ROZMACH

obecní zpravodaj

číslo 02/2021

vyšel dne 29.03.2021

Vážení spoluobčané,
dovolte mi pozdravit Vás a ve stručnosti informovat o plánovaných investicích v
nejbližší době.
Zrekonstruovanou školní kuchyň jsme dne 23.03.2021 zdárně na první dobrou
zkolaudovali. Momentálně probíhá přesun kuchyňského vybavení z kulturního domu, které
bylo potřeba pro bezproblémový výdej jídel jak dětem MŠ, tak žákům ZŠ, kdy ještě probíhala
v uvozovkách normální výuka, tak pro výdej cizím strávníkům odebírajícím obědy z naší školní
jídelny. Jsem velice rád, že jsme tuto rekonstrukci zvládli, i když to bylo někdy takříkajíc o
nervy. Celkové náklady na rekonstrukci činily 12,6 mil. korun, z čehož dotace z Ministerstva
financí ČR byla ve výši 11,1 mil. korun. Můžu říct, že naše kuchařky mají velice moderní
kuchyň, za kterou se nemusíme stydět a kterou nám můžou v širokém okolí závidět. Doufám,
že se toto projeví také na kvalitě jídla a bude moci konkurovat již nyní vysoko nastavené laťce
současně dovážených obědů. Velice mě mrzí, že nemůžeme uskutečnit plánovaný Den
otevřených dveří, kdy jsme Vám chtěli touto cestou naši kuchyň představit, abyste měli
možnost přesvědčit se na vlastní oči, jak rekonstrukce dopadla. To ovšem neznamená, že akci
neuskutečníme vůbec. Jakmile to bude možné a rozvolní se současná vládní nařízení, tak Vás
velice rádi pozveme v náhradním termínu, o kterém Vás budeme včas informovat. Ve dnech
30.03. - 31.03.2021 bude naše kuchařky zaučovat profesionální kuchař na novém moderním
vybavení kuchyně tak, aby od 01.04.2021 mohl bez problémů začít ostrý provoz. Přeji našim
kuchařkám, aby se jim co nejlépe vařilo, protože mají to nejmodernější vybavení a zázemí, jaké
si kdy mohly přát a aby měly spoustu spokojených strávníků.
Rekonstrukce učebny fyziky a chemie se pomalu také blíží do finále a momentálně
čekáme na vybavení nábytkem a pomůckami.
Na základě žalostného stavu automobilu Fiat Doblo rozvážející obědy ze školní jídelny
a na doporučení servisního technika rozhodlo zastupitelstvo obce pořídit nový automobil a
převést škole finanční prostředky ve výši 328 tis. Kč pro jeho zakoupení. Domluvili jsme se s
ředitelem školy na pořízení vozidla Dacia Dooker a v příštím týdnu tento automobil
převezmeme od prodejce těchto vozů v Ostravě.
V průběhu letních prázdnin bude probíhat rekonstrukce výdejny stravy v prostorách MŠ
díky obdržené dotaci v rámci výzvy Místní akční skupiny Opavsko (dále jen MAS Opavsko) –
Program rozvoje venkova, u které jsme již dlouholetým členem. Bylo dohodnuto s projektovým
manažerem MAS Opavsko a vedením školy, že škola podá samostatnou žádost o dotaci a tím
pádem se zvýší šance na její obdržení. Toto se povedlo a můžeme tedy provést samotnou
realizaci projektu.

Co se týká rekonstrukce veřejného osvětlení, tak momentálně probíhá poptávka
zhotovitelů na předložení cenových nabídek. Počítám s tím, že samotná rekonstrukce započne
v měsíci květnu na základě vyhodnocení nejvýhodnější nabídky.
Naše podané žádosti na poskytnutí dotací jak na rekonstrukci Domu s pečovatelskou
službou, tak na rekonstrukci parkoviště u obecního úřadu, nebyly úspěšné. Tyto dotace
poskytované prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje neobdržela jediná
obec a město v našem okolí. Musím konstatovat, a to nejsem sám mezi starosty okolních obcí,
že tyto prostředky byly v letošním roce záhadně rozděleny, a to především na Bruntálsko a
Osoblažsko. I nadále však budeme usilovat o získání financí na realizaci našich záměrů
prostřednictvím vhodného dotačního titulu. Ještě také stále čekáme na vyhodnocení námi
podané žádosti o dotaci na výstavbu Workoutového hřiště. Doufám, že se nám podaří dotaci
získat a záměr zrealizovat.
Toto je asi v krátkosti vše o investičních akcích a dále k běžným záležitostem.
Chtěl bych tímto vyzvat všechny občany, kteří v minulosti projevili zájem o
poskytnutí půjčky na realizaci výměny kotle v rámci kotlíkových dotací, aby se dostavili
na obecní úřad, kde se domluvíme na dalším postupu. Čas se krátí a je potřeba těchto financí
využít, starý kotel vyměnit a tímto také přispět k čistějšímu ovzduší v naší obci.
V minulém vydání Rozmachu byly zveřejněny termíny svozu odpadu rostlinného
původu, a to 1 x za měsíc. Jak jsem již informoval, tyto svozy budou realizovány dle potřeby,
počasí, apod. a včas uveřejněny prostřednictvím webových stránek obce či místního rozhlasu.
Tímto bych rád ukončil svůj příspěvek a popřál Vám všem pěkné a klidné velikonoční
svátky.
Martin Urbanský
starosta obce Melč

Masarykova základní škola a mateřská škola informuje….

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Kvůli trvajícím protiepidemickým opatřením musela škola učinit změny v organizaci
Zápisu do 1. ročníku. První změnou je, že zápis (bohužel pro všechny zainteresované)
proběhne bez osobní přítomnosti dítěte, tedy formálně, kdy zákonný zástupce požádá o
přijetí k povinné školní docházce dítěte.
Další změnou, kterou škola v organizaci zápisu učinila, je způsob zápisu. Jednak
mohou zákonní zástupci své dítě zapsat prezenčně, jednak distančně.

K organizaci PREZENČNÍHO zápisu:
A–D

14.00 – 14.30 hodin

Termín PREZENČNÍHO zápisu do školy v Melči byl
stanoven na středu 7. dubna 2021 od 14 do 17 hodin a bude
zápis probíhat dle časového harmonogramu (viz tabulka nebo
po předchozí domluvě jindy), který vychází z počátečních
písmen příjmení dítěte.

E–H
CH – O
P–Ř
S
Š–Ž

14.30 – 15.00 hodin
15.00 – 15.30 hodin
15.30 – 16.00 hodin
16.00 – 16.30 hodin
16.30 – 17.00 hodin

Zákonný zástupce u prezenčního zápisu dokládá:
o vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k povinné školní docházce
o vyplněný a podepsaný Zápisní list pro školní rok 2021/22
o ke kontrole údajů Rodný list dítěte

K organizaci DISTANČNÍHO zápisu:
Termín DISTANČNÍHO zápisu do školy v Melči i ve Štáblovicích byl stanoven na
období od středy 7. dubna do úterý 27. dubna 2021.
Zákonní zástupci při tomto způsobu zápisu ke komunikaci se školou mohou využít:
▪ datovou schránku školy (ID školy: vjskjaq)
▪ e-mail opatřený elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem
zákonného zástupce
▪ služby České pošty (přičemž rozhodující je datum podání na poštu)
Zákonný zástupce u zápisu vedeného distančně formou příloh dokládá:
o kopii vyplněné a podepsané Žádosti o přijetí k povinné školní docházce
o kopii vyplněného a podepsaného Zápisního listu pro školní rok 2021/22
o kopii Rodného listu dítěte
Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
bude k dispozici na vývěsce školy a webových stránkách školy v pondělí 3. května 2021 ve
12 hodin.
Pokud nám to epidemiologická situace dovolí, uspořádáme pro rodiče s dětmi
(budoucími prvňáčky) v červnu 2021 společné setkání, na kterém budete seznámeni
s organizací následujícího školního roku 2021/22.
Bližší informace o organizaci zápisu naleznete na webových stránkách školy
www.zsmelc.cz.

OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
A JÍDELNY
Od 1. dubna 2021 zahajuje provoz nově zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna.
Rekonstrukce byla financována dílem ze získaných dotací, dílem z rozpočtu zřizovatele školy,
který v osobě pana starosty Martina Urbanského od samotného začátku až po zdárný konec
renovaci kuchyně zajišťoval, za což mu patří ohromné poděkování. Výsledkem jsou čisté a
nové prostory splňující veškeré hygienické podmínky a vybavené nejmodernějšími zařízeními,
které se pozitivně odrazí na gastronomii školní kuchyně.

Ruku v ruce s výše popsanými inovacemi dochází i ke změně způsobu platby a
odhlašování a přihlašování stravy. Platbu je třeba provádět vždy měsíc předem a
odhlašování a přihlašování oběda lze učinit kdykoli, online, s pomocí internetového
připojení a jedinečných kódů, které obdrží všichni strávníci od vedoucí školní jídelny. Žáci a
strávníci, kteří budou odebírat stravu přímo ve školní jídelně, budou navíc disponovat čipy,
skrze které jim bude strava vydána a prostřednictvím kterých budou moci taktéž učinit přihlášku
či odhlášku oběda. Od nového školního roku 2021/22 si žáci a dospělí strávníci budou moci
navíc vybrat z nabídky dvou hlavních jídel. Podrobnější informace o fungování školní
kuchyně a jídelny naleznete na webovských stránkách školy www.zsmelc.cz.
Prostory nově zrekonstruované školní kuchyně a jídelny budou otevřeny pro
veřejnost, jakmile to epidemiologická situace dovolí. Podobně nabízíme prostory školní
jídelny po předchozí domluvě k organizaci soukromých oslav.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL MELČ
A ŠTÁBLOVICE
Vážení rodiče,
zápis do mateřských škol v Melči a ve Štáblovicích bude probíhat od pondělí 3.
května 2021 do pátku 14. května 2021. Žádosti k předškolnímu vzdělávání si budete moci
vyzvednout osobně u vedoucí učitelky dané mateřské školy ve čtvrtek 15. dubna 2021 od 13 do
16 hodin nebo vytisknout z webových stránek školy.
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
• žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání;
• kopii rodného listu dítěte (pro doložení rodného listu stačí poslat kopii dálkovým
způsobem);
• potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že
je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto
se netýká dítěte, které se hlásí k povinné předškolní docházce.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit:
• do datové schránky školy
• e-mailem opatřeným elektronickým podpisem s kvalifikovaným certifikátem
zákonného zástupce
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
• osobním podáním v mateřské škole (vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci do
schránky u vchodu do mateřské školy)
POVINNÁ předškolní docházka do mateřských škol
Dle zákona je předškolní docházka do mateřské školy POVINNÁ pro všechny děti,
které do 31. srpna 2021 dovrší 5 let. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní
docházky v rozsahu 4 hodin, přičemž povinnost předškolní docházky se nevztahuje na dny
školních prázdnin.

Seznam uchazečů přijatých k
předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2021/2022 bude k dispozici na
místech obvyklých ve středu 2.
června 2021 ve 12 hodin. V případě
volných míst mohou být děti do
mateřské školy přijímány i v průběhu
školního roku.
Bližší informace k zápisu
najdete na webových stránkách
www.zsmelc.cz
a
v případě
jakýchkoli nejasností neváhejte včas
kontaktovat vedení školy buď
prostřednictvím emailu zsmelc@zsmelc.cz, nebo telefonicky na čísle 556 309 021 či po
předchozí domluvě jinak.
Těšíme se na Vás!
Mgr. Pavel Piskovský, ředitel školy

UPOZORŇUJEME . . .
Obecní úřad Melč upozorňuje na každoroční platbu poplatku ve výši 100,- Kč
v souvislosti s podanými žádostmi o pronájem obecního bytu v dřívějších letech, tzv.
aktualizace žádosti. Pokud tento poplatek nebude v roce 2021 uhrazen – do 30.06.2021 – bude
v následujícím roce žadatel vyřazen z evidence.
******************************
Do 30.06.2021 mají nájemci obecních pozemků dle smlouvy povinnost zaplatit nájemné
na rok 2021.

DŮLEŽITÁ DATA
svoz směsného komunál. odpadu

01.04.2021

zasedání Zastupitelstva obce Melč

15.04.2021

svoz směsného komunál. odpadu

15.04.2021

přistavení kontejnerů na rostlinný odpad

16.04.2021

sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů

17.04.2021

svoz směsného komunál. odpadu

29.04.2021

svoz plastů

11.05.2021

svoz směsného komunál. odpadu

13.05.2021

přistavení kontejnerů na rostlinný odpad

14.05.2021

svoz směsného komunál. odpadu

27.05.2021

zasedání Zastupitelstva obce Melč

03.06.2021

Krásné Velikonoce přejí členové Zastupitelstva obce Melč a zaměstnanci Obce Melč.
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Chvíle, kdy přijímáme nově narozené obyvatelé do naší obce.
Den, kdy se loučíme s ježibabou.
Ti, kterým zástupci obce přejí spokojenost a zdraví.
Akce při pouštění draků.
Ples pro děti.
Akce, při které slavíme den dětí.
Několik strašidel na trase.
1. adventní neděle.
Nocování v knihovně.
Výlet, při kterém poznáváme krásy naší země.

_______________________________________________________________________
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Obec Melč se sídlem Melč
č.p. 6, 747 84 Melč, IČ: 00300420, četnost vydávání: 5 x ročně, místo vydávání: Obecní
úřad Melč, evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 24089

