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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás pozdravit v tomto, doufám, již po koronavirovém a skoro prázdninovém
období. Ve stručnosti Vás chci informovat o dění v naší obci a také o připravovaných
investičních a kulturních akcích. Jsem velice rád, že jsme v naší obci nezaznamenali žádný
případ výskytu tohoto onemocnění, a že nás tento virus tzv. obešel. To ale neznamená, že máme
vyhráno, a proto buďte prosím i nadále opatrní a ohleduplní k sobě navzájem.
V měsíci březnu jsme začali pracovat na přípravě žádosti o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na výsadbu cca 250 ks stromů v obci. Vytipovali jsme vhodné lokality pro
výsadbu a toto jsme zapracovali do naší žádosti. První lokalitou pro výsadbu je ulice tzv.
Záhumenní, kde plánujeme výstavbu bytových domů, za kterými bude vysazen tzv. větrolam.
Druhou lokalitou je prostor před fotbalovým hřištěm, kde máme plánovanou výsadbu malého
ovocného sadu, ze kterého budou mít všichni užitek. Koncem měsíce května jsme dostali
informaci, že naše žádost bude akceptována, a dotaci na výsadbu obdržíme.
Informaci o tom, jak to vypadá s naší podanou žádostí o dotaci na vybudování hřiště pro
plážový volejbal, zatím nemáme. Věřím, že se to v co nejkratší době dozvíme a doufám, že
budeme úspěšní a co nejdříve začneme stavět.
Nyní ale to nejdůležitější. Musím Vám s radostí oznámit, že jsme obdrželi v minulém
týdnu informaci, že nám Ministerstvo financí schválilo poskytnutí dotace na akci pod názvem
,,Přístavba + adaptace stravovacího zařízení ZŠ Melč“ ve výši 11 565 397,- Kč. Celkové
náklady by měly činit 12 850 442,- Kč. Doufám, že tato akce proběhne zdárně bez větších
komplikací, a že budeme moci nabídnout našim strávníkům důstojné místo pro relaxaci a
personálu kuchyně moderní prostory a zázemí pro jejich práci.
Teď musíme ve spolupráci s vedením školy a školní kuchyně po dobu rekonstrukce
zajistit náhradní stravování. Protože určitě nestihneme rekonstrukci provést během letních
prázdnin, budeme muset pravděpodobně přesunout výdej stravy a přípravu svačinek pro MŠ
Melč a Štáblovice do prostor kuchyně v našem kulturním domě. O všem budete včas
informováni.
Koncem měsíce června budou zahájeny rekonstrukce střech na budovách mateřské a
základní školy.
Stejně tak koncem měsíce srpna začneme s opravami podlah v čekárně u ordinací lékařů
ve zdravotním středisku, kde se propadá podlaha a je nutná oprava z důvodu bezpečnosti
pacientů.

UPOZORNĚNÍ
Jak možná někteří z Vás již zaznamenali, po dohodě se Správou silnic
Moravskoslezského kraje začaly přípravné práce na slibované rekonstrukci zbývající části
komunikace ve směru Melč – Moravice. Rekonstrukce bude probíhat s omezením provozu a ve
dnech od 29.06. do 30.06.2020 bude doprava řízena semafory. Prosíme Vás, společně
s vedením Správy silnic Moravskoslezského kraje, o trpělivost a pokud možno o omezení jízd
v tomto směru. Je potřeba si uvědomit, že práce budou probíhat za běžného provozu a může
dojít k delšímu zdržení se v daném úseku.
Toto bylo vše k plánovaným investičním akcím.
Rádi bychom Vám chtěli nabídnout možnost dodání nových zahradních kompostérů.
Tyto kompostéry nám zůstaly z dřívější doby, kdy jsme byli vázání dotací, a z těchto nám zbylo
jen omezené množství. O kompostéry si můžou požádat i ti, kteří už v minulosti kompostér
obdrželi.
Dále chceme nabídnout k prodeji všem zájemcům starší dřevěné stoly a židle
z kulturního domu. Cena stolu 400,- Kč-/ks a cena židle 100,- Kč/ks. Musíme upozornit, že
cena odpovídá stavu nabízených věcí. Případní zájemci si mohou toto nabízené zařízení
prohlédnout po předchozí domluvě v prostorách KD.
A teď něco málo informací ke kulturním akcím. Jak jistě víte a tušíte, letošní Den obce
a Den dětí plánovaný na 13.06.2020 byl zrušen. Momentálně zavedená opatření sice dovolují
pořádání akcí s maximální účastí 500 osob, bohužel 2 metrové odstupy a roušky stále platí.
Nedovedeme si představit, jak by toto bylo dodržováno hlavně ve večerních hodinách při
taneční zábavě. Velice nás to mrzí, ale věřte, že určitě ještě něco v průběhu prázdnin podle
situace vymyslíme. Už nyní plánujeme společně s Volejbalovou partou Melč a Rybářským
spolkem Melč tradiční ,,Neckiádu“ na naší tzv. přehradě.
Věřím, že i naši hasiči budou v letošním roce pořádat ke konci prázdnin zavedenou akci
s názvem ,,Letní kino s hasiči“, která se vždy těšila velkému zájmu.
Tímto bych rád ukončil svůj příspěvek v tomto vydání Rozmachu a chtěl bych Vám
všem popřát prosluněné prázdniny prožité v klidu, ve zdraví a pohodě, a ať načerpáte spoustu
energie do dalších měsíců tohoto náročného roku.
Martin Urbanský
starosta obce Melč

Obecní knihovna o letních prázdninách
Obecní knihovna bude otevřena v době letních prázdnin pouze v měsíci srpnu, v červenci bude zavřena.

Ordinační hodiny praktické lékařky v době letních prázdnin
Po celý měsíc červenec a srpen bude zkrácena ordinační doba, a to:
PO
8.00 – 12.00 hod.
ÚT
8.00 – 11.00 hod.
ST
ČT
13.00 – 17.00 hod.
PÁ
8.00 – 11.00 hod.

8.00 – 12.00 hod.

Odběry nadále budou každé ráno mezi sedmou a osmou hodinou kromě čtvrtku.

Čerpání řádné dovolené bude dne 07.07.2020, ve dnech 05.08. – 14.08.2020 a ve dnech 31.08.
– 04.09.2020. V tomto období, kdy bude uzavřena ordinace, lze využít zástup - MUDr.
Zakreničnyj, a to:
PO
Vítkov
13.30 – 18.00 hod. ÚT
Vítkov
8.00 – 12.00 hod.
ST
Vítkov
8.00 – 12.00 hod. ČT
Větřkovice 13.00 – 15.00 hod.
PÁ
Vítkov
13.00 – 15.00 hod.
Ordinační hodiny dětské lékařky v době od 01.06. do 04.09.2020
PO

Melč

ÚT

Litultovice

ST

Litultovice

ČT

Melč

PÁ

Litultovice

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.
8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.
8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.
8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.
8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 10.00 hod.

poradna pro kojence
nemocní po předchozím telefonickém objednání
poradna pro kojence
nemocní po předchozím telefonickém objednání
poradna pro kojence
nemocní po předchozím telefonickém objednání
poradna pro kojence
nemocní po předchozím telefonickém objednání
poradna pro kojence
nemocní po předchozím telefonickém objednání

Telefon Melč:
605 152 106
Telefon Litultovice: 553 668 380

Masarykova základní škola a mateřská škola informuje….
Úspěchy žáků v soutěžích regionálního a nadregionálního charakteru
Když se potká talent a nadání
s cílevědomostí a ochotou na sobě pracovat,
úspěch nenechá na sebe dlouho čekat. Dokladem
toho jsou ta nejvyšší umístění našich žáků
v soutěžích regionálního i celorepublikového
charakteru napříč vzdělávacími oblastmi. Letos
poprvé, a především díky nové paní učitelce
Kateřině Eszlerové, se naše škola zapojila do
soutěže ve sportovní gymnastice, jíž předcházel
více než půlroční trénink v prostných, přeskoku a
na hrazdě. První březnové pondělí čtyřčlenná
družstva nejmenších (Valentina Křížová z I.A,
Lucie Hiklová, Nora Králová a Eliška Straková
z III.A) a mladších (Nella Králová, Kamila
Seidlerová, Nela Štenclová z IV.A a Johanka
Vavrečková z IV.B) dívek změřila svou obratnost
v rámci celého okresu Opava. Nejmenší dívky
zaskočila tréma, zatímco dívky mladší si počínaly Účastnice soutěže ve sportovní gymnastice
jako zkušené profesionálky. Jejich nasazení, vzájemná podpora a odhodlání je vyneslo rovnou
na bednu a ze svého prvního velkého soutěžního klání si odvezly bronzovou medaili!
O další radost se postaral žák Miroslav Stecker z IX.A, který svou sbírku skvělých
umístění v odborných olympiádách rozšířil o titul úspěšný řešitel okresního kola Dějepisné
olympiády a následně o 6. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády.

Oceněná práce Elišky Kudlové

Radost nebývalého rozměru nám přinesla
informace o výsledcích z mezinárodní dětské
výtvarné soutěže Lidice. Letošní téma soutěže
reagovalo na závěry z Valného shromáždění OSN,
které vyhlásilo rok 2020 za Mezinárodní rok zdraví
rostlin, a znělo Krajina. Z celého světa bylo zasláno
přes dvaadvacet tisíc prací, z nichž hned dvě práce
žáků naší školy získaly ocenění. Dvě čestná uznání
obdržely žákyně Tereza Hoblíková z IV.A a Eliška
Kudlová ze VII.A. Nám nezbývá než poblahopřát a
poděkovat nejenom jmenovaným žákům, ale i
učitelům, kteří je v jejich úsilí podporovali a vedli.

Školní rok jako žádný jiný
Nebylo člověka, domácnosti ani instituce, kterým se s březnem 2020 nezměnil svět.
Všichni se museli po svém vypořádat se strašákem jménem KORONAVIRUS. Jedenáctého
března se zavřely dveře škol pro žáky i děti, vzápětí byl vyhlášen stav nouze. Zůstali jsme
zavření mezi čtyřmi zdmi vlastních domovů a s obavami jsme sledovali skrze média vývoj a
průběh celosvětové pandemie. Mnozí z nás neseděli se založenýma rukama a stali se součástí
něčeho nebývalého – pomáhali v šití roušek a dalších bohulibých činnostech.
Podobné semknutí kolektivu zaměstnanců bylo znát i v naší škole. Správní zaměstnanci
si vzájemně vypomáhali při zdolávání svých úkolů (byly vymalovány prostory nářaďovny nebo
dílen), učitelé se vzájemně inspirovali při pedagogické práci, která po uzavření škol dostala
zcela jiný rozměr. Termíny jako distanční výuka, výuka na dálku či online vzdělávání byly (a
stále jsou) nejčastěji používanými souslovími. Není žádným tajemstvím, že větší úspěchy
s naplňováním významu těchto slov měla naše škola u žáků mladšího věku. Je to logické.
S malými dětmi zůstali rodiče doma a učivo není tolik náročné, zatímco žáci teenageři na to
zůstali sami, povětšinou bez dohledu rodičů, zato však „se slečnou pubertou“.
Díky příznivé situaci se začátkem května otevřely brány školy pro žáky připravující se
na přijímací zkoušky, záhy i pro žáky mladší a se začátkem června i pro žáky druhého stupně.
Ačkoli je výuka ve škole dobrovolná a probíhá za zvýšených hygienických opatření, je o ni
velký zájem ze strany rodičů i ze strany žáků. I když žáci navážou kontakt se svými spolužáky
a školou jen nakrátko, má to zcela jistě svůj smysl. Vrátí je to totiž zpět do obyčejného života
žáka plnícího povinnou školní docházku, i když stále ještě v trochu neobyčejné době.
Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré, a
Trochu jiná výuka…
jsem přesvědčen, že je tomu tak i nyní. Děkujeme
všem rodičům za potřebnou podporu svým dětem
při domácím vzdělávání, bez které to opravdu
NEJDE. Děkujeme také těm, kteří v průběhu online
vzdělávání uznali náročnost učitelské práce.
Děkujeme zřizovateli školy za poskytnutí
ochranných pomůcek nezbytných pro otevření
školy. Děkuji všem správním zaměstnancům za
jejich osobní nasazení po celou dobu platnosti
mimořádných
opatření.
A
všem
přeji
s nadcházejícím létem a těmi opravdovými
prázdninami klid, pohodu, duševní harmonii a
rovnováhu.

I malá škola může ohromit
Příznivcům naší školy netřeba připomínat její zapojení do mezinárodní spolupráce se
školami z Itálie, Portugalska, Chorvatska, Španělska a Litvy skrze ekologicky zaměřený
projekt W.A.T.E.R. – in other ways, jenž je se svou realizací v cílové rovince. Žáci v průběhu
dvou let nahlíželi na životadárnou kapalinu VODU z nejrůznějších úhlů pohledu. Řešili
problematiku nedostatku vody, rozumného a ekologického nakládání s užitkovou vodou,
zkoumali vodu jako zdroj energie i jako příležitost k rekreaci či léčbě. Výsledky aktivit, které
řešily zapojené školy, byly různorodé a odrážely v sobě jednak specifikum místa, kde se škola
nachází, jednak způsoby, jakými byla daná aktivita řešena. Společná díla a prezentace
vytvořená ze získaných zjištění jsou tak hotovým evropským gejzírem nápadů a kreativity.
Takovým způsobem byl zmiňovaný projekt představen i v přihlášce do
celorepublikové soutěže E.ON Energy Globe (kategorie Vzdělávání), jejímž cílem „je ocenit
projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie, (…) které si zaslouží publicitu za
svůj inovativní přístup k úsporám, a mohou tak sloužit jako inspirace pro ostatní“. Do finále
každé kategorie se dostávají pouze dva projekty, které vybírá odborná sedmičlenná porota, resp.
lidé, kteří mají blízko k přírodě, vědě, energetice i byznysu.
V květnu k nám dorazila
Z tiskové konference…
potěšující zpráva, a to, že náš
projekt byl (z 301 podaných
přihlášek!) vybrán do finále
zmiňované soutěže, čímž se
nastartoval kolem naší školy
doslova mediální kolotoč. Třetí
červnové úterý jsme absolvovali
tiskovou konferenci v Praze,
přičemž se záludnými otázkami
moderátora a novinářů si bravurně
poradila osoba nejpovolanější –
autorka a koordinátorka projektu,
paní učitelka Ivana Piskovská.
Tím ovšem publicita našeho projektu zdaleka nekončí. Poslední červnový čtvrtek bude na naší
škole profesionály natáčen medailonek o realizaci projektu, aby 17. října 2020 v rámci
vysílání veřejnoprávní televize ČT1 byly vyhlášeny ve své kategorii ty nejlepší projekty a
nápady.
Zda se stane v kategorii Vzdělávání vítězem naše škola nebo projekt v duelu
předkládaný neziskovou organizací Člověk v tísni rozhodne veřejné hlasování, do kterého se
může zapojit každý s přístupem k internetu a vlastní emailovou adresou. Stačí se přihlásit na
webové stránky soutěže www.energyglobe.cz a dát hlas naší škole, který je třeba ještě potvrdit
skrze svůj email. Každý hlas je navíc slosovatelný, a tak jako hlasující můžete vyhrát cyklistické
oblečení nebo rovnou let balónem pro celou rodinu.
Jak vtipně podotkl moderátor tiskové konference,
bude to soupeření Davida (naše škola) s Goliášem
(neziskovka Člověk v tísni). Nicméně nic není
nemožné, a zatímco Davidovi k vítězství nad
Goliášem pomohl zdravý selský rozum, naší škole pomůže KAŽDÝ VÁŠ HLAS. Věříme, že
podpoříte naše děti, naši školu a celý náš region.
Mgr. Pavel Piskovský, ředitel školy

Masarykova základní škola a mateřská škola Melč,
okres Opava, příspěvková organizace
V souladu s paragrafem 24 odstavec 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a po projednání a se souhlasem zřizovatele školy Obcí Melč
vyhlašuje ředitel školy
pro pracoviště základní školy a školní družiny v Melči

ŘEDITELSKÉ VOLNO,
a to ve dnech 29. a 30. června 2020.
Dny volna jsou vyhlášeny ze závažných organizačních a technických důvodů, resp. pro eliminaci rizik úrazů žáků
vzhledem k zahájení generální rekonstrukce střechy na budově školy v Melči.
Vyhlášení volných dnů se NEVZTAHUJE na odloučené pracoviště základní školy a školní družiny ve Štáblovicích.

Dětský domov Melč informuje…
Dětský den v Dětském domově v Melči
Jako každý rok se naše děti těší na oslavu
Dne dětí. Letos se oslavy Dne dětí v obci nekonaly
z důvodu koronavirových opatření, proto jsme si udělali
v domově „rodinnou oslavu“ tohoto svátku dětí. Oslava
Dne dětí se v domově konala 06.06.2020 od 14.00 hodin v
jediný slunečný den v tomto týdnu. Vychovatelé pro děti
připravili zábavné odpoledne. Děti se tak těšily, že až
nemohly dospat.
Děti pomáhaly tetám a strejdům připravit stanoviště, kde se
plnily různé úkoly, sladké odměny byly samozřejmostí.
Nechybělo kolo štěstí, zdobení perníčků s čarodějnicí v
podobě tety Tamary, sportování, běh, skákání o jedné noze,
kluci si mohli zkusit štěstí a zastřílet si se vzduchovkou.
Nechyběl ani klaun, převlečená teta Dagi, u kterého si
mohly děti vyzkoušet svůj
um v házení míčků a stanoviště se
zdravotní osvětou. Zavázané
hlavy, nohy a ruce jsme mohli
vidět až do večera, tak se jim
to líbilo. Jako třešnička na dortu
bylo
karaoke
strejdy
Dalibora, kde si děti vybraly
písničku a s gustem si ji i
zazpívaly za živelného doprovodu
ostatních. Když už měli
všichni pusy od zmrzliny a na
stole
zůstávaly
nepovšimnuté sladkosti, bylo
jasné, že večeři už asi nikdo
nesní. Ale když strejda Ivo
zavolal, že už je hotové maso
z grilu, které vonělo už nějaký čas
po celém parku, tak se
všichni děti i dospěláci „slétli“ a
večeři zbaštili. Za dětmi také
přijeli tety a strejdové, kteří
zrovna nesloužili, na oslavu
přijela i teta ředitelka. Den se nám
vydařil i to počasí nám přálo,
troufám si říci za všechny, že to
bylo suprovní odpoledne, na které děti budou rády vzpomínat.
Zuzana Veselá, vychovatelka

Z farnosti
Milí moji, pomalu a jistě přichází doba, kdy snad bez různých omezení budeme moci prožít
mnohé slavnosti.
Je za námi zkušenost, kterou nepamatují ani nejstarší, kdy ani rodinné, ani společenské, ani
farní akce nebyly možné. Náš uspěchaný život se zpomalil, měli jsme možnost více si uvědomit,
jak je člověk křehký, a jak velmi potřebujeme jeden druhého. Také se nyní ukazuje, jak úžasné
je mít velmi velký kostel.
Mám naději, že v nás tato doba probudila po všech stránkách jenom to dobré. Ze srdce Vám
všem přeji a v modlitbě vyprošuji pokojné dny prožívané se svými blízkými.
Přijměte, prosím, srdečné pozvání na mnohé slavnosti, které plánujeme prožít nejenom
v naší farnosti, ale i ve farním obvodě:
▪ sobota 20.06., 14.30 hod. – pouť na Maria Talhof u příležitosti svátku Neposkvrněného
Srdce Panny Marie (v případě nepříznivého počasí bude program v kostele v Melči)
▪ neděle 21.06., 7.30 hod. – slavnost sv. Antonína Paduánského, patrona kostela a celé
farnosti Melč – patrocinium (pouť)
▪ sobota 27.06., 15.30 hod. – slavnost Panny Marie, Matky ustavičné pomoci – patrocinium
kaple (pouť) v Novém Zálužném / Hertmanicích
▪ neděle 05.07., 7.30 hod. – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů a
hlavních patronů Moravy
▪ sobota 15.08., 14.30 hod. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie – patrocinium (pouť) kaple
ve Filipovicích
▪ neděle 30.08., 10.00 hod. – slavnost 1. svatého přijímání našich dětí (v kostele v Melči)
▪ neděle 06.09., 10.30 hod. – slavnost Narození Panny Marie – patrocinium kostela (pouť)
v Radkově a oslava 430 let kostela; na slavnost by po více než 100 letech měl přijet biskup
(apoštolský administrátor Mons. Martin David)
▪ neděle 13.09., 14.30 hod. – pouť na Maria Talhof u příležitosti svátku Povýšení sv. kříže
a 24. výročí obnovení a znovuposvěcení poutního areálu (v případě nepříznivého počasí
bude program v kostele v Melči)
▪ sobota 19.09., 15.00 hod. – zádušní mše svatá za dobrodince našich obcí a farností hrabata
Camilla a Marii Razumovských
▪ neděle, 20.09., 10.00 hod. – slavnost Výročí posvěcení (karmáš) farního kostela v Melči
(130. výročí); účast na slavnosti přislíbil olomoucký pomocný biskup
Ze srdce Vám všem přeji a v modlitbě vyprošuji pokojné dny prožívané se svými blízkými.
Peter Augustín Kerak, farář

DATA
svoz směsného komunál. odpadu

25.06.2020

přistavení kontejnerů na zeleň

od 26.06.2020
do 28.06.2020

svoz plastů

08.07.2020

svoz směsného komunál. odpadu

09.07.2020

přistavení kontejnerů na zeleň

od 10.07.2020
do 12.07.2020

svoz směsného komunál. odpadu

23.07.2020

přistavení kontejnerů na zeleň

od 24.07.2020
do 26.07.2020

NECKIÁDA

01.08.2020

svoz směsného komunál. odpadu

06.08.2020

přistavení kontejnerů na zeleň

od 07.08.2020
do 09.08.2020

svoz směsného komunál. odpadu

20.08.2020

přistavení kontejnerů na zeleň

od 21.08.2020
do 23.08.2020

svoz směsného komunál. odpadu

03.09.2020

přistavení kontejnerů na zeleň

od 04.09.2020
do 06.09.2020

svoz plastů

09.09.2020

zasedání Zastupitelstva obce Melč

17.09.2020

svoz směsného komunál. odpadu

17.09.2020

přistavení kontejnerů na zeleň

od 18.09.2020
do 20.09.2020

KULTURA
Melčští volejbalisté, rybáři a obecní úřad
Vás zvou na čtvrtý ročník

NECKIÁDY,
která se bude konat
dne 01.08.2020
od 14.00 hodin
na místní přehradě.
Zajištěno:
- občerstvení
- kolo štěstí
- vodní skluzavka

Kategorie:
- vyrobená plavidla
- zakoupená plavidla

Vyzýváme již nyní tímto účastníky k výrobě vlastního plavidla.
Bližší informace budou včas zveřejněny na plakátech během července.

Zastupitelé obce Melč a zaměstnanci Obecního úřadu Melč přejí
všem občanům krásné léto plné pohody a odpočinku.

