ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 1 – leden 2020 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
zdravím vás v prvním čísle Zpravodaje roku 2020. Přeji nám všem, aby se všechna přání splnila
a žili jsme společně ve vzájemném respektování, pohodě a spolupráci.
Na dvanáctém veřejném zasedání zastupitelstva Obce Řenče dne 11. 12. 2019 byl schválen
rozpočet Obce Řenče na rok 2020. Rozpočet byl schválen jako schodkový s deficitem
17 264 517 Kč. Příjmy pro tento rok očekáváme ve výši 19 332 521 Kč a výdaje ve výši
36 597 038 Kč. Důvodem schodkového rozpočtu jsou kapitálové výdaje, nejvyšší předpokládáme
na realizaci inženýrských sítí ve stavební zóně Řenče.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude plně pokryt z finančních úspor minulých let. Projednány
a schváleny byly také příspěvky na činnost osob, spolků a sdružení se sídlem v obci.
V současné době se vedle běžných činností souvisejících s počátkem roku soustředíme
na zpracování podkladů pro jednotlivé investiční akce a vyhledávání vhodných dotačních titulů,
v rámci nichž máme šanci pro obec získat další finanční prostředky.
V měsíci lednu připravujeme prodej známek na popelnice. Pro letošní rok dochází ze strany
svozové firmy k navýšení poplatku za vývozy komunálního odpadu, zvýšení se projevilo ve výši
poplatku. Prodej známek proběhne během měsíce ledna, termíny jsou uvedeny níže ve zpravodaji.
K velkému nárůstu cen došlo též za třídění odpadů, které hradí obec. Dle nové právní úpravy byla
též vydána Obecně závazná vyhláška Obce Řenče č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Řenče, která rozšiřuje tříděné složky o jedlé tuky a oleje. Jedlé tuky a oleje
z vašich domácností bude možné odkládat v uzavřených PET lahvích do sběrné nádoby umístěné
v Řenčích proti prodejně COOP.
Dále přijímáme přihlášky od zájemců na koupi palivového dřeva. Přihlášky na samovýrobu byly
ukončeny 11. 12. 2019, letos bylo přijato celkem 47 žádostí o samovýrobu, žadatelé budou
ke zpracování vyzýváni postupně během následujících týdnů.
Zimní údržba místních komunikací bude letos probíhat v omezeném režimu. SÚS PK, se kterou
jsme spolupracovali v přechozích letech, nemá z důvodu optimalizace provozů kapacity
na poskytování těchto služeb obcím.
I v letošním roce se naše obec zapojila do Tříkrálové sbírky. Ve většině obcí vás již navštívili
koledníci, v Libákovicích a Vodokrtech tomu tak bude následující víkend. Výsledky přineseme
v lednovém zpravodaji.
Dne 19. 12. proběhla vánoční besídka naší školy a školičky, jejímž hlavním tématem byla Vánoční
Rybova mše, což byl velmi odvážný záměr a děti ho zvládly na jedničku s hvězdičkou. Jejich
vystoupení potěšilo všechny přítomné a já jim za to velmi děkuji.
Srdečně vás zvu na všechny kulturní i sportovní akce, které pořádá obecní úřad a místní
organizace.
Miloslava Loudová

INFORMACE
KOMINÍK
Na základě zájmu občanů o služby kominíka nabízíme tyto termíny: pátek 24. 1. 2020 a sobota
25. 1. 2020. Objednávka termínu na obecním úřadě nebo na telefonu 377 985 594 nejpozději
do čtvrtka 23. 1. 2020. Služby provede pan Radek Tureček. Cena jedné revizní zprávy včetně
vyčištění komína činí 600 Kč. Samotné čištění (bez revizní zprávy) je za 300 Kč. Revize je platná
vždy na celý rok.

PRODEJ ZNÁMEK NA POPELNICE
Poplatek za odvoz komunálního odpadu je pro letošní rok stanoven obecně závaznou vyhláškou
Obce Řenče č. 3/2019 o poplatku za komunální odpad, schválenou dne 11. 12. 2019
na veřejném zasedání zastupitelstva obce (celá znění všech vyhlášek najdete na
www.rence.cz/obecniurad/vyhlaskyobce/).
Ceny za známky platné pro rok 2020:
1x týdně - 52 odvozů - 2.750 Kč
Kombinovaná - 40 odvozů - 2.350 Kč
1x za 14 dní - 26 odvozů - 1.850 Kč
1x za měsíc - 12 odvozů - 1.050 Kč
Prodej známek:
ŘENČE, PLEVŇOV 20. 1. 2020 (pondělí) - 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
22. 1. 2020 (středa) - 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
29. 1. 2020 (středa) - 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin
LIBÁKOVICE (kulturní zařízení) 9. 1. 2020 (čtvrtek) - 16:30 - 18:00 hodin
OSEK (kulturní zařízení) 17. 1. 2020 (pátek) - 18:00 - 19:00 hodin
HÁJE (kulturní zařízení) 18. 1. 2020 (sobota) - 10:00 - 11:00 hodin
VODOKRTY, KNIHY (kulturní zařízení) 21. 1. 2020 (úterý) - 16:00 - 17:30 hodin
Jako doplňkovou službu nabízíme na obecním úřadě celoroční prodej: Jednorázová známka
105 Kč. Pytel s logem 100 Kč. Tato alternativa je určena pouze k zajištění jednorázových vývozů
nad rámec běžné frekvence nebo vlastníkům nemovitostí, kde vzniká komunální odpad nárazově
(přechodné pobyty, rekreanti apod.).
Pro majitele rekreačních objektů nabízíme též možnost zakoupení tzv. „letní“ známky – Letní 1x
týden (26 svozů) za 1.375 Kč a Letní 1x za 14 dní (13 svozů) za 925 Kč.
Vývozovým dnem je ve všech našich obcích stále středa, svoz 1x ze 14 dní je prováděn vždy
v lichý týden, pouze v obcích Háje a Osek v sudý týden. Svoz 1x za měsíc je prováděn vždy první
středu v měsíci. Známky z roku 2019 jsou platné do konce února 2020.

POPLATEK ZE PSŮ
V souladu s platnou vyhláškou č. 2/2019 o místním poplatku ze psů, bude i letos vybírán poplatek
ve výši 50,- Kč za psa. Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. 2020. Poplatková povinnost vzniká
držiteli psa v den, kdy pes dovršil tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Od
poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis. Od poplatku se dále osvobozují osoby nad 75 let žijící osaměle v
rodinném domě nebo v bytě v domě s bytovými jednotkami.

BLAHOPŘÁNÍ PÍSNIČKOU
Obec blahopřeje všem našim občanům osobní návštěvou a balíčkem k 50., 60., 65., 70., 75., 80. a
všem následujícím narozeninám.
Zastupitelé jednotlivých částí obce vyslovili přání, abychom vysílali našim jubilantům v místním
rozhlase vždy v den 70., 75., 80. a následujících narozenin „blahopřání písničkou“. Pokud si někdo
z vás oslavenců nepřejete, abychom vám blahopřáli písničkou v místním rozhlase, žádáme vás,
abyste tuto skutečnost oznámili svému zastupiteli nebo na Obecní úřad Řenče.
Zastupitelé Obce Řenče

POZVÁNKY NA AKCE
HÁČKOVÁNÍ VE VODOKRTECH
Ženy Vodokrty zvou všechny příznivce háčkování do vodokrtské knihovny na další tvořivé
setkání. Sejdeme se v sobotu 11. 1. 2020 v 15 hodin a dokončíme srdíčka pro maminky
nedonošených dětí a vyrobíme „čepičky na doma“ a zároveň si naplánujeme, co budeme vyrábět
v dalších kurzech. Materiál a návody jsou zajištěny, s sebou pouze háček vel. 4 - 4,5.
Po velmi milé reakci na vyrobené chobotničky pro předčasně narozené děti jsme se přidali do
výzvy České pošty, kdy budou čepičky předány prostřednictvím koordinátorky České pošty na
Neonatologická oddělení. Více informací: www.nedoklubko.cz. Jelikož k miminkům čepička
neodmyslitelně patří, dlouho v Nedoklubku přemýšleli, jak pojmenovat a upravit oblíbené
vyrábění malých čepiček pro předčasně narozená miminka. A tak pomalu vznikala „Čepička na
doma“. Chceme podpořit miminka a rodiče předčasně narozených miminek čepičkou na doma,
která může být i poselstvím, že nejtěžší chvilky mají již za sebou.
Lucie Pajerková Döryová

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL – VODOKRTY
Ženy Vodokrty vás zvou na tradiční Dětský maškarní bál, který se koná v sobotu 25. 1. 2020
od 14 hodin v sále Kulturního zařízení Vodokrty. Hudba skupina Asfalt, tombola, soutěže
a občerstvení zajištěno.

MYSLIVECKÝ BÁL
Myslivecké sdružení Hajsko vás zve na Myslivecký bál, který se koná v sobotu 1. 2. 2020
od 20:00 hodin v sále hostince v Řenčích, hraje Kolovanka.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Pro všechny zájemce o studium na Virtuální Univerzitě třetího věku připravujeme další semestr
výuky, tentokráte na téma „Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“.
Výuku organizuje Obec Řenče, garantem přednášek je Provozně ekonomická fakulta ČZU
v Praze. Systém výuky je založen na přednáškách natočených vysokoškolskými lektory. Společně
v kolektivu budete sledovat přednášku přenosem z internetu na plátno. V Řenčích bude letní
semestr zahájen v pátek 7. 2. 2020 v 9:30 hodin ve vinárně v Řenčích.
Termíny přednášek letního semestru VU3V v Řenčích: 7. 2. 2020, 21. 2. 2020, 6. 3. 2020, 20. 3.
2020, 3. 4. 2020, 17. 4. 2020. Cena za celý semestr je 300 Kč, z toho 100 Kč hradí účastník a 200
Kč přispívá obec. Bližší informace a přihlášky do 31. 1. 2020: M. Loudová – tel. 603 810 622.

POZVÁNKA DO ŠKOLY
V rámci komunitního setkávání ve škole vás zveme na povídání o kvásku a kváskovém pečení
s praktickou ukázkou pečení kváskového chleba s Lindou Kaslovou a Mirkou Balvínovou. Těšíme
se na vás v pátek 7. 2. 2020 v 16:30 hodin ve škole. Pokud si budete chtít odnést kvásek domů,
přineste si vlastní skleničku s uzávěrem.
Bc. Pavla Hřebcová

VÍKENDOVÉ CVIČENÍ NA ŠUMAVĚ
Již se stalo tradicí strávit pár dní na sklonku zimy na Srní. Pokud si chcete odpočinout a zároveň
si i trochu zacvičit, neváhejte a přihlaste se. Akce se uskuteční o víkendu 20. - 22. 3. 2020.
Ubytování je v hlavní budově hotelu Srní ve dvojlůžkových pokojích.
Celková cena činí 2.350 Kč. Cena zahrnuje snídaně a večeře formou bufetu, vstup do bazénu
25x12,5 metru, vstup do sauny/parní lázně, 4 hodiny cvičení, stolní tenis, úschovna kol, WIFi
internet, parkovné, poplatky Obecnímu úřadu. Zájemce prosím o přihlášení a zároveň složení
zálohy 1000 Kč do pátku 17. 1. 2020.
Iva Baumruková (605 068 175, ivabaumrukova@seznam.cz)

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKŮ

Fotografií se vracíme k předvánočnímu zpívání u stromečků, které se uskutečnilo ve všech sedmi
částech naší obce.
Velmi děkujeme Kristýně a Karolíně Holečkovým a Nikol a Alici Petrů za hudební doprovod na
flétničky. Děvčata na Hájích doplnila Andrea Mrázová a Růžena Šestáková. Další poděkování
patří Martinu Šobrovi za hru na klávesy a zpěv a také Michalovi Jánskému za zpěv.
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