
ZPRAVODAJ
Obce Ropice prosinec 2014

Vážení spoluobčané,

neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejkrás-
nějšího období roku, Vánoc. Pro každého známý pocit a jasná 
představa krásných chvil strávených v kruhu rodiny. Je to také čas, 
kdy do Vašich domovů přichází další číslo ropického zpravodaje o 
dění v obci. 

Hned v úvodu bych Vám, voličům, chtěla poděkovat za téměř 
54% účast v komunálních volbách a hlasy, kterými jste nás zvolili 
za členy obecního zastupitelstva. Své úkoly se budeme snažit plnit 
zodpovědně a nezklamat důvěru, kterou jste v nás vložili. 

Vaše požadavky, náměty a připomínky určují směr naší práce a 
naše společné vize. Existuje sice strategický plán akcí do roku 
2016, ale připravujeme dotazníky, ve kterých by jste měli vyjádřit 
svůj názor, požadavky a priority na investiční akce obce v 
nadcházejícím období a stanovisko k zavedení nového systému 
slev pro občany řádně třídící odpady.

V následujících řádcích se vrátím k dění druhé poloviny 
letošního roku. Byly dokončeny chodníky podél silnice  I/11, 
vybudována nová komunikace za mateřskou školou a nové 
víceúčelové hřiště u školy.  V říjnu proběhlo veřejné projednávání 
nového územního plánu a do poslední fáze se dostaly i komplexní 
pozemkové úpravy. Ještě do 31. 12. 2014 je možno požádat o 
vytýčení hranic pozemku v roce 2015, a to pouze v rámci 
komplexních pozemkových úprav. Komplexní pozemkové úpravy 
by měly být dokončeny v 1. čtvrtletí roku 2015. Státní pozemkový 
úřad pak podle priorit dohodnutých s obcí připraví projektovou 
dokumentaci na některé akce z Plánu společných zařízení 
(komunikace) na jejichž realizaci se bude snažit získat peníze z 
evropských dotací. Dne 1. 12. proběhla první čtyřhodinová lekce 
školení v právní gramotnosti hrazená Evropskou unií. Zájemci o 
další školení v oblasti finanční, spotřebitelské gramotnosti a 
počítačových dovedností se mohou přihlásit na telefonním čísle 
777 977 338.

Pro další období je připraveno několik projektových doku-
mentací. Ve fázi stavebního povolení je projekt dobudování 
vodovodu k rodinným domům směrem k evangelické kapli. 
Probíhá územní řízení k dobudování chodníku u Domu Sv. Josefa 
a přechodu pro chodce u autobusové zastávky U Kišů v Ropici Za 
lesem. Dokončuje se projektová dokumentace pro stavební 
povolení parkoviště u parku. Projekčně se připravuje zřízení 
předškolní třídy se samostatným sociálním zařízením a šatnou v 
přízemí základní školy, oprava propustku přes potok Mlýnka mezi 
RD 159 a 169. Ve fázi majetkoprávní přípravy je propojení 
chodníku Nebory - Ropice. Obec má již v minulosti vypracovánu 
studii rekonstrukce obecního úřadu. K problému se vzlínající 
vlhkostí a plísní přibyl po vytopení v červnu další problém. Mezi 
některými zastupiteli vznikl dokonce názor budovu zbourat. 
Doufám, že společně najdeme racionální východisko a od studie 
se posuneme k realizaci rekonstrukce s jasnou představou využití 
historické budovy v centru obce pro obecní úřad.

U plánované silnice I/68 Nebory - Třanovice, jejíž vizualizaci 
si můžete prohlédnout na stránkách obce, je již k několika 
stavebním objektům vydáno stavební povolení. Na některé 
objekty však stavební povolení chybí, a to z důvodu odvolání k 
vyvlastňovacím řízením, která momentálně řeší krajský úřad. Dne 
10. 12.2014 proběhlo opětovné setkání starostů, Ředitelství silnic 
a dálnic, krajského úřadu, firmy INKOS k dané problematice s 
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cílem urychleného dořešení několika problematických vlastníků. 
Silnice I/68 je zařazena mezi TEN-T komunikace financované z 
Operačního programu Doprava 2014-2020, to znamená, že 
finance na realizaci jsou, jen se musí urychleně dořešit vlastnické 
vztahy několika osob a vyřídit stavební povolení na zbývající 
objekty, aby se v roce 2016 mohlo začít stavět. Největším oříškem 
budou vlastníci, kteří nežijí v obcích na trase a dokonce ani v 
našem regionu. Majetku obce se výstavba dotkne v části obecního 
lesa, který obec získala v roce 2001 bezúplatně od Lesů ČR. Dle 
smlouvy nám ŘSD za dřevní hmotu a kácení nabídne cenu a obec 
se sama rozhodne, zda na ni přistoupí nebo si kácení a prodej 
zajistí sama. Vzhledem k stavu přípravy to určitě nebude na 
začátku roku 2015.

K problematice kompostéru sdělujeme, že občané, kteří 
odevzdali dotazník, si budou moci kompostéry vyzvednout v 
druhé polovině ledna 2015 po podpisu smlouvy na obecním 
úřadě. Následně s nimi bude dohodnut termín a místo odběru. Po 
uplynutí pětileté výpůjčky se kompostéry stanou majetkem 
občanů.

V závěru mi dovolte, abych touto cestou poděkovala pracovní-
kům obecního úřadu a bývalým zastupitelům za jejich práci a 
Vám, spoluobčanům, za spolupráci. Věřím, že i spolupráce se 
všemi novými zastupiteli se bude vyvíjet ku prospěchu nás všech. 
O Vánocích jsme si bližší než jindy a když si slíbíme, že nejen 
během přicházejících svátků, ale i v novém roce nebudeme šetřit 
upřímnými úsměvy, milými gesty, vlídnými slovy, dáme svým 
blízkým a přátelům ten nejkrásnější dárek.

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2015 
hodně štěstí, zdraví, splněných přání a předsevzetí. 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Ropice – podle 
počtu hlasů

Mgr. Uršula Waniová 322

Ing. Bohuslav Kotas 253

Ludmila Haltofová 226

Ing. Radek Veselý 222

Ing. Hynek Milata 213

Ing. Jiří Pindór 211

Mgr. Jakub Dziergas 198

Bc. Zbyhněv Nowok 194

Ing. Jan Bazgier 189

Ing. Gabriela Szmeková 162

Ing. Marek Chmiel 122

Radim Revenda 121

Bc. Martina Opachová 109

Ing. Jindřich Šancer 107

Tomáš Stebel 104

hlasů hlasů
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Na ustavujícím zasedání konaném dne 5.11.2014 členové 
zastupitelstva obce zvolili:

starostku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mgr. Uršula Waniová

místostarostu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ing. Jiří Pindór

radní:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludmila Haltofová

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ing. Hynek Milata

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radim Revenda

Předsedkyně finančního výboru . . . . . . . . Bc. Martina Opachová

Předsedu kontrolního výboru . . . . . . . . . . Tomáš Stebel

Předsedu výboru pro národ. menšiny . . . . Ing. Bohuslav Kotas

Poradním orgánem rady obce jsou následující komise:

Komise kulturní a sociální . . . . . . . . . . . . . Ludmila Haltofová

Komise stavební a životního prostředí . . . . Ing. Hynek Milata

Komise školství a tělovýchovy . . . . . . . . . . Radim Revenda

Komise majetkoprávní . . . . . . . . . . . . . . . . Ing. Jindřich Šancer

Revoluce v nakládání s odpady – ISNO
Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) umožňuje 

domácnostem pohodlně třídit komunální odpad a ovlivnit, jak 
vysoká bude jejich platba za odpady. Třídění odpadů je díky ISNO 
stejně pohodlné jako vyhazování odpadů do nádoby se směsným 
odpadem avšak ekonomičtější a ekologičtější.

Od roku 2013 mohou obce zvýšit roční poplatek za odpady až 
na 1000 Kč na osobu. Cílem tohoto opatření je ulevit obecním 
rozpočtům od mnohdy statisícových doplatků za likvidaci 
směsného komunálního odpadu. Přitom z průzkumů vyplývá, že 
až 80% odpadu produkovaného v našich domácnostech je možné 
znovu využít a jen zbylých cca 20% odpadu musí skončit v 
popelnici na směsný komunální odpad. Je třeba upravit stávající 
systém nakládání s komunálními odpady tak, aby se co nejvíce 
snížilo množství netříděného odpadu, za jehož likvidaci je nutné 
platit a úměrně tomu se zvýšil podíl tříděného odpadu, za který 
naopak obec dostane zaplaceno. Vedení obce Ropice zvažuje 
spuštění projektu s názvem Inteligentní systém nakládání s odpady 
zkráceně ISNO, který má za cíl, aby:

1) třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování 
odpadu do popelnice se směsným odpadem – domácnosti 
obdrží nádoby na třídění odpadů (papíru a plastů),

2) třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které budou 
poctivě třídit odpad, mohou dosáhnout výrazného snížení 
stanoveného poplatku za nakládání s komunálními odpady,

3) platba za odpady byla spravedlivá – domácnost, která 
třídí odpady, bude platit za odpady méně než domácnost, která 
odpady netřídí.

Základem systému jsou nádoby opatřené čipy s unikátním 
číselným kódem, který se při výsypu nádoby načte a uloží do 
databáze. Tím vznikne informace, kolik která domácnost odevzda-
la odpadů. Po uzavření čtvrtletí dojde k vyúčtování, kdy se 
domácnostem připíší bonusy podle celkového objemu a poměru 
tříděného a směsného komunálního odpadu. Odměnou bude 
snížení poplatku za komunální odpady na následující rok. Na 
www.nehlsen.cz bude vytvořena speciální sekce ISNO Ropice s 
uživatelskými účty, kde každý bude moci sledovat, jaký objem 
komunálního odpadu vytřídil, jaký bonus mu za to byl připsán. 

Tři důvody proč projekt podpořit:

1. Kdo třídí, šetří peníze – cca 80% odpadu produkovaného v 
domácnostech je možné vytřídit na jednotlivé složky jako je plast, 
papír, sklo, bioodpad atd. a prodat jako druhotnou surovinu – za 
odpad, který je v nádobě na směsný komunální odpad, se platí. 
Čím více se ušetří, tím méně se vybere na místních poplatcích od 
těch, co se o to zasloužili.

2. Kdo třídí, šetří životní prostředí – vytříděný komunální 
odpad (druhotná surovina) z části nahradí prvotní surovinu, 
kterou je třeba těžit – čím více se třídí, tím méně se těží.

3. Kdo třídí, dělá obci dobré jméno – je fajn, když vám 
někdo pochválí např. nový účes a stejně fajn může být, když 
bydlíte v obci, která se může pochlubit třeba nadčasovým 
odpadovým hospodářstvím.

Jak již bylo řečeno, tříděním můžete pomoci životnímu 
prostředí, obci a ušetřit peníze.

Tým popelářů Nehlsen Třinec

Naši spoluobčané i v druhé polovině roku oslavili krásné 
narozeniny. U příležitosti životních jubileí jsme navštívili tyto 
oslavence:

80 let - p. Cymorková Emílie, p. Molin Jan, p. Kika Ervín

85 let - p. Boszczyková Helena, p. Kabot Ondřej, 

p. Pipreková Emílie, p. Bartoszová Emílie

92 let - p. Michalik Adolf 

93 let - p. Waloszková Helena 

Ke kulatým narozeninám 50, 60, 70 a 75 let bylo odesláno 
celkem 34 blahopřání.

V pátek 22. 8. jsme pořádali zájezd pro seniory do lázní 
Teplice nad Bečvou. Zde jsme navštívili jeskyně, které byly s 
prohlídkou. Poté jsme pokračovali na Pustevny, kde jsme strávili 
hezké odpoledne. Byl to velmi vydařený den. 

Tradičně jako v předešlých letech jsme pořádali Ropické 
zakončení léta, které se konalo v parku u školy dne 6. 9. 2014. 
Zábava začínala vystoupením pěveckého sboru Políčko, poté 
zazpívala dvojice slečny Murínové a pána Pechy a dále nám 
zazpívala skupina The Pink Panthers a Lucie revival. Společně s 
dobrovolnými hasiči jsme se všichni bavili celé odpoledne a také 
večer na diskotéce.  Počasí se vydařilo a doufáme, že dodržíme 
tradici i v příštím roce.

85 let - 

Zpráva o činnosti kulturní a sociální komise
za II. pololetí 2014

Za kulturní komisi Vám všem přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 
2015.

Za komisi: Ludmila Haltofová

Pohledem z poslední lavice
Vážení spoluobčané. 

Na těchto stránkách zpravodaje si dovolím pár řádků. 

V úvodu chci poděkovat všem, kteří přišli k volbám, protože 
tím projevili svůj zájem o obec, ve které žijí a jejíž služby 
každodenně užívají. Lhostejnost není postoj. Spoustu času každý 
z nás promarní nicneděláním, nebo nicotnostmi. Proč nevěnovat 
trochu času na projevení názoru na to, co se nás může bezpro-
středně dotýkat? Nesouhlasím? I prázdná obálka je signál, nad 
kterým je nutné se zamyslet.

Zvlášť chci poděkovat těm, kdo naší kandidátce dali svůj hlas. 
Bohužel to nestačilo k tomu, abychom mohli v dostatečném 
počtu obec vést.
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Někteří nově zvolení zastupitelé prohlásili – je nutná změna. 
Jaká bude? 

První kroky a izolace těch, kteří v minulém období měli 
odvahu říct svůj názor a otevřít nepříjemná témata. To mě 
zrovna nenaplňuje optimismem. Zvlášť, když jsou postaveni 
mimo občané, kteří v minulosti svoji činností prokázali, že jim 
na obci a spokojenosti spoluobčanů záleží. Toto je skutečně 
změna, která je v porovnání se sestavováním rady obce, sestavo-
váním výborů a komisí od roku 2000 novinkou. Víc se o tom, co 
se v posledních dnech událo, vyjadřovat nebudu, protože by to k 
ničemu nevedlo. Noví zastupitelé mají čtyři roky na práci. Já s 
kolegy, kteří jsou nežádáni, usedáme do poslední lavice. Přesto 
nejenom Vás, kteří jste nás volili, budeme zastupovat. Priority v 
rozvoji obce jsou jasně dány dlouhodobým plánem z minulého 
volebního období. 

- Zrekonstruovat budovu obecního úřadu. Sdružení finanč
ních prostředků od více  institucí.  To bude oříšek, protože 
nikdo asi zatím neví, k čemu bude tato budova sloužit a jak 
bude nově vypadat. Věřím, že se do diskuze budete mít 
možnost zapojit.

- Příprava projektové dokumentace na opravy a dostavbu 
komunikací, které by měly být rekonstruovány v rámci 
pozemkových úprav. Realizace od roku 2017, pokud 
Pozemkový úřad stihne dokončit stavební přípravu a stát 
uvolní fin. prostředky. Náklad nebude malý. Odhadem 
10 – 12 mil. Kč. Z financí obce.

- Výstavba přechodu pro chodce Za lesem a dostavba chodníku 
u stacionáře. Měla by se získat dotace.

- Dostavba parkoviště za školou. Dokončit projektovou doku-
mentaci a vyřídit stavební povolení. Finance obce. 

- Pokračovat v rekonstrukci spol.zařízení v parku u školy. 
Finance obce. 

- Oprava střechy na mateřské škole. Finance obce. Pokud se 
nebude zateplovat v rámci „Zelená úsporám“.

- Bude-li realizovat Beskydská golfová a.s. napojení penzionu 
Mlýn a dalších objektů na vodovodní řad, připojit se k této 
akci a zajistit zásobování vodou v části Galaguz a zbytek 
Zálesí. Nebo převzít aktivitu a zajistit spolufinancování golf. 
spol.

K tomu průběžná péče o místní komunikace a majetek obce, 
společenské a sportovní akce. 

V tomto období finišuje příprava dlouho očekávané akce – 
Přeložka I/68 v části Nebory – Třanovice.  Začátkem roku 2015 
bude vyčištěn pruh pro stavbu v Ropickém lese. Vyčištěn 
znamená zbaven porostu. Les pro mne znamená život, proto 
tento zásah nesu těžce. O to víc, že náhradou za pozemek pro 
komunikaci měl být pozemek zvaný „ Palcerovka“. Bohužel se 
tak nestalo a obci ubude cca 2,5 ha lesa a lesní komplex, který má 
dnes zhruba 40 ha, bude rozdělen na dvě části. Termín zahájení 
prací na vlastní stavbě 2016? Zástupce obce čeká řada jednání, 
kde by neměli jenom souhlasit s požadavky státu, ale měli by 
hájit zájem obce a občanů, abychom dopady výstavby pocítili 
čím jak nejméně. Zároveň je očekáván výnos z prodeje lesa. 
Představy státu jsou pro obec nevýhodné. Chtějí směnu za 
stavby, které budou na území obce postaveny ( most u lesa na 
MK, náhradní komunikace apod.) Tento návrh je zapotřebí 
odmítnut a zabrané pozemky by měly být finančně kompenzo-
vány bez započítávání.

Ke všemu, co se bude v obci dít, máte možnost zaujímat 
stanoviska. Využívejte své právo účastnit se zastupitelstev. Je 
pozdě se divit, až se stavby realizují. 

Budeme k dění na obci zaujímat stanoviska, byť z poslední 
lavice.

Přeji Vám všem hodně zdraví a příjemně prožité vánoční 
svátky.

Jan Bazgier

Vážení občané,
Dovolte mi, abych  na sklonku roku 2014 podala několik 

informací o škole a školských zařízeních v Ropici.

 V září tohoto školního roku zasedlo do školních lavic 
osmnáct prvňáčků, z toho 11 do základní školy  české a 7 do 
základní školy s polským jazykem vyučovacím. Celkem čítá 
základní škola 76 školáků. Mateřské školy mají na českém 
oddělení zapsáno 37 dětí a na polském oddělení 22 zapsaných 
dětí. 

Jedno oddělení předškolních dětí máme v letošním roce opět 
v prostorách základní školy.

 Z pátých ročníků přešlo na druhý stupeň celkem 10 žáků.  
Žáci z  pátých ročníku přešli na základní školu do Hnojníku, 
PZŠ Třinec, Českého Těšína na tehdejší ZŠ Komenského, ZŠ 
Masarykovy sady a ZŠ Jana Masaryka v Třinci a ZŠ Bezručova v 
Třinci..

V letošním školním roce byly zapsány všechny  děti, které 
dosáhly školního věku  přijaty k povinné školní docházce. Jedno 
dítě bylo zapsáno do základní školy v Českém Těšíně a jedno 
dítě na ZŠ Bezručova v Třinci.

Rovněž jsme vyhověli všem požadavkům na přijetí dětí do 
mateřských škol.

 Naše škola se v tomto kalendářním roce spolupracovala s 
polskou základní školou v Golasovicích, na různých sportovních 
nebo kulturních akcích. 

Žáci základní školy s polským jazykem vyučovacím pobyly 
týden ve škole v přírodě na Javorovém a žáci základní školy 
strávili deset dnů na ozdravném pobytu v Jeseníkách v Lipové 
Lázně. Děti mateřských škol a děti prvního ročníku se zúčastnily 
lyžařské školičky v Bukovci, kde získaly základy lyžování pod 
vedením vyškolených instruktorů.

Naši žáci reprezentovali školu na různých soutěžích a v 
nejedné soutěži získali přední umístění nebo 1. místa. Pravidelně 
se účastníme soutěží, které pořádají školy spadající do oblasti 
povodí Stonávky. Velký úspěch  má nově vytvořený pěvecký sbor 
pod vedením jedné z paní učitelek, který je pojmenován Políčko.

V letošním roce si děti již plnohodnotně užily půdních 
prostorů, kde tráví celou část pobytu ve školní družině a v 
dopoledních hodinách je v těchto prostorách výuka.. 

Vážení občané ráda bych poděkovala všem zainteresovaným 
lidem, kteří jakýmkoliv způsobem spolupracují se školami v 
Ropici a podporují tak, rozvoj výchovy a vzdělávání našich 
budoucích občanů.  Poděkování patří hlavně představitelům 
obce, paní starostce, radě Obce Ropice a zastupitelstvu, rovněž 
poděkování patří složkám, které pracují při obci Ropice jako  
sportovní komise, a kulturní komise. Dále bych chtěla poděko-
vat  Sdružení rodičů a přátel školy a Macierzy Szkolnej, 
představitelům polské národnostní menšiny a v neposlední řadě 
rodičům. 

 Přeji všem občanům krásné a spokojené Vánoce plné lásky a 
pohody a do nového roku šťastné vykročení.

 Ředitelka příspěvkové organizace. 

Mgr. Bc. Irena Byrtusová   

a

Informace obecního úřadu
Úřad uzavřen v době vánočních svátků od 23.12. 

do 26.12.201 a od 31.12. do 2.1.2015. Nedoplatky za 

odpady, psy a stočné můžete zaplatit ještě v pokladně 

obecního úřadu dne 30.12.2014 do 12 h.
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program bychom nemohli tak úspěšně zrealizovat bez pomocí 
nás všech učitelů, dětí, paní zdravotnice, rodičů, kteří nám 
poskytli finanční nebo věcný dar. Všem jmenovaným děkujeme 
a těšíme se na další ročník Školy v přírodě. 

Zapsala: Mgr. Pavla Palonca

 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem učitelkám 

Základní školy v Ropici, za organizaci školy v přírodě pro naše 

děti. Zejména paní ředitelce a paní učitelce Pavli Palonce, které 

mají na organizaci největší zásluhu.  Děti odjížděly do školy v 

přírodě v Lázních Lipová dne 18.11.2014 a vrátily se 28.11.2014.  

Vím, že jsme svěřili své děti do dobrých rukou. Dětem to 

prospělo i proto, že byly v místě zdravého klimatu a z vyprávění 

vím, že si to užily a měly se fajn. Děkuji!

Maminka

Spotkanie z postaciami baśni 
Nasz szkolny projekt pn.: „Postacie Świata Baśni“ 

przygotowaliśmy z okazji Światowego Dnia Postaci z Baśni“ i 
realizowaliśmy go w naszej szkole przez dwa miesiące. Dzieci 
miały na zadanie domowe przeczytać dowolną baśń, wykonać 
ilustrację oraz scharakteryzować bohatera i zaprezentować się w 
jego stroju. Na lekcjach czytaliśmy i omawialiśmy baśnie, starsi 
uczniowie szukali w Internecie informacji na temat postaci z 
baśni, jej cech, motywów, autorów itp.

Nieborowskie dzieci przedstawią na Gwiazdce baśń o 
Królewnie Śnieżce.

Równocześnie przygotowywaliśmy „Baśniowy Dzień“, który 
odbył się dnia 25 listopada w Nieborach, a 27 listopada w klasie 
ropickiej. W tych dniach w sali klasowej można było spotkać 
Śnieżkę, Czerwonego Kapturka, Kota w butach, Koziołka 
Matołka, Śpiącą Królewnę, Rycerza i mnóstwo innych 
baśniowych postaci. Dzieci nie tylko bardzo starannie 
przygotowały stroje, ale również piękne wypowiedzi na temat 
przeczytanej baśni. Po prezentacji każdej z baśniowych postaci 
dzieci wzięły udział we współzawodnictwach zainspirowanych 
baśniami. Tak więc w grupkach przebierały soczewicę od fasolki, 
na czas zajadały pierniczki, poznawały baśń na podstawie 
fragmentów lub występujących w niej przedmiotów. Atrakcją 
była zabawa w rycerza, który miał trafić flamastrem do środka 
tarczy strzeleckiej z zawiązanymi oczami przy pomocy 
naprowadzającego kolegi. Dzieci były zachwycone, aktywne, 
zgodnie i z zapałem współpracowały w grupie. Było bardzo 
miło!

W ramach naszego projektu zwiedziliśmy również Studio 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Dwugodzinny program 
przeleciał bardzo szybko. Razem z naszymi dziećmi słuchaliśmy 
zauroczeni ciekawego wykładu naszego przewodnika. Krok po 
kroku poznawaliśmy kolejne etapy tworzenia filmu 
animowanego oraz zaznajomiliśmy się z takimi pojęciami, jak 
scenariusz filmowy, animacja, efekty dźwiękowe itp. 
Dowiedzieliśmy się, że od 15 lat Studio korzysta z 
komputerowego składania obrazu, a obecnie nawet z 
oprogramowania do animacji  3D. Zgodnie jednak 
stwierdziliśmy, że ręczne składanie obrazu, malowanie i 
fotografowanie miały niesamowity czar. Pod koniec naszej 
wizyty w Studiu dzieci obejrzały trzy krótkie filmy, w których 
nie zabrakło Bolka i Lolka czy łaciatego psa Reksia. Spacerkiem 
po Starówce Bielsko-Białej oraz słodką przekąską w przytulnej 
piekarni zakończyliśmy naszą wycieczkę.

Škola v přírodě – 7 barev duhy 2014
Základní škola Ropice se v termínu od 18. 11. 2014 -  28. 11. 

2014 zúčastnila školy v přírodě v Jeseníku – Lipová Lázně. Do 
školy v přírodě vyjelo 43 dětí, učitelé a 1 zdravotník. Jednalo se o 
pátý výjezd žáků do školy v přírodě od roku 2007.  Pobyt  se 
uskutečnil na základě schváleného projektu zaměřeného na 
ekologickou výchovu Státním fondem životního prostředí. 
Projekt s názvem „7 barev duhy“ si kladl za cíl na základě 
prožitku a přímého setkávání s přírodou si utvořit hlubší, 
pozitivní vztah k přírodě, k lesu. Projekt byl rozdělen do 
jednotlivých fází, děti se průběžně seznamovaly s příběhem 
člověka, který hledal ztracenou duhu. Na začátku byli žáci 
informováni o projektu a hlavně motivováni. V průběhu pobytu 
jsme se seznámili s prostředím, jak se máme chovat, aby naše 
chování bylo příkladem ohleduplného postoje k životnímu 
prostředí. Rozvíjeli jsme osobnost každého žáka a vytvářeli 
vztahy mezi dětmi a učiteli. Snažili jsme se, aby si děti uvědo-
movaly, že dobré vztahy ve škole jsou základem všeho, bez 
vztahu nelze budovat nic dalšího. Pomáhaly nám k tomu 
společenské hry, rozdělení do skupin podle barev duhy, koopera-
tivní a soutěživé práce ve skupině, sociální hry, společenské 
večery – oslava narozenin, výroba lesního trička, dramatizace 
pohádek dětmi i paní učitelkami, stezka odvahy, při které děti 
hledaly strom medajlovník. 

Kladli jsme si za cíl, přivést žáky k uvědomění si významu 
rostlin pro život, závislosti člověka na rostlinách a nekonečného 
propojení koloběhu života. Šlo nám také o zdůraznění role 
rostlin při vnímání krásy a významu ochrany „zeleného 
království“ naší planety.  V přírodě děti vyhledávaly přírodniny 
podle jednotlivých barev duhy, poznávaly přírodniny z kouzel-
ného pytlíčku, hrály hry v lese – na strom, na fotografa, tichý 
pozorovatel, hledaly klacíky a vyráběly Semtamdřívko, hráli jsme 
hry na potravní řetězce, pozorovali vybraný strom a plnili úkoly 
týkající se stromu – napiš básničku svému stromu, nakresli ho, 
ozdob si svůj strom, vytvoř plánek umístění stromu v krajině, 
napiš vzkaz stromu. 

Během pobytu jsme dětem připravili a následně jsme 
zrealizovali vycházku za netopýry k jeskyni Na Pomezí a výlet do 
nejstarší ruční papírny ve Velkých Losinách. Celý pobyt i 

Poděkování
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człowieka zaś należy wybór, co kupi, przy czym  na przykład 
prawda nie jest lepsza od fałszu.

Z okazji kończącego się roku kalendarzowego chcemy 
podziękować za miłą współpracę i wsparcie Przedstawicielom 
Gminy i PZKO, naszym Rodzicom oraz Dyrekcji szkoły.

Życzymy wszystkim Czytelnikom błogosławionych Świąt 
Bożego Narodzenia, zdrowia i pomyślności oraz prawdziwej 
radości i pokoju w nowym roku.

Lidia Rucka 

Školní družina
Již od prvních zářijových dnů je v školní družině rušno.  

Pracujeme podle dvoutýdenních plánů, které zahrnují pestrou 
škálu různorodých činnosti, chceme uspokojit zájmy všech dětí.

Letošní nádherný podzim nám umožnil trávit většinu 
odpolední v parku, děti se mohly vyřádit při společných hrách. 
Mezi nejoblíbenější patřil jako tradičně fotbal, přehazovaná, 
vybíjená, skákaní přes švihadlo, různé hry na koně, stavění 
domečků pro šneky, pozorování pavouků, skákaní do listí atd.

Na začátku každého měsíce vyhlašujeme celoměsíční turnaj 
ve zvolené společenské hře a celoměsíční výtvarnou soutěž, kde 
děti mohou libovolnou výtvarnou technikou (kresba, malba, 
koláž…) ztvárnit zadané téma, vítěze vybíráme tajným hlasová-
ním.

A teď trochu konkrétněji:

V záři probíhaly bramborové dny. Děti si vytvořily jmenovky 
na stůl s využitím vlastnoručně vyrobených bramborových 
tiskátek. Při sportovním odpoledni v parku brambory a pytle od 
brambor posloužily jako pomůcky. Zadali jsme i domácí úkol, 
vytvořit „Skřítka Bramboráčka“ a připravili jsme si pečené 
brambory. Proběhla již zmiňovaná celoměsíční výtvarná soutěž 
na téma „Zážitky z prázdnin“, turnaj v „Kvartetu“ a spousta 
jiných aktivit.

V říjnu si děti vytvořily plakát „Já a moje plány na tento 
školní rok“, připravili jsme si zdravou mrkvovou svačinku. 
Halloween jsme oslavili lampionovým průvodem, na který si 
děti vytvořily masky, stezkou odvahy v temném školním sklepě a 
výrobou strašidelného domu. Celoměsíční výtvarná soutěž měla 
téma „Podzimní hrátky“ a probíhal turnaj v „Člověče, nezlob 
se“.

Listopad začal celoškolním sběrem starého papíru. Nasbíralo 
se neuvěřitelných 1932 kg papíru a 72 kg kartonu. Tímto bych 

Nejpilnější ve sběru starého papíru.

Celem całego naszego projektu było przede wszystkim 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, wrażliwości 
moralnej oraz zdolności rozpoznawania dobra i zła. Uważamy, 
że w współczesnym świecie jest to temat jak najbardziej 
aktualny, poważny, dotykający nas wszystkich. Szczególnie 
dlatego, że postmodernistyczna koncepcja życia, w której 
wszystko jest dozwolone i równouprawnione, często określana 
jest mianem „supermarketu“, gdzie oferuje się różne towary. Do 
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Dětičky to jsou šikovné, pláče moc nebylo, zvykly si  a zapojily                
se do školkového dění. Zde je na místě pochválit rodiče za to, jak 
své děti na školku připravili. 

Letošní pěkný podzim nám dovolil pobývat hodně na školní 
zahradě. Kromě her na pískovišti a na hracích sestavách, které 
děti učí obratnosti a rozvíjejí fyzickou zdatnost, jsme také 
využívali odrážedla, koloběžky a kola. Děti si hrají na to, co 
odpozorují ze skutečnosti, takže ke hře na dopravu navíc využily 
vesty a semafor. Podzim s sebou přináší i práci na zahradě. O tu 
se děti samy přihlásily, když viděly spadlé listí. Byly nesmírně 
šikovné při hrabání listí, sbírání větviček a předháněly se v tom, 
kdo to na novém traktůrku odveze. Neúnavně ušlapávaly listí v 
papírových krabicích, jako by šlapaly zelí. Ráda bych také 
poděkovala pracovníkům OÚ za to, že je zahrada vždy vykosená 
a pěkně upravená. Velmi vděčnou zábavou, nejen pro malé, je 
pouštění draka. Sice už to není v duchu starší písně „Udělej mi 
táto, udělej mi draka…“, ale koupený také létá, tak co bychom se 
s tím párali. Byl to pro některé tak silný zážitek, že i ze spaní 
povídal jeden chlapec : „…já chci taky držet, já chci taky držet!“

Velmi důležitou roli ve výchově dětí hraje divadlo. Děti se ve 
svých hrách umí vcítit do postav, odhalí nespravedlnost a 
nepěkné chování. V praktickém životě dokáží také „ublížit“ 
vzápětí toho litují a omluví se. Některé to myslí upřímně, jiné 
méně. Celkem děti shlédly tři představení maňáskové i hrané. 
Tato představení využíváme také pro dramatickou výchovu a 
kresbu. Děti se seznamují i s jinou podobou pohádky, než jakou 
znají. 

Nyní nás ještě čeká Mikulášská besídka, děti pilně 
nacvičují a také se velmi těší na vánoce, není divu. Přeji všem 
moc pěkné a spokojené svátky!

Jiřina Dosedělová

Nástup do školy je začátkem nového období v životě dítěte. 
Každý začátek je těžký a proto jsem ráda, že nám je umožněno 
vytvářet pro děti pomyslný most ve formě předškolní třídy, který 
umožní dětem snadněji přejít z mateřské školy do školy 
základní. Příprava dětí předškolního věku nespočívá v nácviku 
specifických dovedností jako je čtení, psaní.... ale jedná se o 
podporu celkového rozvoje dítěte směřujícího k dalšímu 
vzdělání. Protože představuje tento přechod značnou zátěž pro 
nervovou soustavu, je třeba zajistit, aby byl co nejpřirozenější a 
nejplynulejší. V tomto případě je tedy velkou výhodou, že se děti 
seznamují s prostředím, kolektivem žáků i učitelů a podmínka-
mi základní školy již v předškolním věku. Děti tak nepřicházejí 
do zcela nového světa, aniž by na něj nebyly připraveny. Každé 
ráno mají děti možnost pohrát si se staršími kamarády, kteří nás 
po příchodu do školy navštíví. Starší děti pomáhají mladším 
dětem stavět bunkry, malovat obrázky, stavět z kostek, čtou jim z 
knížek.... Je to vzájemná symbióza, při které se starší děti 
dostávají do role pomocníka, učitele a mladší děti se tak mají 
možnost učit od těch starších a zároveň poznávat své nové 
spolužáky. V letošním roce navštěvuje předškolní třídu 12 dětí. 
Výuku jsme přepracovali do formy projektů, které se řídí 
podmínkami  RVP PV. Tyto projekty jsou navrženy tak, aby 
vyhovovaly veškerým podmínkám, které naše třída i okolí 
nabízí. Projektové učení není tolik omezeno časem a proto je 
zde dostatek místa na přání dětí, z čehož lze vydedukovat, že se 
děti na tvorbě projektů z velké části podílí a tím pádem nedochá-
zí k tomu, že by byla témata pro děti nezajímavá a lépe se nám 
tak dosahuje cílů, které si vždy předem stanovíme. Pro děti jsme 
vytvořili odpolední aktivity ve formě různých kroužků jako je 
Flétnička, Angličtina pro nejmenší a v neposlední řadě je tady 
kroužek společenských tanců. Děti, které daný kroužek 
nenavštěvují, pak mají individuální program ve třídě. V současné 
době pracujeme na projektu „POHÁDKOVÉ VÁNOCE“ při 
kterém se děti připravují na kouzelný čas vánoc prostřednictvím 

Střípky z mateřské školy
V září jsme přivítali v naší mateřské škole 36 dětí. Již čtvrtým 

rokem máme v provozu předškolní třídu pro 12 nejstarších dětí, 
budoucích prvňáčků. Do „malé“ školky dochází 24 dětí. Letos 
jsme udělali výjimku a přijali jsme několik dětí dvouletých. 

chtěla srdečně poděkovat rodičům, kteří neúnavně vázali, vážili a 
vozili balíky do školy. Listopad se nesl ve znamení padaného listí, 
venku i uvnitř. Tvořili jsme podzimní stromy z papírových 
pytlíků na svačiny, sovy ve větvích s použitím otisků dlaní, 
upekli jsme si výborný dýňový koláč. V druhé polovině listopadu 
jsme pilně pracovali na vánočních dekoracích, které jsme 
prezentovali na tradiční výstavě v prostorách Domu Sv. Josefa. 
Samozřejmě proběhla i celoměsíční výtvarná soutěž, tentokrát 
na téma „Moje oblíbená hračka“ a turnaj v „Pexesu“.

V duchu Vánoc pokračujeme i v prosinci. Vyrábíme adventní 
kalendáře, různé vánoční ozdoby, svícny, přáníčka, upečeme si a 
nazdobíme medové perníčky, hrajeme „Piškvorky“, malujeme 
anděly a těšíme se na sníh a Vánoce.

Další informace a více fotografií naleznete na našich 
webových stránkách www.zsams-ropice.cz/skolni-druzina. 
Fotoreportáže ze všech našich dosavadních kulinářských pokusů, 
včetně receptů, můžete shlédnout ve školní jídelně.

Závěrem bych chtěla všem popřát příjemné prožití vánoč-
ních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2015.

                                                              Beata Revendová

Naše výtvory na vánoční výstavě.

Mrkvová svačinka.
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OBECNÍ KNIHOVNA  - BIBLIOTEKA GMINNA ROPICE
Dění v knihovnách se řídí knihovnickým kalendářem. Nejinak 

je tomu i v ropické knihovně. Březen patří tradičně čtenářům a v 
prvním říjnovém týdnu mají svátek knihovny. Letošní Týden 

Pondělí 6. října – v knihovně jsem přivítala klienty Domu sv. Josefa.

Úterý 7. října – hrála jsem si, zpívala a tancovala s dětmi
Mateřského centra Pomněnka 

Čtvrtek 9. října – s dětmi školní družiny jsme vybrali knížku,
ze které teď každý čtvrtek předčítám

Středa 8. října – povídala jsem si o knihách s předškoláky MŠ v Ropici

knihoven probíhal od 6. do 12. října. K tomu jak tento týden 
probíhal v Ropici nabízím fotoreportář. 

pohádek. Protože k pohádkám patří i 
rytíři, tak se společně vydáme do 
Tř ineckého  muzea  na  výs t avu  
„Expedice středověk“, navštívíme 
Ropickou knihovnu, kde nás do 
pohádky zavede spousta nádherných 
knih, pozveme maminky i tatínky na 
vánoční pečení, kde si společně 
upečeme cukroví a zazpíváme koledy.... 
Čeká nás krásné předvánoční období, 
na které se celý rok těší ne jen děti a 
proto bych Vám na závěr tohoto článku 
chtěla za celou třídu předškoláčků 
popřát nádherné prožití  Vánoc, 
příjemné teplo domova, nádhernou 
vůni cukroví, spoustu smíchu a 
radostného zpívání ,  nekonečno 
pohlazení od těch, které milujete a 
hlavně spoustu blýskavých jiskřiček v 
očích Vašich dětí, protože děti jsou dar 
ze všech nejkrásnější.

  Bc. Zuzana Brezňáková



8 Zpravodaj obce Ropice

My jesteśmy krasnoludki......
Ta ulubiona piosenka niesie się wkoło w naszym 

przedszkolu. Dzieci bardzo ją lubią. Tak jak w tej piosence się 
śpiewa o dzielnej grupce krasnoludków, tak i w naszym 
przedszkolu dzieci są grupką, o której można powiedzieć to 
samo. Licznym składzie 22 dzieci. Z tego jest 12 chłopów i 10 
dziewczynek, taki skład dzieci, już długo nie był. Przewaga 
chłopców jest widoczna i w zabawie dzieci, ale mamy ,,silne” 
dziewczyny i jakimś zposobem udaje im się zmanipulować 
chłopców tak jak one chcą. Oddział jest polski, ale skład dzieci 
jest mieszany. Miło jest patrzeć jak się dzieci podczas zabaw, 
prac, ogólnie byciem w przedszkolu, uczą innego języka. Można 
powiedzieć, że tworzą silną ekipę, zdolną być bardzo grzeczną, 
ale są sytuacje kiedy kierują się hasłem - jeden za wszystkich – 
wszyscy za jednego. 

I to należy do dziecięcego okresu.

W wrześniu dzieci pojechały na przedstawienie bajkowe – 
Trzy świnki. Dzieciom nawet i paniom bardzo się spektakl 
podobał. Dzieci są zapraszane również na bajki do czeskiego 
przedszkola. 

Dzieci odwiedziły również naszą blisko położoną bibliotekę. 
Było fajnie, pani Zientkova, przeczytała dzieciom bajkę, potem 
dzieci mogły poznać inne książki, zapoznały się chociaż 
troszeczkę z działaniem biblioteki. Niektórzy dobrze wiedzieli, 
ponieważ chodzą z rodzicami. 

Do naszego planu daliśmy sobie realizacje więcej spotkań z 
rodzicami. Pierwsze spoktanie odbyło się na - Spotkaniu 
warzywkowym. A dlaczego warzywkowe? Często słychujemy 
przy swaczynkach - ,, Tego nie lubię, To moja mama nie robi, To 
nie chcę.” No i był temat zajęć z rodzicami, jak również z 
dziećmi. Mamusie i jeden tatuś przyszli w licznym zastępie, aż 
12 osób. Dla nas nauczycielek jest to znak, że rodzice są 
zainteresowani i chcą przychodzić. Poznają, się wzajemnie, 
nawiązują kontakty. No bo jak inaczej można zająć miejsce na 
Balu szkolnym lub Festynie jak nie ze znajomymi. Jak nam się 
udało można obejrzeć na naszych stronach internetowych, w 
sekcji zdjęcia. 

Następne spotkanie odbyło się 24.11.2014 pod tematem nam 
wszystkim bliskim – Święta. Głównym punktem były papierowe 
rurki i możliwości ich wykorzystania. Prowadzącą mamusią, była 
mama Davidka, która zna się na technice i możliwościach. 
Myślę, że bardzo się podobało. Dziękujemy. Niektóre prace 
zostały wystawione na wystawie w domu sieniorów w Ropicy, 
którą wraz z dziećmi odwiedziliśmy. 

Dziękuję rodzicom, za ich poświęcenie własnego czasu do 
naszej przedszkolnej placówki – pieczenie ciastek, pomoc 
materialną, i inne.

W naszym przedszkolu również mamy świąteczny nastrój, 
mamy wieniec  Adwentowy,  ka lendarz  d la  dz iec i ,  
ozdoby....wszyscy wkoło uświadamiamy sobie, że bliży się czas 
spędzony w gronie rodzinnym, przy świątecznym stole, z 
podarunkami przy choince. Niech ten czas będzie dla was 
niezapomniany. 

Niech się spełnią świąteczne życzenia:
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku,
tego życzę w Nowym Roku. 

Zuzana Mladá, Halina Gajdaczová i Soňa Waszutová

a

a

Takto naplněný Týden knihoven se mohl uskutečnit díky 
výborné spolupráci s vedením Domu sv. Josefa a s učitelským 
sborem Základní školy a Mateřské školy Ropice, za co všem 
děkuji.

Při pořizování nových knih do knihovny jsem se v tomto 
roce řídila potřebami žáků a studentů a doplnila knihovní fond o 
celou řadu knih ze seznamu doporučené četby. Také nabízím 
zajištění požadovaného titulu z jiných knihoven v rámci 
meziknihovní výpůjční služby. 

Přijďte se přesvědčit, že pro každého se najde zajímavá kniha. 

Příjemně prožité Vánoce a zdravý, úspěšný nový rok přeje

Marie Zientková, knihovnice 

Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi - doradcę 
ma i przyjaciela, który z nim smutki dzieli, pomaga radości, chwilę 
nudów odpędza, osładza cierpkości.

Kierując się tym hasłem każdy znajdzie w bibliotece książkę 
według własnych potrzeb. Wielki wybór książek czeka na 
najmłodszych czytelników, ponieważ i w tym roku do naszej 
biblioteki dotarły cudowne książki z Polski. Podziękowania 
należą się Przyjaciołom Zaolzia z Bydgoszczy, Torunia i Wrześni.

„W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz, starą 
prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.”

Krystyna Wodnicka

Przyjdźcie i przekonajcie się.

Wszystkim życzę spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz 
zdrowia i powodzenia w nadchodzącym nowym roku.

Marie Zientková, bibliotekarka

a

a

a

Pátek 10. října – v závěru týdne navštívily knihovnu děti ropického przedszkola
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Działalność MK PZKO w Ropicy w roku 2014
Początek roku 2014 był w naszym kole PZKO Ropica pod 

znakiem wydarzeń kulturalnych. W styczniu odbył się 
tradycyjny juž bal PZKO organizowany wraz z Macierzą 
szkolną. Równiež i w tym roku wszyscy uczestnicy balu bawili 
się wspaniale niemal  do samego rana. Świetną  muzykę 
zapewnił DJ Bartnicki, bogaty program kulturalny oraz tombola 
urozmajciła i przyciągneła wielu zwolenników tego balu.

Dnia 11.4.2014 odbyło się zebranie sprawozdawcze naszego 
koła, na którym podsumowaliśmy osiągnięcia roku 2013 i 
wytyczyliśmy sobie plan pracy na rok 2014. Zebranie urozmajcili 
prelekcją z podróžy po Sri Lance  Adam i Jerzy Pindórowie, w 
przeciągu 2 tygodni udało im się zwiedzić najciekawsze zakątki 
tej wyspy i poznać historię, zwyczaje i kulturę jej mieszkańców.

Tradycyjne smaženie jajecznicy miało miejsce na gruncie u 
państwa Waniów pod koniec maja 2014. W akcji tej wzięło udział 
ponad 20 członków naszego koła.

W tym roku, początkiem sierpnia, udało nam się 
zoorganizować wycieczkę rowerową do Browanu Koníček .  W 
wycieczce wzieło udział ponad 15 członków i sympatyków 
naszego koła, którzy mogli zwiedzić zaplecze browaru i 
delektować się wspaniałym piwem i jedzeniem.   

Wycieczka do Łaźni Jeseník odbyła się 30. sierpnia a udział 
wzięło około 40 członków i sympatyków naszej organizacji.

W programie mieliśmy zwiedzanie źródeł, balneoterapie, 
spacery po okolicznych parkach, oraz  dla chętnych wražeń, 
wyprawę do jaskini Na pomezí. Wycieczka była bardzo udana, 
pogoda nam równiež dopisała.

W październiku w ramach zebrania członkowskiego odbyła 
się prelekcja na temat znaczenia pszczół w naszym środowisku 
naturalnym, którą przygotował Jerzy Pindór.

Jedną z ostatnich tegorocznych akcji było pieczenie placków  
w historycznym budynku na gruncie u państwa Waniów.

W imieniu zarządu MK PZKO chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować członkom Macierzy szkolnej jak równiež 

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a chtěl bych Vás seznámit s naší činností 

za rok 2014.

10.1. proběhla výroční valná hromada sboru a volilo se nové 
vedení sboru. Do výboru byli zvoleni: I. Kêdziorová, 
J. Haladej, M. Haltof, R. Kantor, R. Szkandera.

23.2. Jsme zasahovali u požáru balíků sena v nádražním 
skladě.

1.3. Jednotka byla volána k hubení hmyzu, kde se po 
průzkumu zjistilo, že to jsou jen prázdná hnízda.

11.3. Jednotka vyjela k úniku olejovité látky, prováděli jsme 
průzkum a asistenci.

14.3. Tematické školení ze strany HZS.

15.5. Při vydatných deštích jsme byli povoláni k odstranění 
větví pod mostem pro pěší na Balinách. Dále jsme 
prováděli monitoring dalších mostů v obci a pročišťování 
propustku u hájenky. Další dny se držela pohotovost.

1.5. Jsme stavěli májku. Strom pocházel z ropického lesa, 
odkud jsme ho přivezli a následně postavili v parku. 
Měřila úctyhodných 20m.

30.5. Uspořádali jsme dětem ze ZŠ Ropice ,,Den dětí“ a 
předvedli naší hasičskou techniku. Děti byly tímto 
doslova ohromeny. 

31.5. Hasiči káceli máj a strom se za pomocí dobrovolníků 
porazil a následně vydražil.

4.-6.7. Navštívili jsme družební obec Pribylinu, také jsme si 
zasoutěžili o tzv. Rychtárskou palicu. Tato soutěž 
vycházela z hasičské rutiny.

19. 7. Tradiční každoroční zábava HASIČÁK.

14.8. Výjezd sršni.

13.8. Mytí fasády před nátěrem.

30.8. Vkročila do svazku manželského starostka sboru I. 
Kêdziorová a P. Trojek, který je mimochodem také 
členem sboru.

6.9. Vypomáhali na Dnu obce Ropice.

21.10. Instalace repasované sirény.

1.11. Výjezd sršni.

18.12. Cvičení požár v hájence.

V letošním roce vzniklo i ženské závodní družstvo, za tu 
dobu vyhrály 3x druhé místo, 1x třetí a 1x šesté místo z 8 
zúčastněných soutěží.

Svépomocně jsme rekonstruovali elektrické rozvody v garáži 
zbrojnice.

Pokud vzniknou mimořádné události, nebezpečné nebo 
neakutní stavy spojené s řezáním kmenů, mohou se občané 
obrátit přímo na nás. 

Přeji Vám hodně štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 
2015. 

Marek Haltof, velitel jednotky
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Hezké vánoce

a hodně zdraví a štěstí

do nového roku

přejí zaměstnanci

obecního úřadu.

Odpadové hospodářství
Již v prosinci roku 2012, když byl poplatek zvýšen z 490 na 

500 Kč, byli občané ve zpravodaji  upozorněni, že pokud se 
separace odpadů nezlepší,  bude obec nucena přistoupit k 
navýšení poplatku. Z evidence EKO-KOMU za rok 2013 se 
separace dokonce ještě zhoršila a obec doplácí částku 441 528 
Kč. Z tohoto důvodu zastupitelé schválili navýšení poplatku na 
550 Kč. Současně navrhují zavedení nového systému zvýhodňu-
jícího řádně třídící občany. Měli bychom si všichni uvědomit, že 
to neděláme jenom pro snížení nákladů, ale hlavně pro zlepšení 
životního prostředí pro příští generace. I vláda schválila program 
předcházení vzniku odpadů ČR s návrhem plánu odpadového 
hospodářství, který bude ovlivňovat směřování odpadového 
hospodářství ČR. 

Léto v domově pro seniory
Pracovníci Domu Sv. Josefa v Ropici již tradičně připravují 

pro své klienty společenské akce. Stejně tomu bylo během 
letošních letních měsíců. 

V červenci se konalo smažení vaječiny, všem velmi chutnalo, 
hrály se hry, zpívalo se a dobrá zábava trvala až do večerních 
hodin. 

Jedno srpnové dopoledne byla naším hostem p. Eva 
Furteková, která nám přiblížila svým vyprávěním život ve Velké 
Británií, zejména v Londýně, kde strávila sedm let. Vyprávěla o 
společenském životě, o královské rodině, o zdravotních službách 
a školství a také o sociálních službách a seniorech. Pro mnohé 
klienty to byly zcela nové informace, mohli srovnat podmínky 
života u nás a v Londýně. 

Začátkem září jsme navštívili v Těšínském divadle předpre-
miéru představení Jana Eyrová od Charlotte Brontëové. Pro naše 
klienty to byl zcela nevšední zážitek, všichni tuto návštěvu 
divadla vnímali jako slavnostní událost. V polovině září si naši 
klienti opět změřili síly v olympijských disciplínách s Domovem 
pro seniory v Hnojníku. Celkovým vítězem se stala klientka 
našeho domova p. Jana Lisztwanová, která vybojovala i putovní 
pohár.

No a konec září bývá ve znamení sklizně brambor. Spolu s 
klienty jsme uspořádali kobzolovou párty, povídali jsme si o 
druzích a typech  brambor a o nejlepších kulinářských předpi-
sech. Naše kuchařky nám uvařily skvělou bramboračku a 
bramborové placky se špyrkami.

Kromě společenských akcí se klienti účastní volnočasových a 
terapeutických aktivit: výtvarného kroužku, klubu PEPA 
(perfektní pamatování), hudebního dopoledne, filmového klubu 
a dalších.  V rámci výtvarných činnosti vyrobil náš klient p. Jan 
Walach s pomocí ostatních klientů maketu domova, která stojí za 
shlédnutí.  Jsme rádi, že pořádáním různých společenských akcí 
a aktivit se nám daří zpříjemnit pobyt  klientů v našem domově. 

Mgr. Joanna Szpyrcová

przedstawicielom gminy Ropica za bardzo dobrą współpracę w 
roku 2014.

Chciałabym takže podziękować wszystkim członkom 
naszego MK PZKO i życzyć im dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności z okazji zbližających się Świąt Božego narodzenia i 
nowych sił do dalszej wspólnej pracy w roku 2015.

Za MK PZKO Jerzy Pindór

a


