ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 4 – MV březen 2020 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v tomto mimořádném vydání zpravodaje. Nacházíme se ve složité situaci,
kterou jsme ještě nikdy nezažili. Přinášíme několik informací, kterými vám chceme pomoci
zorientovat se v tomto čase. Jedním z nařízení vlády v souvislosti se šíření nákazy koronavirem
je zákaz vycházení na veřejnost bez roušky nebo jiné ochrany obličeje. Vzhledem k současnému
nedostatku roušek, jsme se rozhodli vám pomoci. Díky dobrovolnicím z našich vesnic nabízíme
našim občanům látkové roušky k dispozici zcela zdarma. Jsem moc ráda, že se našlo mnoho žen,
které šijí doma. Vážím si jejich přístupu.
V případě potřeby roušek pro vás, vaši rodinu nebo blízké mě kontaktuje na mém telefonu 603
810 622. Dopravíme vám je domů zcela zdarma.
Věřím, že při dodržení veškerých nařízení danou situaci společně zvládneme.
Miloslava Loudová
LÁTKOVÁ ROUŠKA, aby fungovala, jak má:
- před nandáním roušky si umyjte ruce mýdlem, případně vydezinfikujte
- při nošení se roušky nedotýkejte
- jakmile rouška zvlhne, je třeba ji vyměnit, nejpozději po 2 hodinách nošení
- roušku sundejte tak, že ji uchopíte pouze za tkalouny či gumičky
- následně si důkladně omyjte ruce mýdlem, případně vydezinfikujte
- špinavou roušku uchovávejte nejlépe v uzavřené nádobě a před dalším použitím ji vyvařte
- roušku je potřeba vyvařit např. v hrnci s vodou po dobu 30 minut, následně vysušit a
důkladně přežehlit
OBECNÍ ÚŘAD ŘENČE
OÚ Řenče má omezený provoz, v případě potřeby nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.
POTRAVINY V ŘENČÍCH
Otevřeno v obvyklou pracovní dobu - nákup v čase 7:00 - 9:00 hodin je vyhrazen pro občany nad
65 let.
Při nákupu prosím dodržujte rozestup min 2 m, případně vytvořte frontu před obchodem.
Rozestupy a nevytváření skupinek vás prosím dodržovat i v případě pojízdné prodejny.

POŠTA ŘENČE
Pošta je dočasně uzavřena, v případě potřeby využijte Poštu Přeštice (pondělí - pátek od 8:00 do
16:00 hodin).

KOSTEL
Milí občané, milí sousedé,
dávám vám vědět, že od pondělí 23. března budou vždy v 18:00 hodin zvonit kostelní zvony.
Bude to znamení, že se v tu dobu modlím v kostele (a další věřící spolu se mnou ve svých
domovech) za všechny obyvatele města a okolních obcí, za jejich pokoj a bezpečí, za jejich
přátele i příbuzné, za překonání tohoto těžkého času, za naději pro nás všechny. Pokud chcete,
můžete se u vás doma jakkoli připojit – myšlenkou, zastavením, přáním dobra.
Podporujme se navzájem a všichni se opatrujte.
Váš farář P. Piotr Marek
LÉKAŘI
lékař

MUDr. Brunát Jaroslav

MUDr. Mikutová
Štěpánka

MUDr. Urbanová Anna

MUDr. Červená Renata
MUDr. Škopek Pavel
MUDr. Šonka Petr
MUDr. Vlčkovi
MUDr. Zoubková Dana
MUDr. Perglerová Eva
MUDr. Žižková
Václava
MDDr. Čermáková
Dominika

provozní doba
PO 7:30 - 15:00 hod
ÚT 7:30 - 15:30 hod
ST 7:30 - 14:30 hod
ČT 13:00 - 19:00 hod
PÁ 7:30 - 14:00 hod
pouze po telefonickém objednání
PO, ST-PÁ 7:30 - 8:00 hod odběry
krve
8:00 - 11:00 hod nemocní
11:30 - 15:00 hod objednaní
ÚT 12:30 - 14:00 hod nemocní
14:00 - 18:00 hod objednaní
7:00 - 10:00 hod prevence a očkování
zdravých dětí
10:00 - 12:00 hod nemocní - pouze s
rouškou
pouze po telefonickém objednání
PO-PÁ 8:00 - 11:00 hod
pouze po telefonickém objednání
PO-PÁ 7:30 - 12:00 hod
PO-PÁ 7:30 - 12:00 hod
PO-PÁ 8:00 - 11:00 hod
pouze po telefonickém objednání
PO-PÁ 7:30 - 11:30 hod
pouze po telefonickém objednání
23. a 24.3., 8:00 - 10:00 hod
25.3., 8:00 - 10:00 hod
26.3., 8:00 - 10:00 hod

MUDr. Krňoulová Jana 27.3., 8:00 - 10:00 hod

kontakt

377 982 722

specializace

interní ambulance

377 982 017
732 246 424
pediatrie

377 921 142
602 260 216
377 983 414
377 982 761
377 983 152
377 918 941

praktiční lékaři

377 983 246
733 718 225
377 981 050

zubní ordinace

379 832 484
776 593 700
723 163 527

DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NAŠÍ
OBCE A NA STRÁNKÁCH MĚSTA PŘEŠTICE. SLEDUJTE MÉDIA A INFORMACE
STÁTNÍCH INSTITUCÍ O STÁLE SE MĚNÍCÍCH OPATŘENÍCH.

STANOVISKO MINISTERSTVA VNITRA K POSUZOVÁNÍ PROKAZOVÁNÍ
TOTOŽNOSTI OBČANSKÝM PRŮKAZEM, CESTOVNÍM PASEM A ŘIDIČSKÝM
PRŮKAZEM V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)
Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje
aplikovat následující postup:
Prokazování totožnosti:
Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto
dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i
nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu
(občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti
některým z těchto stále platných dokladů.
Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území
České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu
trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během
nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113
odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností).
Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu
Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají
dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů
podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
v těchto případech:
Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.
NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a
sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité
především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a
zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu. Pro domácnosti, které
nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic v třídění odpadů, nemění.

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

Zápis do 1. třídy
Na základě pokynu MŠMT budou probíhat zápisy do 1. tříd ZŠ bez osobní přítomnosti dětí ve
škole. Z důvodu tohoto opatření bude zápis do 1. ročníku ZŠ Řenče organizován takto:

Na webových stránkách školy je k dispozici tiskopis „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“
a „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“.
Vyplněnou žádost a dotazník zákonní zástupci dětí podají v termínu do 7. dubna 2020 do
naší základní školy prostřednictvím:
a) Datové schránky – 2tpmr72
b) Poštou doporučeným dopisem
c) Osobním podáním žádosti. Předávání žádostí bude probíhat 7. dubna 2020 v budově ZŠ od
8 do 15 hodin. Rodiče si mohou zarezervovat čas telefonicky (731 554 138), aby při předávání
žádostí nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
V případě dalších dotazů a informací volejte na tel. číslo 731 554 138. Na základě předání žádosti
vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým budete uvedeni na Rozhodnutí o přijetí, které
bude zveřejněno na webových stránkách školy a úřední desce školy od 22. 4. 2020
Pokud zákonný zástupce přihlašuje své dítě do jiné základní školy, než je jeho spádová škola, je
nutné tuto skutečnost nahlásit na spádové škole.
Ředitelka školy Bc. Pavla Hřebcová
Vzkaz na balonku
Na podzim nám do třídy přinesl Filípek Kasl vzkaz, který přiletěl připoutaný k balónku a přistál
u nich doma. Po krátkém pátrání jsme ve škole zjistili, že balónek urazil cestu dlouhou možná i
více než 700 km ze Švýcarska. Těžko říct, kam všude ho vítr zavál. Nechtělo se nám tomu nejdřív
ani věřit. Rozhodli jsme se holčičce, která balónek vypustila odepsat. V dopise jsme popsali naši
třídu, školu, obec a poslali pár obrázků školy a obce. Na závěr jsme všichni připojili svůj podpis.
Už bychom na psaní skoro zapomněli, ale v pátek 13. února přišel balík. V něm byl dopis od
Nathalie, holčičky, které balónek se vzkazem patřil, fotografie všech, kdo navštěvují nedělní
školu, ve které právě posílali tyto balónky a čekali, kam který doletí, a také čokolády s obrázky
od dětí pro všechny ve třídě.
Věřím, že dobrá zpráva potěší a děti se budou do školy těšit nejen na čokolády, ale také na
společné čtení dopisu od Nathalie.
Za III. ročník Mgr. Kristýna Regnerová
Skrývačka ve větách ☺
Najdi názvy zvířat
1. Honzo, přeskoč kameny na cestě!
2. Vláďa vypil limonádu na osm loků.
3. Majko, zanes kamarádce knihu!
4. Tady je nadílka pro tebe, dědo.
5. Můj kamarád je lenivý.
6. Bohužel, vadí mi víc věcí.
7. Navštívíme Prahu nebo Brno?
8. Lucko, byla jsi v Plzni?
Skrývačky nejen pro děti
připravila Jitka Jirsová

Řešení:
1. kočka, 2. mlok, 3. koza, 4. kapr, 5. jelen, 6. želva, 7. bobr, 8. kobyla
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