ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 5 – duben 2020 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
zdravím vás v dubnovém zpravodaji. Život se zpomalil, zklidnil, ale nezastavil. Tak je tomu i na
našem obecním úřadě. Přestože máme omezený provoz pro styk s veřejností, práce na stavbách dále
pokračují, stejně jako příprava dalších plánovaných akcí, výkon státní správy a venkovní práce.
Stavba tělocvičny bez přerušení probíhá podle časového harmonogramu, tak aby bylo možné
v červnu kolaudovat. Nezastavily se také práce na obytné zóně v Řenčích, jejíž dokončení a následný
prodej pozemků předpokládáme na podzim tohoto roku.
Na průzkumné vrty máme vydaný souhlas od vodoprávního úřadu v Přešticích, ale bohužel zatím
nedošlo k předání staveniště z důvodů současné situace. Společně s firmou Area Group pokračujeme
na přípravě projektové dokumentace na zasíťování stavební zóny ve Vodokrtech. Podali jsme též
žádost o dotaci na výměnu střešní krytiny budovy ZŠ na Ministerstvo financí.
Práce v lese pokračují bez brigádníků z důvodů opatření ochrany našich zaměstnanců. Dojde
k osázení nových oplocenek v počtu cca 5000 kusy stromků dubů, buků, javorů a borovic.
Snažíme se vám, našim občanům, pomáhat překonat tuto výjimečnou situaci. Díky našim
dobrovolnicím jsem vám mohla rozvést přes 300 kusů roušek. Dalších 80 kusů máme ještě
k dispozici. Myslím, že je na místě, abych všechny ženy, které se zapojily do šití, vyjmenovala a
upřímně jim za nás všechny poděkovala. Děkuji Drahuš Šteinerové, Janě Chárové, Jitce Jirsové,
Veronice Žižkové, Ivaně Brzicové, Vlaďce Pavlíčkové, Janě Přibáňové, Gábině Kučerové, Petře
Jandové, Ivě Kastnerové a Daně Kolenové.
Pokud budete někdo potřebovat pomoci s dovozem nákupu nebo léků obraťte se na mne, ráda vám
pomohu.
Nesnažme se hledat způsoby jak nařízení vlády obcházet, ale respektujme ho, abychom se mohli co
nejdříve opět setkávat na společných akcích.
Miloslava Loudová

INFORMACE
GRATULACE
Vážení oslavenci letošního roku, z důvodů vaší ochrany jsme se rozhodli s platností od 1. dubna zrušit
osobní návštěvy s předáním dárkového balíčku. Prozatímně nahradíme dárkové balíčky peněžními
poukázkami v hodnotě 500 Kč, které vám doručíme do poštovní schránky.

DIVADLO PRAHA
Plánovaný zájezd do Prahy v sobotu dne 25. 4. 2020 na představení Kvítek mandragory se vzhledem
k současné situaci přesouvá na podzim. Zachována budou místa i víkend, termín zatím nevíme,
jednáme s divadlem.

JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE
Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření:
• nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle,
• třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů),
• směsný komunální odpad odkládejte do popelnic,
• jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do
směsného komunálního odpadu (vždy je, ale předtím vložte do plastového obalu a následně ještě
do dalšího plastového obalu, který pevně zavážete),
• nikdy nedávejte zavázané pytle mimo popelnice (chráníte tak zdraví „popelářů“),
• před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo
použijte dezinfekční gel,
• buďte ohleduplní.
Domácnosti s minimálně jednou osobou v povinné nařízené karanténě:
• odpady netřiďte,
• veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých
není prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady,
• plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm - po naplnění (nejpozději však do 24
hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem,
• povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do
popelnice,
• nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu (chráníte tak zdraví „popelářů”),
• před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo
použijte dezinfekční gel,
• buďte ohleduplní.
Domácnosti s potvrzenou nákazou nemocí COVID-19:
• odpady netřiďte,
• veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným
onemocněním COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady,
• plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm - po naplnění (nejpozději však do 24
hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem,
• jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit (plastový pytel proto
vložte ještě do druhého pytle a zavažte),
• povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do
popelnice,
• nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu (chráníte tak zdraví „popelářů“),
• buďte ohleduplní,
• před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo
použijte dezinfekční gel,
• ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo
vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a
minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.
Obce v karanténě:
V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění COVID-19 vyhlášena karanténa,
je nutné přijmout opatření na základě zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s orgánem
ochrany veřejného zdraví (OOVZ) a svozovými firmami.
Důležité upozornění: Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho
odnosem či odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2020
Bohoslužby se budou konat v naší farnosti bez účasti lidu jen ve farním kostele Blovice.
5. 4. 2020
6. 4. 2020
7. 4. 2020
8. 4. 2020
9. 4. 2020
10. 4. 2020
11. 4. 2020
12. 4. 2020
13. 4. 2020

Květná neděle
Pondělí Svatého Týdne
Úterý Svatého Týdne
Středa Svatého Týdne
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Neděle
Pondělí velikonoční

815 - Mše svatá
815 - Mše svatá
1815 - Mše svatá
1815 - Mše svatá
1815 - Mše svatá na památku Večeře Páně
1500 - Velkopáteční obřady
1830 - Velikonoční vigilie - oslava Zmrtvýchvstání Páně
815 - Mše svatá - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
815 - Mše svatá

Věřící se mohou připojit duchovně. Biskup plzeňský Tomáš Holub – podle nóty Apoštolské
penitenciárie (KKC, č 1452) stanoví, aby kněží požádali věřící o odložení svátosti smíření na dobu
po ukončení restriktivních opatření a vyzvali je nyní v rámci přípravy na slavení Velikonoc ke
vzbuzení dokonalé lítosti, jak je stanoveno výše.

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 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
Jak probíhá na naší škole domácí učení?
Možná některé z Vás zajímá, jak naši žáci i učitelé fungují v době uzavření školy, a tak bychom vám
distanční vzdělávání (učení na dálku) rádi popsali. Učitelé připraví pro žáky práci vždy v rozmezí
jednoho týdne. Úkoly jsou pak zveřejněny na stránkách školy, taktéž jsou zaslány rodičům

prostřednictvím emailu. Učitelé se snaží, aby byly úkoly rozvrženy rozumně a smysluplně, a aby jimi
nebyli žáci přehlceni. Z větší části by měli být žáci schopni si úkoly plnit bez větší dopomoci rodičů,
vyjma nejmladších žáčků, u kterých je spolupráce rodičů více zapotřebí. Učitelé taktéž doporučují a
zasílají odkazy na prověřená výuková videa nebo dávají žákům tipy na různé výukové servery, na
kterých si mohou žáci prostřednictvím her učivo procvičit. Žáci samotní si moc chválí program
UčíTelka spuštěný Českou televizí, který velice pěknou interaktivní formou učí děti, a to každý ročník
zvlášť, vždy jeden předmět denně. Starší žáci, kteří již ovládají digitální technologie, mohou učitelům
posílat referáty, taktéž fotografie se splněnými úkoly. Učitelé poté poskytují zpětnou vazbu a práci
dětí ohodnotí. Na webových stránkách školy jsou poté zveřejněny práce žáků pro inspiraci ostatním.
Naši učitelé neustále sledují nejnovější trendy v dálkovém vzdělávaní, které sdílí učitelé z jiných škol,
to vše za účelem oživení a zefektivnění domácího učení. Můžeme se pochlubit, že s žáky 3., 4., a 5.
ročníku již několikrát proběhla výuka prostřednictvím telekonferencí, při kterých mají učitelé
možnost vyložit nové učivo, zkontrolovat si pochopení a splnění zadaného učiva. Děti si
telekonference moc užívají, jsou moc rády za pravidelný kontakt s učitelem i se spolužáky. Velice
dobře si osvojily ovládání dvou osvědčených programů umožňující telekonference, to vše s podporou
jejich rodičů. Postupně plánujeme zařadit telekonference i pro naše nejmladší žáčky. Věříme, že
distanční forma vzdělávání dokáže žákům alespoň z části nahradit každodenní docházku do školy. Po
návratu do školy se budeme soustředit na nové učivo, které nebylo probráno během klasické výuky
ve škole. Plánujeme intenzivní výukové bloky, ve kterých si děti budou ve skupinách procvičovat a
opakovat potřebné učivo. Děkujeme všem rodičům za jejich spolupráci i trpělivost při vzdělávání
dětí.
Mgr. Silvie Kosnarová
Modrá je obloha, sluníčko svítí, tráva se zelená, kvete už kvítí. V korunách stromů si zpívají ptáci,
ač není veselo - jaro se nám vrací.
Ačkoli není nijak veselá doba, pojďme si velikonoční dny zpříjemnit tradicí a velikonočním vajíčkem,
které má symbolizovat nový život, si hezky vyzdobit velikonoční strom. Vzpomínáte na loňský rok,
jak nám na Velikonoce u kostela v Řenčích rozkvetl strom velikonočními vajíčky? Chtěla bych Vás
všechny, ale hlavně děti ze školky a školy, vyzvat a
poprosit, abyste i letos
OZDOBILI VAJÍČKO A ZAVĚSILI NA
VELIKONOČNÍ STROM
Kam? Jako loni na strom v parku u kostela v Řenčích
Kdo zavěsí vajíčko, určitě udělá radost dalším, (může být s přáníčkem, nebo s poděkováním pro koho
je), když si je letos nemůžeme předávat osobně.
Kdo ho zdobil – ten má rád.
Kdo ho dostal – ten je rád za vajíčko malované z lásky darované.
Malovaná vajíčka, zahradu plnou sluníčka … přeji Vám všem ze srdce rodinné Velikonoce
Bc. Pavla Hřebcová
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