ROZMACH

zpravodaj Obecního úřadu v Melči

číslo 02/2017

vyšlo dne 04.04.2017

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás pozdravit a velice krátce informovat o stavebních pracích, které jsme
v měsíci březnu zahájili.
Začali jsme s opravou bývalého koupaliště, ze kterého se nejdříve vytěžil sediment.
Následně se budou opravovat trhliny v betonu, které se za několik let vytvořily. Dále
proběhnou opravy břehů, které budou odvodněny drenáží, a následně se celá nádrž vyloží tzv.
rybniční folií. Poté opravíme nátok z potoka do nádrže, zde dojde k úpravě břehů potoka.
Ke konci měsíce března jsme zahájili opravu smuteční síně. Tyto práce budou probíhat
svépomocí našimi zaměstnanci, jen některé odborné práce, jako je oprava střechy a výměna
oken a dveří, musí provést odborné firmy. Náklady budou hrazeny z běžného účtu obce,
jelikož doposud nebyl vyhlášen žádný dotační titul, ze kterého by bylo možno opravy
provádět. Již několik let sledujeme dotační programy, ale bohužel se na takovéto stavby
nepomýšlí a je nejvyšší čas tyto opravy provést. Myslím si, že po rekonstrukci bude tento
objekt využíván a nebudeme se muset za něj stydět, jak tomu je v současné době. Také pro
mnohé z nás bude mnohem pohodlnější udělat obřad v místě a důstojně se rozloučit s našimi
nejbližšími, než dojíždět do Vítkova nebo Opavy.
Dále počítáme s opravou střešní krytiny na budově kabin TJ Sokol Melč, která je také
v majetku obce. V souvislosti s tímto jsme podávali žádost o dotaci z programu Obnovy a
rozvoje venkova u Krajského úřadu MSK. Bohužel jsme tentokrát nebyli úspěšní, ale nedá se
nic dělat, krytinu musíme stejně vyměnit z důvodu silného zatékání do budovy. Současná
krytina je již za hranicí životnosti a nelze dále čekat do příštího roku a spoléhat se na to, že
budou na tyto práce poskytovány dotace.
V letních měsících ještě počítáme s opravou komunikace kolem místní fary ve směru
k dětskému domovu za předpokladu dostatku finančních prostředků.
Členové zastupitelstva obce také na svém řádném zasedání rozhodli o přidělení
finančního příspěvku na opravu vstupního schodiště do místního kostela v celkové výši
15.000,- Kč.
Tolik o našich záměrech a probíhajících stavebních akcích a dovolil bych si Vás
pozvat na akci, kterou každoročně pořádá obecní úřad společně s místním volejbalovým
týmem. Jedná se o úklid příkopů kolem hlavních komunikací vedoucích do naší obce. Blíže
Vás budeme informovat v pozvánce volejbalového týmu na tuto tradiční akci. Tímto patří mé
veliké poděkování volejbalovému týmu, kterému není lhostejné životní prostředí ve kterém
žijeme a této akce se každoročně ujímá.

Protože se nám v loňském roce osvědčilo přistavování kontejnerů na odpad zeleně ze
zahrad, rozhodli jsme se v tomto pokračovat i v letošním roce. Termín prvního přistavení
plánujeme na dny 8.4. a 9.4.2017. Prosíme tímto všechny, kteří budou kontejnerů
využívat, aby zde ukládali pouze odpad zeleně ze zahrad. V loňském roce jsem již o
tomto informoval, ale našli se mezi námi bohužel i tací, kteří si tyto kontejnery pletli
s kontejnery na komunální odpad. Místa přistavení zůstávají stejná jako v loňském roce (u
myslivny a u obecního úřadu). Další termíny budou vždy uvedeny v tabulce na konci tohoto
vydání.
Tímto svůj příspěvek ukončím a dovoluji si Vás pozvat na kulturní akce, o kterých
Vás bude také informovat náš kulturní výbor.
Martin Urbanský
starosta obce Melč

INFORMUJEME . . .
Nový sběrný box
Vážení spoluobčané,
naše obec se zapojila do ekologického programu na sběr použitých inkoustových
cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro recyklaci je umístěn v přízemí
budovy Obecního úřadu Melč. Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery do
nového boxu. Nevhazujte je do komunálního odpadu. Odevzdání je zdarma. Do sběrného
boxu je vkládejte v airbagu (vzduchový obal), igelitovém sáčku, novinách nebo jinak
zabalený (aby nedošlo k jejich poškození), nevhazujte tonerové válce.
Nabídka popelnic
Obecní úřad Melč nabízí zájemcům k prodeji nádoby na ukládání komunálního
odpadu – popelnice. Nabízíme plastové popelnice na kolečkách o objemu 120 l a kovové
popelnice o objemu 110 l.
Cena nádoby:
Plastová 120 l ………. 940,- Kč
Kovová 110 l ……….. 850,- Kč
Bližší informace Vám poskytnou pracovnice OÚ.
Nabídka dlažby
Obecní úřad Melč nabízí k prodeji použitou betonovou dlažbu za cenu 3,- Kč/ks.
Rozměr dlaždic je 30 x 30 cm.
******************************************

Volejbalová parta Melč děkuje za hojnou účast na volejbalovém turnaji a současně zve
u příležitosti DNE ZEMĚ 2017
na tradiční „Sběr odpadků“ v okolí obce Melč
Kdy: čtvrtek 13.04.2016 v 16.00 hodin
Kde: sraz u hospůdky „Na trojce“
S sebou: pracovní oděv včetně rukavic
Při nepřízni počasí se akce ruší.

22. duben
DEN ZEMĚ
Ve dnech od 18. do 28. dubna 2017
bude v prostorách obecního úřadu
probíhat výstava výrobků
z odpadových materiálů
dětí a jejich rodičů s názvem
KELÍMKOMÁNIE
Přijďte se podívat na zajímavé
výrobky z kelímků, které vytvořila
dětská fantazie! Než vyhodíte kelímek
do odpadkového koše, nechte se
inspirovat jeho dalším využitím!

Všem občanům
Kulturní výbor Melč prosí
občany, kteří mají doma jakékoli
historické fotografie Melče a okolí, aby
je laskavě zapůjčili k okopírování na
Obecním úřadě v Melči. Tyto fotografie
budou použity do chystané publikace a
také na výstavě k výročí obce v červnu
2017. Děkujeme!
Noc s Andersenem 2017
V pátek 31. března 2017 prožilo
12 dětí naší obce pohádkovou
noc v knihovně. Nejaktivnější
čtenáři naší knihovny zažili
dobrodružství
při
hledání
kamarádů z Čtyřlístku, pomohli
Myšpulínovi sestrojit nový
vynález – stroj času, připomněli
si
Andersenovu
pohádku
Císařovy nové šaty a vytvořili
šaty, jaké svět neviděl - z
kelímků.
Nezapomenutelné
chvíle zažili při strašidelném
setkání s ředitelem Brumbálem
u zápisu do Bradavické školy
čar a kouzel a na okamžik se tak stali malým Harrym Potterem, jehož příběhy nás okouzlují
již 20 let. Přespání mezi nejlepšími přáteli – knihami – patří již tradičně mezi oblíbené akce
kulturního výboru a už se všichni těšíme na příští rok.
Lucie Zálešáková, Hana Seidlerová, Lenka Lebedová

Masarykova základní škola a mateřská škola informuje…..
Z mnohého mála – velké
(latinské přísloví)
Čas letí jako voda, ani jsme se nenadáli a už jsme se přehoupli do druhého pololetí
školního roku 2016/17. Ještě na samotném konci pololetí prvního celá padesátka mladších a
starších žáků úspěšně absolvovala lyžařskou školičku, resp. lyžařský kurz. Po předání
vysvědčení následovaly na začátku února zasloužené prázdniny pololetní a následně na konci
nejkratšího měsíce v roce týdenní prázdniny jarní.
Ve zbytku času žáci naší školy rozhodně nezaháleli, ba naopak individuálně se
připravovali na soutěže a olympiády, kterých je v tomto čase jako máku. V řadě z nich byli
naši žáci velmi úspěšní. Štěpánka Sedláčková z V.A obsadila krásné 13. místo v okresním
kole matematické olympiády a současně si odnesla i titul úspěšná řešitelka. Dominik Macko
ze VII.A byl vynikající v okresní soutěži v anglickém jazyce, kde skončil na pěkném 8. místě.
Další individuální úspěch, tentokrát na poli krajském, zaznamenala Klárka Škrobánková
z III.A, kdy v soutěži „O nejhezčí
básničku“ na téma „Zdál se mi
sen…“ obsadila ve své věkové
kategorii úžasné 3. místo a
získala tím pro sebe a celou svou
třídu zdarma vstup do Expozice
historických motocyklů a Miniuni
– světa miniatur v Ostravě. Další
soutěží, která dává vyniknout
žákům se zvučným hlasem a
náležitým projevem, je Dětská
scéna, resp. soutěž recitační.
Z kola
školního
postoupila
desítka recitátorů do okrsku
Vítkov, z nichž se do kola
okresního probojovali hned čtyři
žáci, a to Anna Marie Karolová
a Klárka Škrobánková, obě
z III.A, Filip Kudla ze VII.A a
Eliška Zálešáková z VIII.A. Zde
jejich cesta za recitátorským úspěchy skončila v podobě účastnického listu a s vědomím, že
konkurence byla opravdu veliká a je možno do příště stále co zlepšovat. Úspěchem
mimořádného rozsahu je pak 3. místo v celostátní soutěži organizované Policejním prezidiem
České republiky s názvem „Jak se učíme dopravní výchovu u nás“. Žáci IV.A pod vedením
třídní učitelky Mgr. Veroniky Chodurové nafotili problematická dopravní místa v obci
(především křižovatky cest) a sami navrhli způsoby chování v daných dopravních situacích.
Z fotografií a komentářů žáků vznikla kniha „Dopravní výchova v Melči“, která vynesla naši
školu na pomyslnou bronzovou příčku v rámci celé republiky.
V závěru příspěvku je nám milou povinností poděkovat dětem za vzornou reprezentaci
školy v soutěžích, rodičům za jejich podporu a učitelům zase za přípravu. Věříme, že i vy
(stejně jako my) máte z těchto mnoha „malých“ úspěchů VELKOU radost.
Mgr. Pavel Piskovský, ředitel školy

Pozvánky na akce školy

Masarykova základní škola a mateřská škola Melč,
okres Opava, příspěvková organizace
Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Melč, okres Opava, příspěvková
organizace, po dohodě se zřizovatelem OÚ Melč stanovuje dle zákona 561/2004 Sb.,
o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,

Zápis do Mateřské školy
Melč a Štáblovice
na školní rok 2017/2018
Zápis proběhne 11. května 2017
od 13.00 do 16.00 hodin
Výdej žádostí
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list je nutné
si vyzvednout předem, vyplnit a potvrdit lékařem.
Vyzvednout formuláře si můžete v dané mateřské škole dne 20. dubna 2017
od 13.00 do 16.00 hodin.
Příjem žádostí
Předem vyplněné žádosti a evidenční listy (potvrzené lékařem) zákonní
zástupci odevzdávají v mateřské škole 11. května 2017 u zápisu.
K zápisu je nutno doložit občanský průkaz zákonného zástupce a rodný
list dítěte.
Připomínáme rodičům povinnost zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání,
dovrší-li dítě k 31. 8. 2017 5 let věku.
V den zápisu bude přiděleno uchazečům registrační číslo.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se oznamují
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem
s výsledkem řízení. Seznam bude zveřejněn 9. června 2017 na
veřejně přístupném místě v obou mateřských školách
a na internetových stránkách školy www.zsmelc.cz .
Přijďte, těšíme se na Vás!

Mateřská škola Melč informuje
Na konci listopadu 2016 se Obci Melč ve spolupráci
s mateřskou školou podařilo v rámci výzvy Malý Leader pro
Opavsko 2016 získat dotace na instalaci webkamery u čapího
hnízda na komíně budovy MŠ. Jejím cílem je podpořit zájem
dětí o život čápa bílého v jeho přirozeném hnízdišti. Čáp bílý je
chráněn jako ohrožený druh, a jeho hnízdo na našem komíně je
proto ideálním místem pro pozorování tohoto zajímavého
ptáka. Pozorování příletu, zahnízdění a vyvádění mláďat tak
můžete pozorovat z pohodlí svého domova v přímém přenosu.
Věříme, že na webových stránkách www.zsmelc.cz nebo
www.obecmelc.cz získáte o našich čápech spoustu zajímavých
informací z jejich života. Velké poděkování patří také našim
hasičům, kteří na začátku měsíce března hnízdo snížili.

Informace
o činnostech
v programu EKOŠKOLA
Jak můžete sledovat na webových stránkách školy (články i veškeré fotografie jsou
v záložce Zapojení školy - program EKOŠKOLA), náš ekotým je pilný jako včelička. Za
pouhý půlrok jsme se sešli už 4x, a zvládli jsme podrobně prozkoumat dvě témata – jídlo a
prostředí. Vytvořili jsme analýzy v obou tématech, plány činností a ekokodex, což je soubor
pravidel ekologického chování v naší školce. Při analýze tématu jídlo jsme např. zjistili, že
vyhazujeme zbytečně mnoho zbytků, takže jsme to pokusili změnit tím, že si budeme zkoušet
nabírat polévku sami, dále nám z analýzy vyplynulo, že jsme si dlouho nevyrobili žádnou
základní potravinu, tak jsme si vyrobili domácí těstoviny a moc nám chutnaly. Dále si děti
zasadily voňavé bylinky a dokonce si je odnesly v bio kořenáčcích i domů. V tématu prostředí
jsme díky analýze přišli na to, že máme ve školce málo hraček z přírodnin, tak jsme si
naplánovali výrobu dětského pracovního stolu, na kterém se to bude vyrábět z přírodnin
jedna radost. Také jsme se na podzim 2016 zapojili do výzvy Vaříme spolu, ve které jsme
byli oceněni diplomem Za nejlepší vařbu, a obdrželi jsme krásnou výhru v podobě výrobků
Jaroměřické mlékárny. Naším hlavním cílem i nadále zůstává snižovat ekologický dopad
činnosti naší mateřské školy na životní prostředí, zlepšit prostředí v naší školce a v neposlední
řadě podporovat u dětí vztah k živé i neživé přírodě. V létě 2017 chystáme ve spolupráci
s obecním úřadem přestavbu umýváren a wc třídy Broučků, protože současný stav
nevyhovuje našim představám o ekologickém provozu, a tak se všichni těšíme na nové a
úsporné sociální zařízení. Velké poděkování patří všem dospělým, kteří pracují v ekotýmu, za
jejich nadšení a aktivity.
Lucie Zálešáková, koordinátorka programu

Dětský domov Melč informuje…

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4,
příspěvková organizace
Vás srdečně zve na regionální kolo soutěže

Nejmilejší koncert
Moravskoslezského kraje 2017
---------------------------------------------------------------------------------Koncert je pořádán ve spolupráci se společností Vědecko výzkumný ústav uhelný
v Ostravě – hlavní sponzor akce
a s paní Monikou Žídkovou-Brzeskovou, která bude koncert moderovat
Místo konání: Kulturní dům v Melči
Datum:

20. dubna 2017

Čas:

zahájení koncertu v 9:30 hodin
ukončení koncertu v 16:00 hodin

Pro veřejnost je vstup zdarma!!
****************************************
Cyklistická sezóna začíná…
V loňském roce došlo celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli usmrceni cyklisté.
Z toho ve dvou případech neměli na hlavě nasazenou ochrannou přilbu. K takovému skutku
došlo také v obci na Karvinsku. Osmačtyřicetiletý cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v
levotočivé klesající zatáčce vyjel s jízdním kolem mimo komunikaci, kde projel silničním
příkopem a následně upadl na zem. Při tomto utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat, připomeňme si
několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Než vyjedeme na první jízdu, měli
bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které může mít
v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou
svítilnou
 přední odrazkou bílé barvy
 odrazkami oranžové barvy na obou pedálech
 na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola






dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového
účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybaveno protišlapací brzdou nemusí
být vybavena přední brzdou
volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.)
matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací

Výbava kola za snížené viditelnosti:
 světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat
vozovku nejdále 20 m od světlometu
 zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem
červené barvy
 zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích
světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení
Doporučené vybavení jízdního kola:
 účinné blatníky
 zvonek
 kryt řetězu
Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná
bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné
připomenout povinnost používat při jízdě ochranou přilbu osobám mladším 18 let,
doporučuje se však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší.
Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také používáním
retroreflexních prvků se zvyšuje jeho viditelnost a bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo při
jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od překážek a
předvídavost samotného dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou
vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl
být vždy ohleduplný a také předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám,
přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena
možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí
nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl
zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista
pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového vozidla.
por. Bc. Richard Palát, komisař, Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, Kancelář
ředitele kraj. ředitelství, oddělení tisku a prevence

UPOZORŇUJEME ….
V období od 17.04.2017 do 08.05.2017 nebude MUDr. Marek Szwarc –
Gynekologická ordinace v Melči – ordinovat.
****************************************

Obecní úřad Melč upozorňuje na každoroční platbu poplatku ve výši 100,- Kč
v souvislosti s podanými žádostmi o pronájem obecního bytu, tzv. aktualizace žádosti. Pokud
tento poplatek nebude v roce 2017 uhrazen – do 30.06.2017 – bude v následujícím roce dříve
podaná žádost vyřazena z evidence.

Do 30.06.2017 mají nájemci obecních pozemků dle smlouvy povinnost zaplatit
nájemné na rok 2017.
*****************************************

V neposlední řadě upozorňujeme na úhradu poplatků za svoz odpadů na rok 2017,
který byl jednorázově splatný do 29.02.2017, splatnost druhé splátky je k 30.06.2017.
*****************************************

KULTURA

POZVÁNKA
NA XIII. SLET ČARODĚJNIC V MELČI
Sraz čarodějnického průvodu je v neděli
30. dubna 2017 v 17,00 hod na rozcestí
,,U MYSLIVNY“.
Dostavte se ve svém slavnostním čarodějnickém úboru!
Průvod se tradičně bude ubírat vesnicí směr fotbalové hřiště.
Je již tradicí po příchodu na obřadní místo třikrát obletět kouzelnou vatru pro zachování pevného
zdraví po následující rok a zatančit si společný čarodějnický kvapík.
Poté se můžete občerstvit a nakoupit čarodějné potřeby v Krámku u Baby Jagy.
Letos nabízíme novinku – místo věštírny máme pro všechny zájemce připraveny
PRAVÉ ČARODĚJNICKÉ LÁZEŇSKÉ PROCEDŮRY !

V letošním ročníku vyhlašujeme
soutěž pro všechny čarodějnice na téma

Lexikon kouzel
Předložte porotě svou knihu kouzel a obdržíte
zajímavé odměny!

Slet končí při ranním kuropění,
nejpozději až kohout třikrát zakokrhá.
Prosím, dodržujte pracovní dobu.

SPORT
Rozlosování pro muže na jaro 2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Utkání
BRUMOVICE – MELČ
MELČ – BUDIŠOV N. BUD. „B“
ŠTÁBLOVICE – MELČ
MELČ – SLAVKOV „B“
SVOBODNÉ HEŘMANICE – MELČ
VÁVROVICE „B“ – MELČ
MELČ – MORAVICE
SOSNOVÁ – MELČ
MELČ – PAHANEC
MELČ – HOLASOVICE
RADKOV – MELČ

Datum
08.04.
15.04.
22.04.
29.04.
06.05.
14.05.
20.05.
27.05.
03.06.
10.06.
17.06.

Hodina
15:30
16:00
16:00
16:30
16:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
15:00

Den
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
SO

**********************************************

Ušatého zajíčka,
malovaná vajíčka,
přebohatou pomlázku,
dosti času na lásku.
Také zdraví, pohodu
a vždy dobrou náladu!
Veselé a pohodové jarní svátky
Vám přeje
zastupitelstvo obce
a zaměstnanci obecního úřadu.

DŮLEŽITÁ DATA
svoz směsného komunál. odpadu

06.04.2017

Zápis do ZŠ

07.04.2017

přistavení kontejneru - zeleň

od 08. do 09.04 2017

sběr odpadků

13.04.2017

Nejmilejší koncert Moravskoslezského kraje 2017

20.04.2017

zasedání zastupitelstva obce

20.04.2017

svoz směsného komunál. odpadu

20.04.2017

sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

22.04.2017

Slet čarodějnic

30.04.2017

svoz směsného komunál. odpadu

04.05.2017

Zápis do MŠ

11.05.2017

svoz plastů

17.05.2017

svoz směsného komunál. odpadu

18.05.2017

přistavení kontejneru - zeleň

od 20. do 21.05.2017

svoz směsného komunál. odpadu

01.06.2017

INZERCE

Nabízím k dlouhodobému
pronájmu prostory

Změna prodejní doby
od 01.04.2017

k provozování

TEXTIL-OBUV

maloobchodu

PO 8.00-11.30 14.30-17.00
ÚT 8.00-11.30 14.30-17.00
ST 8.00-11.30
ČT 8.00-11.30 14.30-17.00
PÁ 8.00-11.30
SO ZAVŘENO
NE ZAVŘENO

s potravinami v obci Melč.
Obchod má tradici
přes 20 let.
Jan Hatala, Melč,
tel. 777457504

Jaroslava Onderková

