na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou
místo zrušení převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus
nevyjede. Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které bude na každém jízdním řádu,
či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů ročně. Nový
dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem, který
je provozovatelem této dopravy, a který bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé
spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách www.idpk.cz a Facebooku
a Instagramu IDPK.cz.
Vojtěch Oliverius, POVED s. r.o.

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
Otevření mateřské školy a základní školy v Řenčích, obnovení osobní přítomnosti ve škole
bude od pondělí 25. května.
Situace, kterou nyní prožíváme, je velmi neobvyklá pro nás pro všechny. Ministerstvo školství
oznámilo termín znovuotevření 1. stupně základní školy pro nepovinnou docházku a vydalo
Metodický pokyn (který stanovil pro školy podmínky pro otevření). Nejasné jsou však některé
další související informace např. čerpání OČR apod. Z těchto důvodů a také z důvodu důvěry a
dobré spolupráce s rodiči našich dětí a žáků, jsme telefonicky kontaktovali téměř všechny rodiče,
abychom zjistili potřeby a názor - do jaké míry a na jakou misku vah se přiklonit - při
znovuotevření mateřské školy a v jakém rozsahu otevřít základní školu.
Na základě analýzy se Základní škola a mateřská škola otevírá od 25. května s tím, že:
Provoz MŠ je téměř neomezen (prosíme však maminky na mateřské dovolené, aby zvážily
docházku jejich dětí do MŠ, nebo ji alespoň omezily na dopolední aktivity z důvodu náročnější
organizace a zvýšených hygienických požadavků na provoz. Další a více informací pro rodiče
jsou na webových stránkách školy např. tiskopis čestného prohlášení a seznámení s rizikovými
faktory, které stanovilo MŠMT.
Provoz ZŠ je omezen tím, že: není ranní školní družina, ruší se všechny aktivity, jako školní
výlety, divadla apod., nebude klasická tělesná výchova, pro žáky 4. a 5. ročníku nezajistíme
odpolední aktivity a první den školy (25. 5.) nebude zajištěno teplé jídlo pro ZŠ.
Dále však ZŠ bude fungovat v plném rozsahu při dodržování určitých pravidel a podmínek:
Žáci budou ve skupinách do 15 žáků – (skupiny odpovídají složení našich tříd).
Vyučování bude začínat pro každou skupinu v jinou dobu od 7,15 h odstupňovaně o ¼ hodinu,
aby nedocházelo k hromadění žáků před školou a zabezpečení toho, aby se nesetkávaly skupiny
mezi sebou ani v době přestávek a době oběda.
Dopolední vyučování bude probíhat v blocích, které povedou třídní učitelky.
Odpolední aktivity budou zajištovat pedagogičtí pracovníci školy pro žáky od 1. do 3. ročníku
ve skupinách, které jsou neměnné od dopoledních činností až do 16 hodin.
Od 26. 5. se mohou žáci stravovat za stanovených podmínek (dodržení počtu a bezpečnostněhygienických zásad).
Škola zajistí dezinfekční prostředky a bude dbát na zvýšená hygienická pravidla. Každý žák ZŠ
však musí mít každý den do školy 2 roušky.
Další informace pro rodiče a děti budou na webových stránkách školy (tiskopis čestného
prohlášení a seznámení s rizikovými faktory, který je nutností při obnovení osobní přítomnosti
ve škole).
Pro žáky, kteří nebudou docházet do školy, třídní učitelky zajistí týdenní přehled o procvičování
a učivu. On-line výuka již bude v omezené míře.
V krátkosti bych se ještě ráda zmínila o době, kdy byla škola uzavřena a poděkovat rodičům,
kteří byli velkou oporou pro své děti při instalacích a rozjíždění vzdělávání na dálku – on-line.
Zkušenosti s on-line učebnou se dětem do budoucna určitě neztratí a myslím, že i pro ně to
znamená určitý posun. Za to děkuji i p. učitelkám. Na školách v době uzavření probíhala šetření

české školní inspekce týkající se výuky a výuky na dálku. Měli jsme ohromnou radost, když paní
inspektorka označila naši školu jako příklad dobré praxe, což je nejlepší stupeň hodnocení.
Na děti a žáky se už ve škole moc těšíme a věříme, že bude platit pravidlo: „Že vše špatné je pro
něco dobré“.
Bc. Pavla Hřebcová

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŘENČE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21
Přihlášky k zápisu budou přijímány k 15. květnu 2020, kdy bude zahájeno správní řízení
o přijetí či nepřijetí do MŠ pro školní rok 2020/21.
Zápis do MŠ proběhne bez účasti dětí.
Rodiče (zákonní zástupci) podají přihlášku prostřednictvím:
a) datové schránky – 2tpmr72
b) poštou doporučeným dopisem
c) mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
d) osobním podáním žádosti - předávání žádostí bude probíhat 15. května 2020 v budově MŠ od
8 do 13 hodin. Rodiče si mohou zarezervovat čas telefonicky (731 554 138), aby při předávání
přihlášky nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
Na základě podání přihlášky vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budete uvedeni
na Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí, které bude zveřejněno na webových stránkách školy a úřední
desce školy od 29. května 2020. Tiskopisy potřebné k zápisu získáte na webu školy: Přihláška
do MŠ.
Pozor změna: v letošním roce nahradí kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení rodičů o
průběhu očkování potvrzení od dětského lékaře. Na webu školy jsou také zveřejněny kritéria pro
přijímání do MŠ Řenče pro rok 2020/21.
Bc. Pavla Hřebcová – ředitelka školy
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